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MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Afdeling Politie 

Rij ksvreemdelingendienst 's-Gravenhage, 6 December 1954 

al. nr. 386/B-6 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 6 van Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 

Onder intrekking van mijn aanschrijving aan de Procureurs- 
Generaal, fgd. Directeuren van Politie, d.d. 8 September 1953 
no. al 88/8 en 18 November 1953 no. al 88/8-2 B, wordt door mij 
ten aanzien van de behandeling, aanhouding en verwijdering van 
vluchtelingen het volgende bepaald: 

Een vreemdeling, onverschillig van welk land hij onderdaan 
is, die in ons land wordt aangetroffen nadat hij op illegale wijze 
is binnengekomen, mededelende vluchteling te zijn en als zodanig 
om asyl verzoekt, mag niet tegen zijn wil uit Nederland worden 
verwijderd dan met mijn machtiging. 

Ditzelfde geldt ten aanzien van een vreemdeling die op legale 
wijze in Nederland is gekomen, rechtstreeks uit het land waar 
hem volgens zijn mededeling, gevaar voor leven of vrijheid 
dreigt, zomede van een vreemdeling, die op legale wijze in ons 
land i s ,  ekomen, anders dan rechtstreeks uit een land waar hem 
gevaar voor leven of vrijheid dreigt, voor zover het aannemelijk 
is of vermoed wordt, dat het land vanwaar hij in Nederland is 
gekomen, hem naar het land van oorsprong, waar hem dat ge- 
vaar dreigt, zal terugzenden. 

(Opgemerkt zij, dat niet als vluchtelingen behoren te worderi 
beschouwd Oostduitsers die in het bezit zijn van een paspoort 
van de Duitse Bondsrepubliek of een Temporary Travel Docu- 
ment). 

Bij het aantreffen van een vreemdeling als bovenbedoeld moet 
deze onverwijld ter beschikking worden gesteld van het betrok- 
ken hoofd van plaatselijke politie. 

Er dient daarna ten spoedigste een uitvoerig rapport omtrent 
zijn levensloop, vooral betreffende de gronden waarop hij zich 
als vluchteling beschouwt, alsmede betreffende zijn bewegingen 
en handelingen sedert het tijdstip waarop hij het land waar zijn 
leven of vrijheid zou worden bedreigd, heeft verlaten, te worden 
samengesteld. 

Het hoofd van plaatselijke politie draagt zorg, dat het rapport 
zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vier dagen na het 
aantreffen van de vreemdeling, in handen van de procureur- 
generaal is. 

Daarnevens moet de vreemdeling worden onderworpen aan 
een veiligheidsverhoor en wel: 

1. In gemeenten, gelegen in het bewakingsgebied eerste linie 
door het daartoe aangewezen personeel van de Koninklijke Mare- 
chausee; voorzover de voorgeleiding van de vreemdeling is ge- 
schied door een ambtenaar niet behorende tot de Koninklijke 
Marechaussee, geeft het hoofd van plaatselijke politie van deze 
voorgeleiding onverwijld telefonisch kennis aan de naastbij ge- 
stationneerde brigade-commandant van de Koninklijke Mare- 
chaussee. 
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Het bepaalde in de vorige alinea is niet van toepassing in ge- 
meent.en, waar het hoofd van plaatselijke politie een hoofdcom- 
missaris of een commissaris van politie is, of waar een korpschef 
van politie is in de rang van inspecteur van politie of hoger, 
indien de voorgeleiding voor het hoofd van plaatselijke politie 
is geschied door een ambtenaar niet behorende tot de Koninklijke 
Marechaussee; in deze gevallen bepaalt het hoofd van plaatse- 
lijke politie door welk personeel het veiligheidsverhoor moet 
worden afgenomen. 
2. In gemeenten, gelegen buiten het bewakingsgebied eerste 

linie, waar het hoofd van politie een hoofdcommissaris of een 
commissaris van politie is of waar een korpschef van politie is in 
de rang van inspecteur van politie of hoger, door personeel daar- 
toe aangewezen door het hoofd van politie. 

In andere gemeenten, gelegen buiten het bewakingsgebied 
eerste linie, dient het hoofd van politie aan de bevoegde procu- 
reur-generaal, fgd. directeur van politie telefonisch te vragen 
door wie het veiligheidsverhoor moet worden afgenomen. 

De van het veiligheidsverhoor opgemaakte rapporten moeten 
zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen vier dagen na het 
aantreffen van de vreemdeling, worden gezonden aan de Binnen- 
landse Veiligheidsdienst, alsmede een afschrift daarvan tege- 
lijkertijd aan de procureur-generaal, fgd. directeur van politie, 
vorenbedoeld. 

Ik verzoek U om deze rapporten zonder verwijl, vergezeld van 
Uw advies, aan mij te doen toekomen. 

In afwachting van mijn beslissing zal het hoofd van plaatse- 
lijke politie in het algemeen bepalen dat de vreemdeling die op 
illegale wijze in ons land is gekomen, in bewaring wordt gesteld; 
eventueel zal insluiting als passant in een Huis van Bewaring 
kunnen plaats hebben. 

Tenzij naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie 
bijzondere omstandigheden daartoe nopen, zal een vreemdeling, 
die om asyl verzoekt, nadat hij op legale wijze in ons land is ge- 
komen, niet in bewaring behoeven te worden gesteld; als regel 
zal met het opleggen van een meldingsplicht in afwachting van 
mijn beslissing kunnen worden volstaan. 

De Minister v a n  Justi t ie ,  
L. A. DONKER. 

A a n :  
H.H. Procureurs-Generaal,  f g d .  Directeuren 

v a n  Politie; 
H.H. H o o f d e n  v a n  plaatselijke noli t ie;  

d e  Heer Admin i s t ra teur  voor d e  Grensbewak ing .  


