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Paragraaf 7.  

1. Aan deze circulaire zijn toegevoegd: 

Bijlage 1, vertrouwelijk, betreffende bijzondere verhoren van 
te verwijderen vreemdelingen, schrijven van het Ministerie van 
Justitie, afdeling Politie, Rijksvreemdelingendienst, al. nr  386,' 
B 1, d.d. 6-12-1954; 

Bijlage 2, lijst van grensgemeenten, gelegen in de ressorten 
van de grensbrigades der Koninklijke Marechaussee; 

Bijlage 2a, inhoudende een opgave van de langs de grenzen ge- 
stationneerde districtscommandanten der Koninklijke Mare- 
chaussee en de begrenzing hunner districten; 

Bijlage 3, betreffende vreemde verstekelingen aan boord van 
schepen, schrijven van het Ministerie van Justitie, afdeling Po- 
litie, Rijksvreemdelingendienst, al. nr 386/B 3, d.d. 6 december 
1954 (dit onderwerp was tot heden geregeld in de nu vervallen 
Vreemdelingencirculaire E) ; 

Bijlage 3a, betreffende betaling van kosten voor vervoer en 
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dergelijke van met -schepen aangevoerde ongewenste vreemde- 
lingen, schrijven van het Ministerie van Justitie, Afdeling Poli- 
tie, Rijksvreemdelingendienst, al nr. 386/B 3a, d.d. 6 december 
1954, waarin tevens zijn opgenomen enkele artikelen uit het 
Verdrag betreffende repatriëring van Schepelingen (Staatsblad 
no. I 516), tot hetwelk Nederland is toegetreden; 

Bijlage 4, betreffende bijstand aan behoeftige vreemdelingen 
in Nederland, schrijven van de Minister van Justitie van 30 de- 
cember 1955, al nr. 386/B 4, waaraan zijn toegevoegd: 

6 a. de tekst van het op 7 november 1949 te Parijs tussen België, 
Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Konink- 
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland gesloten verdrag, 
betreffende sociale en medische bijstand; 

b. de tekst van een regeling van 7 maart 1911 tussen Nederland 
en Noorwegen betreffende het verstrekken van onderstand 
aan achtergebleven zeelieden, die in behoeftige omstandig- 
heden verkeren; 

c. de tekst van het op 11 december 1953 te Parijs tussen België, 
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Grie- 
kenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, 
het Saargebied, Zweden, Turkije, IJsland en het Verenigd 
Koninkrijk gesloten Europees Verdrag betreffende sociale en 
medische bijstand; 

Bijlage 4a, betreffende overneming door vreemde mogendhe- 
den van hun onderdanen, schrijven van het Ministerie van Justi- 
tie, Afdeling Politie, Rijksvreemdelingendienst, al nr. 386/B 4a, 
d.d. 6 December 1954, waaraan zijn toegevoegd: 
a. de tekst van het op 7 Mei 1910 tussen Nederland en Zwitser- 

land gesloten verdrag nopens overneming van onderdanen en 
oud-onderdanen, 

b. de tekst van het op 11 Februari 1911 te Parijs tussen Neder- 
land en Frankrijk gesloten verdrag nopens overneming van 
armlastige krankzinnige onderdanen en oud-onderdanen, 

c .  de tekst van het publicatiebesluit van 17 September 1913 van 
een Belgisch-Nederlandse notawisseling, betreffende de te- 
rugleiding van minderjarigen ; 

Bijlage 5, betreffende verhaal van kosten op vreemde mogend- 
heden, schrijven van het Ministerie van Justitie, Afdeling Politie, 
Rijksvreemdelingendienst, al. nr 386/B, d.d. 6 December 1954; 

Bijlage 6, vertrouwelijk, betreffende de behandeling, eventuele 
aanhouding en verwijdering van politieke vluchtelingen, schrij- 
ven van het Ministerie van Justitie, Afdeling Politie, Rijks- 
Rijksvreemdelingendienst, al. .nr 386/B 5, d.d. 6 December 1954; 

Bijlage 7, betreffende verplichting tot kennisgeving aan het 
Britse consulaat, betreffende de inbewaringstelling van een Brits 
onderdaan, schrijven van het Ministerie van Justitie, Afdeling 
Politie, Bureau Kabinet, no. 3001, d.d. 8 September 1947; 
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Bijlage 8, vertrouwelijk, betreffende de verwijdering van be- 
paalde categorieën van vreemdelingen, schrijven van het Minis- 
terie van Justitie, Afdeling Politie, Rijksvreemdelingendienst, 
386/B 8, d.d. 6 December 1954; 

Bijlage 9, betreffende vreemdelingen, die geen paspoort of 
ander reispapier van hun Regering krijgen, omdat zij niet aan 
hun militaire verplichtingen voldoen; 

Acht modellen van te bezigen formulieren, respectievelijk ge- 
nummerd l tot en met 7 en 7a; en 

Een kort overzicht van de voornaamste bepalingen en klap- 
perwoorden. 

2. Deze beschikking kan worden aangehaald als: ,,Vreemde- 
lingencirculaire nr 14/1955" en treedt in werking op 1 April 1955. 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 

Verzonden aan: 

I. H.H. Procureurs-Gene~aal, fgd. Directeuren 
van Politie; 
H.H. Hoofden van Plaatselijke Politie; 
de Heer Administrateur voor de Grensbewaking; 

II. de Minister van Financiën. 


