MINISTERIE VAN JUSTITIE

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en. Grensbewaking.
S-fcafbureau Algemene en Juridische Zaken.

-Nr. A. J. Z. 500/E. 114-A-169

VREEMDELINGENCIRCULAIREWr. 14/1955
15e wijziging.

Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955 mrd-fc gewijzigd als volgti
In paragraaf 5, punt 1, word-fc na de eerste volzin ingevoegd;
Voorts dienen uit Nederland -be worden verwijderd vreemdelingen aan wie ingevolge een beslissing van he-fc bevoegde gezag
ft..

.

geen verblijf o:f voortgeze-fc verblijf in ons land is -boegestaan en die nie-fc eigener 'beweging tijdig uit ons land ver
trekken.

II.

Aan he-b slot van paragraaf 5, punt 5, word-fc -fcoegevoegd;
Een beschikking van de Minister van Justitie to-b het niet aanvaarcten van het verblijf of voortg-ezette verblijf dan wel tot

het intrekken van de aanvaarding- van he-b verblijf van een
vreemdeling houd-b een mach-fciging tot diens verwijdering in.

DaarMj warden door de Minister van Jus-bitie gegeven aanwij
zingen in ach-t genomen.

's-Gravenhage,

14 juni 1965.

De Minister van Justi-fcie,
Samkalden.

Deze wijziging wordt t. z. t. verwerkt in he-b vanwege
he-fc Minis-terie van Jus-fcitie vers. trekte boekwerkje
"Vreemdelingencirculaire

14/1955".

MINISTERIE VAN JUSTITIE
Hoofdafdoling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking
Stafbureau Algemene
en Juridische Zaken

No. A. J. Z. 300/E 114/A 169

VBEEMDELINGENCIECULAIRE nr 14/1955
13e wijziging (vervolg)
Met verwijzing naar het U toegezonden stencil
van 14 juni 1965

onder letters en nummers dezes,

betreffende 13e wijziging van de Vreemdelingencirculaire nr.

14/1955 gelieve U bijgaand enkele wij-

zigingsLladen

aan t. e treffen;

waarin de bovenbe-

doelde wijziging is verwerkt.o
Voorts wardenU hierbij nog enkele bladen to egezonden, waarin oude

wijzigingen zijn verwerkt.

Verwijderen:

Invo e gen:

biz. 19/20

biz. 19/20

"

21/22

20a/21

23/24

22/22a
23/24
juli !

Pub 1. 514/65

Par. 2

van vertraging ten aanzien van de verwijdering, wordt aan de Hn.v. P. der gemeenten waar vreemdelingen in meerbedoelde

inrichtingen zijn opgenomen, verzocht hun
medewerking te verlenen aan genoemd
H. v. P. der gemeente van inschrijving.
Vooral in gevallen waarin de grote afstanden tussen beide gemeenten of wel het in
niet voldoende mate beschikbaar zijn van
deskundig personeel in de gemeente van
inschrijving een beletsel vormt voor een

snelle afdoening, zal, zeker ten aanzien
van vreemdelingen, wier verblijf in Nederland slechts voor korte tijd is aanvaard, voor het H. v. P. in de gemeente van
opneming aanleiding moeten zijn, de taak
van het H.v. P. van de gemeente van
inschrijving over te nemen. In dit verband
moge warden verwezen naar de circulaire

van de Minister van Justitie, 3e afdeling,
no. 185/355, dd. 15 augustus 1955, waarbij aan de hoofden van bovenbedoelde inrichtingen is verzocht om binnen 2 x 24
uur na opname van vreemdelingen in hun

inrichting hiervan, onder gebruikmaking
van een formulier, kennis te geven aan het
hoofd van de Rijksidentificatiedienst en
aan het H.v. P. in de gemeente waar de inrichting zich bevindt.
Het Hoofd van de Rijksidentificatiedienst stelt een afschrift van het door hem

ontvangen formulier ter beschikking van
het H. R. V. D., opdat deze, zo zulks gewenst
blijkt, andere instanties met het toezicht
op vreemdelingen belast, kan inlichten.

In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de voorlaatste alinea van voor-

melde circulaire, luidende als volgt:
,,Mocht op de dag der invrijheidsstelling
de directie van het gesticht geen bericht
vanwege het betrokken H.v. P. hebben bereikt, hoe met de betrokkene dient te wor-

den gehandeld, dan zal deze aan het Hoofd
van de politie in de gemeente waarin de
inrichting is gelegen moeten warden over-

gegeven. Bij de overgave aan het hoofd
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Par. 3
van plaatselijke politie moet aan deze
eventueel tevens het bedrag der uitgaanskas verstrekt warden."

Kennisgeving

5.

Bij voorstellen tot verwijdering is

van ongunstige

meermalen gebleken, dat daartoe reeds

antecedenten

aanzienlijk eerder had kunnen warden besloten, indien hetH. v. P. van alle antece-

denten van de vreemdeling op de hoogte
was geweest. Het gebeurt herhaaldelijk,

dat een misdraging van een vreemdeling,
welke op zichzelf geen voldoende aanleiding gaf om tot verwijdering c. q. tot een
bijzondere maatregel van toezicht over te

gaan, bij verhuizing naar een andere gemeente niet aan het H. v. P. dezer gemeente wordt doorgegeven. Van vroegere misdragingen krijgt het H.v. P. zelfs in de
regel geen kennis, indien de vreemdeling,
na aanvankelijk in Nederland gevestigd te
zijn geweest, naar het buitenland is vertrokken en later in Nederland een nieuwe

woonplaats heeft gekozen. Het moge duidelijk zijn, dat herhaalde (kleine) misdragingen, wel aanleiding kunnen zijn tot" het
nemen van maatregelen. In verband met

het bovenstaande wordt bepaald, dat
voortaan de Hn. v. P. van elke misdraging
van een vreemdeling of klacht daaromtrent

welke hun geen aanleiding geeft om tot
verwijdering te besluiten, kennis moeten
geven aan het H.R.V.D. Voor deze kennisgeving ware gebruik te maken van een
formulier van bijgaand model nr. 4. Het
H.R.V.D. zal de gegevens in de administratie van zijn dienst registreren, opdat,
indien van herhaalde misdragingen blijkt,
hiervan aan de bevoegde P.G. mededeling
kan worden gedaan.
Paragraaf 3
Verwijdering
zo snel mogelijk
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1. In het algemeen moeten vreemdelingen,
die ongewenst zijn gebleken, warden verwijderd.
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Par. 3
Voorts dienen uit Nederland te warden ver-

wijderd vreemdelingen aan wie ingevolge een

beslissing van het bevoegde gezag geen verblijf
of voortgezet verblijf in ons land is toegestaan
en die niet eigener beweging tijdig uit ons land
vertrekken.

Als algemene regel geldt, dat, iadien het
hoofd van een gezin uit Nederland moet wor-

den verwijderd, ook de echtgenote, de minderjarige kinderen, alsmede de financieel van hem

afhankelijke andere gezinsleden het land moeten verlaten.

De verwijdering moet zo spoedig mogelijk geschieden; dit geldt in het bijzonder voor vreemdelingen, die op illegale wijze ons land zijn
binnengekomen.
Verwijdering
door H. V. P.
op eigen geug

2. De last tot verwijdering wordt - behoudens
in gevallen vermeld in par. 2 onder 2 en in deze
par. onder 5 -

op eigen gezag gegeven door het

H.v.P., in de regel van die gemeente, waar de
vreemdeling in het vreemdelingenregister is ingeschreven en indien hij in geen vreemdeliagenregister is ingeschreven, dwr het H.v. P. der gemeente,
waar hij is aangehouden.
Overleg tussen

Hn. v.P.

Indien eerf ongewenste vreemdeling wordt aaagetroffen in een andere gemeente dan die, waar
liij in het vreemdelingenregister is ingeschreven,
is het dikwijls eenvoudiger en goedkoper, hem
rechtstreeks uit de gemeente van aanhoudingnaar
het buitenland te verwijderen. Het H.v. P. der gemeente van aanhouding dient daarover aanstoads
telefonisch met het H.v. P. der gemeente van inschrijving in overieg te treden.

Maatregeien
indien verwijdering
niet binnen korte

fe
-s'

tijd kan plaats
hebben

3. Indien een H.v. P. van mening is, dat een in
zijn gemeente aangehouden vreemdeling, niettegen-

staande deze ongewenst is, in'verband met bijzondere omstandigheden (ernstige ziekte, vergevorderde zwangerschap, onmogelijkheid om een

reispapiei- te verkrijgen e. d. ), niet of niet binnen
korte tijd moet of kan warden verwijderd, moet hij
hieromtrent onverwijld schriftelijk rapport in duplo

uitbrengen aan de bevoegde P.O;, yvaarbij ook de
redenen van ongewenstheid en alle andere ter be-
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oordeling van het geval van belang zijnde bijzonderheden uitvoerig moeten warden omschreven.
Wanneer bovenbedoelde bijzondere omstandigheden zich voordoen in gevallen van illegale grensoverschrijding, zal het H. v. P. tevens onverwijld
telefonisch machtiging moeten vragen aan de P. G.,
om voorshands niet tot terugleiding over te gaan.
Aan deP.P.G. wordt verzocht de M.v. J., onder
toezending van voreabedoeld rapport iii enkelroud, van advies te dienen en daarbij eveatueel
te vermelden, of machtiging tot niet terugleiding is
verleend.
Voorleiding wegens
misdrijf gevraagd
door buitenlandse
autorfteiten

4. Indien aan het H.v. P. uk een signalering of
anderszins blijkt, dat door een buitenlandsejustitieof politieautoriteit de voorleiding wegens misdrijf
van een in zijn gemeente aangehoudenvreemdeling
Wordt gevraagd, bericht hij zulks onverwijld, bij
voorkeur telegrafisch of per telex, aan het hoofd
van het Bureau Criminele Vooriichfing van de Afdeling Politie van het Ministerie van Justitie, met

vermelding van de personalia van de vreemdeling,
de autoriteit door wie de voorieiding wordt ge-

vraagd en de vindplaats der signalering. Dit hoofd
zal zich onmiddellij'k telegrafisch wenden tot de
buitenlandse autoriteit, die de voorieiding vraagt,

met verzoek per omgaande te berichten of een uitleveringsverzoek aanhangig zal warden gemaakt.
Het antwoord van de buitenlandse autoriteit wordt
door het hoofd van het Bureau Criminele -Voor-

lichting ter kennis gebracht van het H.v.P. ; aan
het H. R.V.D. wordt door hem sen afschrift verstrekt van het bericht aan het H.v. P.
Uitlevering

Indien is bericht, dat de uitlevering wordt ge-

vraagd, zal het H.v.P. zich op de gebruikelijke
wijze met de ^ompetente officier van justitie in
verbinding stellen.

Indien bericht is, dat geen verzoek tot uitlevering
aanhangig zal warden gemaakt, handelt het H. v. P.
als overigens betreffende verwijdering van ongewenste vreemdelingen in deze circulaire is voorgeschreven.
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D
Verwijdering
met machliging
van dc M. v.J.

5. SIechts met machtiging van de M. v. J. mag
verwijdering plaats hebbcn van:

a. I. een vreemdeling, wiens verblijf in Nederland door het bevoeg^e gezag, met het toezicht op
vreemdelingen belast, of

duurzaam

voor

onbepaalde tijd of ,voor bepaalde duur
langer

dan een j aa r, is aanvaard; in het

laatste geval indien de toepassing van de maatregel
van vcrwijdering, de duur van het oorspronkelijk
aanvaarde verblijf zou verkorten en het verblijf tenminste een jaar heeft geduurd;
2. een vreemdeling, die ook zonder toestemming van het gezag ondcr a 1 bedoeld, m e e r
dan 5 jaar ononderbroken in Nederland heeft vertoefd;
Ongewenste

politieke
gedragingen

b. een vreemdeling, die ongewenstwordt geacht
op grand of mede op grand van zijn politieke gedragingen in Ncderland dan wel in het buitcniaad;

c. een vreemdeling, behorende tot een categorie vreemdelingen t.a.v. wier eventuele ver-

wijdering door de M.v. J. bijzondere richtlijnen
zijn vastgesteld; 2)

d. Belgen en Luxemburgprs;
e. een vreemdeling als bedoeld in bijlage 8

onder punt 2 van het Verblijfsvoorschrift, betreffende ,, Vrij verkeer van personen binnen de
Europese Economische Gemeenschap"
1) zie ook art. 14, lid 2 van het Vluchtei.ingenbesluit
2) Zie bljlage no. 6 (vertrouwelijk) dezer circulaire betreffende
de behandeling van vreemdelingen, die verklaren vluchteling te zijn
en om asiel in Nederland verzoeken; bijlage nr. 8 (vertrouwelijk)
dezer circulaire, betreffende de verwijdering van bepaalde categorieen van vreemdelingen;

paragraaf 5a, punt 7, van deze circulaire

betreffende de terug-Ieiding of uitleiding' van vreemdelingen naar
Duitsland met gebruikmaking van een vereenvoudigde procedure,
alsmede de terzake geg'even voorschriften betreffende de verwijdering van vreemdelingen in Beneluxverband na gepleegd overleg tussen de wederzijdse Ministeries van Justitie.
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Par. 4
Een beschikking van de Minister van
Justitie tot het niet aanvaarden van het

verblijf of voortgezette verblijf dan wel

tot het intrekken van de aanvaarding van
het verblijf van een vreemdeling houdt
een machtiging tot diens verwijdering in.
Daarbij warden door de Minister van

Justitie gegeven aanwijzingen in acht genomen.

Voorstel tot
verwijdering

Paragraaf 4
1. In de gevallen, bedoeld in de vorige paragraaf onder 5, dient - tenzij in het aldaar onder
c bedoelde geval een andere procedure is voorgeschreven - over elke vreemdeling, eventueel
met zijn gezin, een afzonderlijk omstandig en gemotiveerd ambtsbericht aan de P.G. te worden
toegezonden.

De P.P.G. warden uitgenodigd de M.v.J. aan
de hand van ingekomen ambtsberichtea van consideratien en advies te dienen en de afdoening
van deze aangelegenheden zoveel mogelijk te willen bespoedigen.
Het ambtsbericht vao het H.v. P. moet worden

gesteld op een formulier volgens bijgaand model
pr. 1, dat in triple meet warden overgelegd
(twee exemplaren bestemd voor de M. v. J. en een
voor de P. G. ) en moet warden ondertekend door

het H.v. P. persoonlijk.
In

gemeenten

waar

een

hoofdcommissaris

H.v. P. is kan ondertekening plaats hebben door de
commissaris van politie met vreemdelingenaangelegenheden belast.
Het formulier van model nr. 1 dient te worden

gebruikt voor het hoofd van het gezin c. q. voor
een alleenstaande vreemdelmg.

22a
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Far. 4
Dilegvel

voor echtgenofe
en kinderen

Voor de echtgenote, de kinderen en andere gezinsleden dient een inlegvel van bijgaand model
nr. 2 eveneens in triple te warden bijgevoegd, ten-

zij het in bijzondere gevallen gewenst wordt geacht, de echtgenote of andere gezinsleden niet in

de verwijdering te betrekken. In dit geva! ware de
motivering daarvan bij afzonderlijk toe te voegen
rapport eveneens in triplo uitvoerig te on}schrijven, waarbij de personalia, de nationaliteit enz.
van de betrokkenen dienen te warden vermeld.

Verhoor van de
In elk geval van voorgenomen verwijdering
vreemdeUng
moet bij ieder formulier een afzonderlijk rapport
warden overgelegd, inhoudende het verhoor van
de te verwijderen vreemdeling door een ambte-

naar van politic, omtrent de feiten, op grand
waarvan het voorstel wordt gedaan. Aan de
vreemdeling moet bij dit verhoor de gelegenheid
warden gegeven om feiten of omstandigheden te
noemen, welke volgens hem bij de beoordeling in
aanmerking behoren te warden genomen. Die fei-

ten en omstandigheden moeten in het rapport
warden vermeld.

Tevens moet uit het rapport blijken of, en in
bevestigend geval, welke bezwaren hij tegen iijn
verwijdering uit Nederland heeft aan te voeren.

Ook verdient het aanbeveling, dat eventueel door
de vreemdeling opgegeven getuigen a decharge
door een politieambtenaar warden verhoord.
Ten aanzien van elke te verwijderen vreemdeling moet voorts warden nagegaan of hij aan een
bijzonder verhoor mbet warden onderworpen. Zie
hiervoor bijlage nr. 1 (Vertrouwelijk) van deze
circulaire.
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Afschriften
Indien het voorstel wordt gedaan, omdat de
processen-verbaalvreemdeling als ongewenst wordt aangemerlct,
en rapporten
i.v. m. een door hem gepleegd strafbaar feit of

bjjvoegen

andere misdragingen, ware tevens een gewaarmerkt
afschrift van het op die feiten betrekking hebbende proces-verbaal c. q. rapport bij ieder formulier te voegen.

Reispapieren

2. De verwijdering van een ongewenste vreemdeling is zeer dikwijls practisch slechts uitvoerbaar
en steeds gemakkelijk uitvoerbaar, indien hij in
het bezit is van een geldig reispapier. Getracht zal
dan ook behoren te warden om aan vreemdelin-

gen die moeten warden verwijderd en die niet in
het bezit van een geldig buitenlands reispapier
zijn, dit alsnog te verschaffen. Indien een ongewenste vreemdeling zich reeds in bewaring bevindt
uit anderen hoofde dan ter fine van verwijdering,
(b. v. als zijnde verdacht van een misdrijf of ter
uitvoering van een vonnis) zal de tijd van zijn detinering eventueel zeker moeten warden benut om
hem zo mogelijk in het bezit van een geldig buitenlands
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