
MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Afdeling Politie 

's-Gravenhage, 6 December 1954 
Rij ksvreemdelingendienst 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE Nr. 14/ 1955 

Betreffende:  

Verwijdering van ongewenste 
vreemdelingen 

De Minister van Justitie, 

overwegende dat de voorschriften betreffende de verwijdering 
van ongewenste vreemdelingen uit Nederland door vele wijzi- 
gingen en aanvullingen minder overzichtelijk zijn geworden en 
dat gebleken is, dat nadere richtlijnen behoren te worden ge- 
geven en omschrijving van enige terzake in de practijk gebruikte 
termen, gewenst is, 

gelet op de noodzakelijkheid dat, gezien de huidige politieke 
constellatie van de wereld en van Europa bij aanhouding en ver- 
wijdering van ongewenste vreemdelingen bijzondere aandacht 
behoort te worden besteed aan het belang betreffende de veilig- 
heid van de Staat, zulks niet alleen bij aanhouding en verwijde- 
ring van vreemdelingen op grond van hun politieke gedragingen, 
doch ook bij aanhouding en verwijdering van vreemdelingen om 
andere redenen, 

trekt bij deze in de volgende voorschriften, uitgevaardigd door 
zijn ambtsvoorgangers: 

10. de aanschrijving van 15 Mei 1946, afdeling Politie, Bu- 
reau Rijksvreemdelingendienst, al  nr 153 (Vreemdelingencircu- 
laire n r  14 nieuw) en de daarbij behorende bijlagen en modellen; 

20. de aanschrijving van 1 April 1946 al  nr  135, afdeling 
Politie, Sureau Rijksvreemdelingendienst (Vreemdelingenrircu- 
laire D) ; 

30. de aanschrijving van 8 April 1946, afdeling Politie, 
Bureau Rijksvreemdelingendienst, al  nr. 140 (Vreemdelingen- 
circulaire E) ; 

40. paragraaf 36 van de aanschrijving van 14 Juni  1939, 2e 
afdeling A/5e afdeling nr  1166 (paragraaf 36 van Vreemdelin- 
gencirculaire nr  4) ; 

50. de aanschrijving van 5 December 1952, afdeling Politie, 
Rijksvreemdelingendienst, al  nr  88 (Grensbewakingscirculaire 
nr. 6); 

stelt bij deze vast de volgende voorschriften: 



Par. 1 

Paragraaf 1 

Ongewenste 1. Onder een ongewenste vreemdeling wordt 
vreemdelingen verstaan een vreemdeling, die 

a. gevaarlijk is voor de openbare orde, vei- 
ligheid, zedelijkheid of gezondheid of 

b. geen voldoende middelen van bestaan 
heeft en deze ook niet door geoorloofde 
werkzaamheden kan verkrijgen 1) 

Ac1 a.  Zen vreemdeling kan, niet alleen we- 
gens zijn gedragingen in ons land, maar ook 
wegens die in het buitenland gevaarlijk voor S 

de openbare orde. veiligheid, zedelijkheid of 
gezondheid in Nederland zijn. Gevaarlijk voor 
de openbare orde is in het algemeen een vreem- 
deling o.a. ook, indien hij illegaal in Nederland 
vertoeft of zich op illegale wijze tcegang tot 
Nederland heeft verschaft. Zo kan ook, in be- 
paalde gevallen, als gevaarlijk voor de open- 
bare orde worden beschouwd, een vreemdeling, 
die zich niet houdt aan de vreemdelingenvoor- 
schriften. (Zie in dit verband bijlage nr. 9 van 
deze circulaire betreffende vreemdelingen, die 
geen paspoort of ander reispapier van hun Re- 
gering krijgen, omdat zij niet aan hun militaire 
verplichtingen voldoen). 
Ad.  b. Als niet geoorloofde werkzaamheid 
moet mede worden beschouwd arbeid in strijd 
met de Wet van 16 Mei 1934, Stb.  nr. 257, tot 
regeling van het verrichten van arbeid door 
vreemdelingen. 

Verwijdering 2. Onder verwijdering of verwijderen van 
een vreemdeling wordt verstaan: 

a. Het door de bevoegde autoriteit met be- 
hulp van de sterke arm over de Nederlandse 
grens naar het buitenland doen brengen van 
een ongewenste vreemdeling; 

b. het geven van enige last, het uitoefenen 
van enige aandrang of het in uitzicht stellen 
van enige bijzondere maatregel, blijkbaar met 
het doel de vreemdeling Nederland te doen 
verlaten. 

Uitleiding A d  a. Indien een vreemdeling met behulp van 
de sterke arm wordt verwijderd, spreekt men 
van uitleiding, indien het een vreemdeling 
betreft, die op legale wijze, dus overeenkomstig 
de betreffende voorschriften in Nederland is 
gekomen, of wiens verblijf, niettegenstaande 
hij niet legaal in Nederland is gekomen, nadien 
door de bevoegde autoriteiten is aanvaard. Van 

Terugleiding terugleiding spreekt men indien een vreem- 

l )  Zie bijlage nr. 4 van deze circulaire. 



Par. I 

Uitwijzing 

deling, die op i l l ega le  w i j z e  naar Nederland is 
gekomen en daar illegaal vertoeft, met behulp 
van de sterke arm wordt verwijderd naar het 
land vanwaar hij de Nederlandse grens illegaal 
heeft overschreden. 

,,Met behulp van de sterke arm" betekent 
niet alleen ,,als arrestant onder bewaking van 
één of meer politieambtenaren" maar ook het 
begeleiden van de vreemdeling door een poli- 
tieambtenaar, die toezicht tot aan de grens 
houdt op het vertrek van de vreemdeling naar 
het buitenland (het z.g. afreizen onder politie- 
contrôle). 

Onder ,,het naar het buitenland brengen van 
een ongewenste vreemdeling" moet worden 
verstaan of het overgeven van de vreemdeling 
bij een grenspost (c.q. in het buitenland) aan 
een buitenlandse autoriteit, zo nodig na over- 
leg met deze, Òf het brengen van de vreemde- 
ling tot aan de grens, waar wordt toegezien, 
dat hij naar het buitenland vertrekt. 

Ad b. Indien door de bevoegde Nederlandse 
autoriteit aan een ongewenste vreemdeling de 
last wordt gegeven om Nederland te verlaten, 
door op eigen gelegenheid naar het buitenland 
te vertrekken, spreekt met van uitwijzing (op 
eigen gelegenheid is b.v. ook, wanneer het ver- 
trek van een vreemdeling wordt bevorderd 
door slechts te doen controleren, dat hij, al of 
niet voorzien van een reisbiljet naar een be- 
stemming in het buitenland, vertrekt met een 
(internationale) trein of ander openbaar ver- 
voermiddel vanuit een andere plaats dan een 
Nederlands grensstation). 

Afkortingen 3. In deze circulaire wordt aangeduid met: 

M.V.J. Minister van Justitie. 
P.G. procureur-generaal, fungerend 

directeur van politie. 
P.P.G. procureurs-generaal, fungerend 

directeuren van politie; 
H.R.V.D. Hoofd van de Rijksvreemdelingen- 

dienst. 
H.V.P. Hoofd van plaatselijke politie. 
Hn.v.P. Hoofden van plaatselijke politie. 
Als hoofd van plaatselijke politie wordt voor 
de toepassing van deze circulaire aangemerkt: 

a. In gemeenten, waar geen hoofdcommis- 
saris of commissaris van politie is, de burge- 
meester; 

b. in andere gemeenten onderscheidenlijk 
de hoofdcommissaris of commissaris van po- 
litie. 


