Overzicht

Kort overzicht en klapper van de hierna volgende beschikking
van de Minister van Justitie d.d. 6 December 1954 nr al 386

VREEMDELINGENCIRCULAIRE Nr 14/ 1955

Par. 1
1. Onder een ongewenste vreemdeling wordt verstaan een
vreemdeling, die
a. gevaarlijk is voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid; of
b. geen voldoende middelen van bestaan heeft en deze ook
niet op geoorloofde wijze kan verkrijgen.
2. Toelichting en definities van de verschillende begrippen:
verwijdering, uitleiding, terugleiding, uitwijzing.

Par. 2
1. De beoordeling of een vreemdeling als ongewenst moet
worden beschouwd, berust in het algemeen in eerste instantie bij
het H.V.P., die ook belast is met de opsporing van ongewenste
vreemdelingen in zijn gemeente.
Vermoedelijk ongewenste vreemdelingen moeten door de met
de opsporing belaste ambtenaren worden geleid voor het H.V.P.
der gemeente waarin zij worden aangehouden.
2. Uitzonderingen op het bepaalde omtrent geleiding voor
het H.V.P.
3 . Maatregelen bij aanhouding, verbod tot afgifte van documenten en, verklaringen of het stellen van aantekeningen of
stempelafdrukken in reispapieren.
4. Bijzondere behandeling van vreemdelingen die uit anderen hoofde dan als ongewenste vreemdeling in gevangenissen,
huizen van bewaring e.d. zijn opgenomen.
5. Verplichting tot kennisgeving van ongunstige antecedenten aan het H.R.V.D.
Par. 3
1. Verwijdering moet zo snel mogelijk geschieden.
In de regel zal, indien het gezinshoofd wordt verwijderd, ook
het gezin het land verlaten.
2. Verwijdering door het H.V.P. op eigen gezag eventueel in
overleg met een ander H.V.P.
3. Voorschriften voor het geval dat verwijdering niet binnen
korte tijd kan plaats hebben.
4. Wijze van behandeling, indien de voorgeleiding wegens
misdrijf gevraagd wordt door een buitenlandse autoriteit (event.
uitlevering).
5. Gevallen dat verwijdering slechts mag plaats hebben met
machtiging van de M.V.J.
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Par. 4
1. In verband met het gestelde in de vorige paragraaf onder
5, schriftelijk voorstel van het H.V.P. aan de P.G. tot verwijdering, waarbij verhoor van de vreemdeling.
Afschriften van processen-verbaal en rapporten omtrent door
de vreemdeling gepleegde misdragingen.
2. In het algemeen is het voor verwijdering gewenst dat de
vreemdeling een reispapier bezit. Samenwerking tot verkrijging
hieromtrent met buitenlandse consuls en andere Hn.v.P., c.q.
de R.V.D.
Onderzoek naar en vaststellen van identiteit van onbekende
personen die vermoedelijk vreemdeling zijn.
3. Van elke verwijdering behoort ook bij het H.V.P.documentatie aanwezig te zijn.
4. Beoordeling of inbewaringstelling ter fine van verwijdering behoort plaats te hebben, zonodig door opneming als passant
in het Huis van Bewaring.
5 . Eventuele verblijfsontzegging op grond van artikel 19 van
het Vreemdelingenreglement.

Par. 5
1. Beoordeling of uitleiding c.p. terugleiding, dan wel uitwijzing moet plaats hebben.
2. Bij verwijdering Nederlandse documenten innemen.
3. Al of niet aantekening betreffende de verwijdering in het
reispapier van de vreemdeling.

Formule van die aantekening.

4. Beoordeling of de te verwijderen vreemdeling moet worden overgegeven aan de grensautoriteiten van de nabuurstaat.
Bijzondere voorschriften betreffende minderjarigen of zieke
vreemdelingen en armlastige gezinnen.
Overgave aan de grensautoriteiten van nabuurlanden moet
steeds geschieden door tussenkomst van de Koninklijke Marechaussee met gebruikmaking van een order tot uitleiding of
terugleiding (zie model nr 5), en wel aan de brigadecommandant
of aan de districtscommandant naar gelang de gemeente van
waaruit de verwijdering geschiedt, al of niet in het grensgebied
is gelegen (zie ook bijlage 2 en 2a).
Bij illegale grensoverschrijders steeds afschrift proces-verbaal
aan Koninklijke Marechaussee bij overgave verstrekken.
Maatregelen indien de overneming door de autoriteiten van
het nabuurland wordt geweigerd.
5. Indien de vreemdeling niet aan een buitenlandse grensautoriteit zal worden overgegeven, kan het H.V.P. de uit- of
terugleiding naar verkiezing doen geschieden door eigen personeel hetzij door personeel van de Koninklijke Marechaussee.
Bij verwijdering overzee overleg plegen met het H.V.P. van
de betrokken haven-gemeente.

Klapper

6 . Verwijdering door middel van uitwijzing met contrôle op
vertrek, dus zonder politiebegeleiding tot de grens.
Verwijdering door middel van uitwijzing, zonder contrôle op
vertrek; dit mag slechts in zeer bijzondere omstandigheden geschieden; niet anders dan met machtiging van de M.V.J.
7. De reden van verwijdering wordt als regel aan de vreemdeling medegedeeld. Van deze mededeling moet uit de documentatie blijken.
8. Nadat verwijdering is uitgevoerd, moet daarvan bericht
worden gezonden aan het H.R.V.D., die eventueel voor signalering zal zorgdragen (zie model n r 3 ) .
Bij vrees voor onverwijlde terugkeer van de vreemdeling na
verwijdering kan voorlopige signalering plaats hebben.

Par. 6
Kosten van verwijdering van vreemdelingen. Wijze van declareren en machtiging tot het doen van uitgaven.
Par. 7
Ops~mmingvan bij de beschikking behorende bijlagen.
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