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MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Afdeling Politie 

Rij ksvreemdelingendienst 's-Gravenhage, 6 December 1954 

al. nr  386/B-1 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 1, behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/ 1955 

Betreffende:  

Bijzondere verhoren van te 
verwijderen vreemdelingen 

Daar het wenselijk is gebleken, dat in vele gevallen vreemde- 
lingen, die uit Nederland worden verwijderd, aan een veilig- 
heisverhoor worden onderworpen, wordt - uiteraard zonder 
dat het beginsel wordt aangetast, dat een ongewenste vreemde- 
ling naar mogelijkheid van vertrek naar het buitenland, ten 
spoedigste na zijn aanhouding wordt verwijderd - het volgende 
bepaald. 

De vreemdelingen ten aanzien van wie de verwijdering in 
overweging is genomen, worden, voor zover hun antecedenten 
of gedragingen daartoe aanleiding geven, mede onderworpen 
aan een veiligheidsverhoor. 

Dit verhoor moet zo spoedig mogelijk na aanhouding van de 
vreemdeling plaats vinden. In de gevallen dat een vreemdeling 
niet ter fine van verwijdering in bewaring wordt gesteld of zich 
reeds uit anderen hoofde in bewaring bevindt, moet dit verhoor 
plaats vinden, alvorens het hoofd van plaatselijke politie tot 
verwijdering heeft beslist (voor zover deze daartoe zelfstandig 
bevoegd is), c.q. voordat de machtiging van de Minister van Jus- 
titie daartoe door hem wordt gevraagd. 

A. Het veiligheidsverhoor moet worden afgenomen: 

1. In gemeenten, gelegen in het bewakingsgebied eerste linie, 
alsmede op de doorlaatposten gelegen buiten dit gebied, voor 
zover deze bediend worden door personeel van de Koninklijke 
Marechaussee, door de daartoe aangewezen ambtenaren van die 
Marechaussee. Voor zover de voorgeleiding geschiedt door een 
ambtenaar niet behorende tot de Koninklijke Marechaussee, 
geeft het hoofd van plaatselijke politie van deze voorgeleiding 
onverwijld telefonisch kennis aan de naastbij gestationneerde 
brigade-commandant van de Koninklijke Marechaussee. 

Het bepaalde in de vorige alinea is niet van toepassing in ge- 
meenten, waar het hoofd van politie een hoofdcommissaris of een 
commissaris van politie is of waar een korpschef van politie is 
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in de rang van inspecteur van politie of hoger, indien de voor- 
geleiding voor het hoofd van politie niet geschiedt door een amb- 
tenaar behorende tot de Koninklijke Marechaussee; in deze ge- 
vallen bepaalt het hoofd van politie door welk personeel het 
veiligheidsverhoor moet worden afgenomen. 

De beoordeling, of een veiligheidsverhoor moet worden afge- 
nomen, berust bij het daarvoor aangewezen personeel van de 
Koninklijke Marechausee, tenzij de voorgeleiding aan het hoofd 
van plaatselijke politie geschiedt door een ambtenaar niet beho- 
rende toe de Koninklijke Marechaussee en het hoofd van plaatse- 
lijke politie aanstonds van oordeel is, dat er geen enkele aanlei- 
ding bestaat om zodanig verhoor te doen afnemen. 

2. Behoudens hetgeen gesteld is in punt 1, eerste alinea hier- 
boven: 

in gemeenten gelegen buiten het bewakingsgebied eerste linie 
waar het hoofd van politie hoofdcommissaris of commissaris van 
politie is of waar een korpschef van politie is in de rang van 
inspecteur van politie of hoger, door personeel, daartoe aange- 
wezen door het hoofd van politie, bij wie tevens de beoordeling 
berust of een veiligheidsverhoor moet worden afgenomen. 

In andere gemeenten gelegen buiten het bewakingsgebied eer- 
ste linie dient het hoofd van plaatselijke politie ten spoedigste aan 
de procureur-generaal, fgd. directeur van politie, in wiens res- 
sort de gemeente van voorgeleiding is gelegen, te vragen, door 
wie het veiligheidsverhoor moet worden afgenomen, tenzij het 
hoofd van plaatselijke politie aanstonds van mening is, dat er 
geen enkele aanleiding bestaat om zodanig verhoor te doen af- 
nemen. 

B. Het is uiteraard niet mogelijk om een vaste richtlijn te 
geven ter beoordeling van de vraag, of een veiligheidsverhoor 
behoort te worden afgenomen, doch aanleiding daartoe bestaat 
zeker o.a. bij het aantreffen van vreemdelingen, die illegaal 
Nederland zijn binnen gekomen en onderdanen zijn van of recht- 
streeks komen uit een der Oosteuropese staten, China, o.d., zo- 
mede van staatlozen en personen van onbekende herkomst die 
geen identiteitspapier kunnen tonen. 

C. Wanneer in voorgaande gevallen door het hoofd van 
plaatselijke politie het oordeel van een andere instantie moet 
worden gevraagd, zal dit snelheidshalve telefonisch moeten ge- 
schieden. 

D. De voor het veiligheidsverhoor aangewezen functiona- 
rissen stellen zich van te voren, in de regel telefonisch, met de 
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Binnenlandse Veiligheidsdienst in verbinding om te vernemen, 
of door deze dienst of door andere inlichtingendiensten een vei- 
ligheidsverhoor of de bijwoning daarvan gewenst wordt, of be- 
paalde vragen zullen worden opgegeven of dat de toezending van 
proces-verbaal van verhoor wordt afgewacht. 

Door de Binnenlandse Veiligheidsdienst wordt het nodige over- 
leg gepleegd met andere inlichtingendiensten. De voor het af- 
nemen van het veiligheidsverhoor aangewezen organen stellen 
onverwijld, in de regel telefonisch, de Binnenlandse Veiligheids- 
dienst van het resultaat van het ingestelde veiligheidsverhoor in 
kennis en bevorderen, dat vóór de verwijdering plaats vindt, van 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die daartot het nodige over- 
leg pleegt met andere inlichtingendiensten en instanties, bericht 
is ontvangen of een aanvullend verhoor gewenst wordt. 

E. De door de aangewezen functionarissen opgemaakte rap- 
porten van het veiligheidsverhoor van vreemdelingen bovenbe- 
doeld, wier verwijdering wordt overwogen, moeten onverwijld 
worden gezonden aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst en tege- 
lijkertijd een afschrift daarvan aan de bevoegde procureur-gene- 
raal, fgd. Directeur van politie. 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 

Aan 

H.H. Proczrreurs-Generaal, fgd. Directeuren 
van Politie; 

H.H. Hoofden van plaatselijke politie; 
de Heer Administrateur voor de Grensbewaking. 


