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In veT1::ia nd met d.e tioor mij op 4 Maart
j . 1. ingestelde
Permane nte Vree mdel ingenadviescommissie~
heb_ ik de eer U
te be richten~
dat de volgende
wijzigingen
worden
aange,bracht
in Vreemdelingencirculaire
nr. 14 (nieuw)
Afd.Poli tie,
Bureau
RÎjksvreemdelingend
.ienst,
al. no. 153 van
15 Mei 1946~
1. Het in
par.
4, 2 e alinea onder a vermelde
dient
te
wor,len vervangen
cloor het volgende:
a. Bij voorgenomen
uj_tleiding
van een hier
te lande
gervesti g de vreemdeling,
( d.w.z.
een vreemdeling,
die .
zijn
ioo fciverbli
j f in Nederland
heeft
met instemming
van het bevoegde
hoofd van plaatselijke
poli ti o in
de zi r:.. van de vreemdelingenwetten,hetgeen
voorts
moet blijken
uit
een aan die vreemdeling
ver~eende
toestemoing
tût
verb lijf),
dient
mijn heslissing
te
word.en gevraagd..
2. Het in pa.r. 4.• 6en en 7e alinea
vermelde
dient
te wor den ver.rang-en
door het volgend8.
De anibtsterichte::i.
moeten worden
gesteld
op een formulie r volgens
bijgaand
model nr. 1, dat in dupl9 meet
word8n overgelegcl,
en word.en ondertekend
doo r het hoofd.
van plaatselijke
politie
persoonlijk.
In gemeenten
waar een hoof d commissaris
hoofd
van plaatselijke
politie
is,
kan ondertekening
plaats
hebben
dcor d.e Commissaris
van Politie
met vreemde ling enaangelegenhedsn
belast.
])i t fo.rmulier
van bij gaand. model no. 1 dient
te 'Nor el.en gp,rJ ruikt
voor het hooîd.. van het gezin
c. Cl.• voor een alleenstaande
vreemdeling.
Vooc ev entuele
echtgenote
en kinderen
dient
een in=
leg,:te1,
·va.èî è,ijgaanà.
mod.el nr. 2 eveneens
in d.up 1o, te word.en bijgevoegd.,
ten z i,j het in bijzondere
gevallen
gewenst
ï, ordt geacht,
de echtgenote
eventaeel
een of meer kinderen
niet in d.e ver'Wij dering
te betrekk
en. In dit geval
ware de
motivering
daartoe
b ij afzonderlijk
toe te voegen
rapport
uitvoer
ig te omsch.:r-i,jven~
·Naarbij
de personalia,
nationaliteit
en z.,. van de betrokkenen
dienen
te worden vermeld.
· In elk geval
van yoorgenomen
verwijdeting
moet bi,j
het formlÄJier
een af z onderlijk
rapport
worden overgelegd
betreffende
het verhoor
va,n de te verwijderen
v reemdeling
rloor een a.mt t, E::.n;:;.a:,:,van politie
omtrent
de fei ten 1 op grond
waa:rra n het v o o:este1
wordt ge::laan,
terwijl
aan ciie ·vreemdeling
b1j d.it •1srho or de g·elegenheid
moet worden gegeven
om
feiten
of omstsncl~gru:::d .en naar voren
te brengen
en in het
.-,
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rapport
te doen vermelden,
welke volgens hem bij de beool'deling
tot verwijdering
in aanmerking kunnen worden genomen.
Tevens moet uit d.i t rapport
blijken
of, en in bevestigend geval, welke bezwaren hij tegen verwijdering
uit Nedel'land heeft aan te voeren.
Ook verdient
het aanbeveling,
dat
eventuele
door de vreemdeling
opgegeven getuigen
à iêcharge
door een politieambtenaar
worden gehoord.
Indien het voorstel
wordt gedaan, omdat ie vreemdeling
als ongewenst wordt aangemerkt
i.v.m.
een door hem gepleeed
strafbaar
feit of and.ere misdragingen,
ware tevens een ge-waarmerkt afschrift
van het betreffende
proces-verbaal
c.q.
rapport
bij het formulier
te voegen.
Het hoofd van plaatselijke
politie
dient van elke verwijdering
van een vreem~eling
uit Nederland,
nadat ieze
heeft plaats
gevonden,
alsmede van elk ander geval dat een
vreemdeling
door de bevoegde overheid
gedwongen ons land
heeft verlaten,
bericht
te zanden aan het hoofd van de
Rijksvreemdelingendi
enst,
die eventueel
voor signalering
in het Opsporingsregister
zal zorg dragen.
Deze meldingen moeten geschieden
op een formulier
Va.'1 bijgaand,~
model nr. 3.
Alle vroeger gegeven voorschriften
betreffende
het
verstrekken
van opgaven omtrent verwijderde
vreemdeJ.ing
(o.~. schrijven
van 1 Augustus 1927. Minister
van Justitie
2e Afd. A. No·. 922), alsmede die betreffende
het signaleren van vreemdelingen
i.v.m.
hun verwijdering
uit ons
land komen hierdoor
te vervallen.
Opgemerkt zij nog dat bovenbedoelde
formulieren
niet
van Rijkswege
zullen worden verstrekt.
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Model

1.

No.

POLITIE te

IN BmVARING
NIET IN BEWARING

+) bijlagen:
Nederland

1.

Voorstel
gevestigde

-

uit

Nederland

van

ondergenoemde

in

Naam:
voornamen

2.

tot verwijdering
vreo:n,leling.

voluit:

Datum en plaats
l:Joo:ct e:

van

ge-

--------------·--------------1--

.3. WoonJîlaats

eri aclres

---

---

---

----

- ---

----

in

Nederland:

4. Beroep:
5. Godsdienst:
----

- - ---- --- --···------

6. Nationaliteit

----------l-------------------------

en ~mschrijvin g van de bevvijsstukken
waaruit
de nationalitej_t
b li,jkt:
In beû t va1: een ge1d.ig of
een verlopen
paspoort?
Zo,ja,een
nationaal
paspoort
of ·e en paspoort
voor vreem- clel ingen?
Door weJ.ke im;tantie
afgegeven?Waar'?
Wanneer?
Paspoortnurrrner
en afloopda htm van de geldigb eidsduur.
Ind:Len staatloo.:,:
oorspr.
nationaliteit
vermelden,
alsmede omsd1rijving
van de feiten,
waardoor
het verlies
daarvan
heeft
plaats
genaden
datum waarop
dit geschiedde.
Indien
·betroY-..kene meer dan
éèn ~'lationali
t ei t ~ ezi t; welke
e,1 hoe we1'<i d.e z e verkregen?

7. I s betrokkene

ge h11wd, geschei -den,
weduw(e)~aar?
Indien
gehuwd wannee r en waar?
Indie n gescheiden
"
" "
Indien
wuduw(e)naar,
datum van
overlijden
var.. de echtgeno(o)t(e):
leeft
hij, (:-~ij) in concubinaat?
(In bevestigend.
geval,
zi e vragen op het inle gvel , model No. ) )

- -·----

8.

------

------

van vestiging
J.anrl? ko,nend_e van?

J):,, tur:.

--- -·=======

-- ---

:-;
_n Nedei'-

---+---------

=-==,-===========!==

-,- ) evt.
rnet name te vermelden,
l. a fscn rl ft proces-verbaal

- -----------------

=======================

b.v.
rapport
, 1 afschrift

verhoor
rapport.

betrokkene,

inlegv

el,

--

Met t o estem ming van welke instanti
e h eeft b etrokkene
z ich
in Nederlan d gevestigd?
10.
ll.

Laatste
verblij
fsvergu:rming'?
Woonplaatsen
gedurende
de
laatste
10 jaren:

12.

Bestaansmiddelen

13.

Indien
in bewaring
wanneer?
Op wiens
i..ast?
Op welke plaats?

14.

Heeft
hij ouders
of meerderjarige
kinderen
h.t. 1. woonachtig?
Zo ja, nameni
geboorteplaats

gesteld,

en-datum:

adres:
nationaliteit:
genieten
ouders)
tati e?

deze kinderen
(of
een gunstige
rept~

15.

Geeft betrokkene
voorkeur
aan
verv.rijdering
naar een bepaald
land?
Zo ja, welk land?
Naar welk land zou b etrok.ècene
naar Uw mening kunnen worden
verwijderd?
Op welke gronden neemt U aan
dat hij dc:,ar 1al worden toegelaten?

16.

Indien
d.e kosten
van verwiJ dering
niet
op hemzelf
of op
andere
parti culieren
kunnen
worde~ verhaald,
OJ;l welk bed.rag worden de
tra '.1Sportkosten tot het eerste
station
in het
het larnl van bestemming
per
goedkoopste
middel van vervoer door U geraamd,
met inbegrip van evt . kosten
voor paspoort (a n) e n ( transit)
visa?

-----

- - ------- ---

--

------------~-------------------------

17.

Gelieve
hieronder
een uitvoerige
omschrijving
te geven van de redenen
waarom zijn voortge~et
verblijf
in Nl;lderland
ongewenst
wordt geacht.
Indien
het voorstel
gegrond
is op (een) gepleegd
(e) strafba(a)r(e)
feit ( en) een gewaarmerkt
afschrift
proces-verbaal
medezenden,
c. q_.
afschrift
van eventuele
rapporten
betreffende
andere
misdragingen~
Eventuele
veroordelingen
in Nederland
en het buitenland,
alsmede
politieke
antecedenten
vermelden.
Verdere
1 evenswandel
van betrokkene
en diens
gezinsleden
zomede and&-re bijzonderheden
welke van be lang kunnen
~ijn voor de beoordeling
van al of niet verwijdering
uit Nederland,
en waarbij
uiteraard
event uee l ook feit en behoren
te worden vermeld,
welke ten gunste
van be-,
trokkene
kunnen worden aangemerkt.
In elk geval moet een afzonderlijk
rapport
bij
deze staat
worden
overgelegd
betreffende
het veThoor
van de te verwijderen
vreemdeling
door een ambtenaarvan poli tie omtrent
de feiten,
op grond waarvan
het voorstel
wordt gedaan J terwijl
aan die vreemd.eling
bij
dit verhoor de gelegenheid
moet worden gegeven
om feiten
of omstand.ighed.en
naar voren te brengen
en in het rapport
te doen vermelden,
welke
volgens
hem bij de beoordeling
tot verwijdering
in aanmerking
kunnen
worden genomen.
Tevens moet uit het r apport
blijken
of en in bevestigend
geval
welke bezwaren
hij tegen verwijdering
uit Nederland
heeft
aan te vo&ren" Ook verdient
het aanbeveling,
dat eventuele
door de vreemdeling
opgegeven
getuigen~
dêcharge
door een politieambtenaar
worden gehoord.
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Het Hoofd van plaatselijke
AAN: de Heer Procureur-Generaal
fgd. Directeur
van Politie,
te

politie,

Model No.3.
POLITIE te

•

Mede ter beoordeling
of signalering
in het Opsporingsregister
moet plaats
vi~
den, deel ik U mede, dat de hieronder
genoemde vreemdeling,
wiens voortgezet
verblijf
in Nederland ongewenst wordt geaçht,
uit Nederland is vertrokken.
(Bij verwijdering
van een gezin enz. behoeft
slechts
een formulier
als dit te
worden ingezonden voor de vreemdeling(en),
wiens (wier) gedragingen
tot het
nemen van de maatregelen
hebben aanleiding
gegeven).
Naam:

.Voornamen voluit:
Gebo ort eplaa t a- en -datum:
Beroep:
Nationaliteit:
De laatste
buitenland:

woonplaats

in het

Indien hij legaal
in Nederland
verbleef
te vermelden of hij
in het bezit
was van een vel\blijfsvergunning,
een visum
etc •
...._.,r welke instantie
ia de
11"rblijfsvergunning
of het visum verleend
en voor welke
termijn?
Is hij in bewaring geweest?
Zo ja, hoelang?
--

in NederIndien hij illegaal
land is gekomen, zo mogelijk
te vermelden,
vanwaar hij
kwam, datum, plaats waarop en
waar hij bij binnenkomst
de
grens ia gepasseerd
en met
welk doel?
Waar is hij in afwachting
van
de terugleiding
in bewaring
geweest?
Vertrokken
via:
1.r:

-

Is hij
onder

---P

op:

lLi. tgeleid,

afgereisd

to ezi oht aan de grens

of op eigen
trokken?
Op wiens
Nederland

gelegenheid

last moest hij
ve~trekken?

Korte omschrijving
den van verwijdering
dwongen vertrek.

veruit

van de reof ge-

195 .
Het Hoofd van plaatselijke
AA.N:het Hoofd van de
Rijksvreerndelingendi
Raamweg 47,
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enst,

politie.

