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MINISTERIE VAN JUSTITIE
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking

Nr. AJZ 300/E-114/A-177
Betreffende: Illegaal in Nederland
verblijvende Chinezen.

Bijlage 1 2 van deVreemdelingencirculaire nr. 14/1955
VEaTBOUWELIJK
Hierbij heb ik de eer U Edelgrootachtbare medetedelen. dat is gebleken dat veel vreemdelingen
van Chinese landaard hetzij op illegale wijze ons
land zijn binnengekomen, he-tzij op illegale wijze

hun verblijf vo ortzetten. Met. name bezitten zij de

nationaliteitvan: de Volksrepubliek China(Peking),
de Bepubliek China (Formosa of Taiwan),. Portugal
(Macao); het Verenigd Koninkrijk (de Britse Kroonkolonie Hong Kong), Malaysia of Singapore. In nagenoeg alle gevallen is de reden van hun verblijf
het

verrich+. en van werkzaamheden in het Chinese-

restaurant.bedrijf. Het beleid

der Begering is er

op gericht dat een veran+.woorde toelating van Chi
nezen in verband met. de economische behoefte daaraan in de desbetreffende restaurants behoort. te
warden bevorderd. Het. is echter niet aanvaardbaar

dat he+. tenuitvoerleggen van zulk een beleid t. elkenmale wordt doorkruist door illegale toevloed

op ruime schaal. Ik breng in dit verband het volgende onder uw aandacht. Daarbij wijs ik erop dat.
in bijlage 9 van het. Verblijfsvoorschrift reeds
voorzieningen
zijn getroffen am te voorkomen dat
aan zulke vreemdelingen, voor zover zij visumvrij
zijn; een verblijfsvergunning wordt verleend
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1. ILLEGAAL VEBBLIJF

Illegale binnenkomst vindt plaats indien deze

vreemdelingen zonder geldig grensoverschrijdingsdocument in Nederland verblijven of zich niet binnen acht dagen na legale binnenkomst bij het hoofd

van plaatselijke politie aanmelden, indien zij ke.nnelijk

voornemens

zijn langer dan de toegestane

ieriaijn hiertelande te verblijven. Die toegestane
t. ermijn is voor visumvrije personen 3 maanden en
voor visumplichtigen in het visum vermeld.
Met inachtneming van wat overigens is bepaald
in Vreemdelingencirculaire nr. 1. 4 dien-t steeds wanneer van illegaal verblijf blijkf de vreemdeling
aanstonds vanwegehethoofd van plaatselijke politie te warden aangehouden en verwijderd. Indien
dit niet terstond mogelijk is behoort hij als passant ter fine van -verwijdering in bewaring t. e wor-

den gesteld, Een rapport betreffende de aanhouding
dient zo spoedig mogelijk aan mi j t. e warden toege-

zonden (ter attentie van he+ Hoofd van de hoofdat deling Vreemdelingenzaken

en Grensbewaking:

Raa.m-

weg 47 te f s-Grayenhage), Ik verzoekuhet, rapport
+. e doen vergezeld gaan van; een foto en de vingerafdrukken

naam

van de aangehoudene;

een opgave van zijn

in Chinese karakters en voort. s reprodukties

van de identiteiispapieren van de vreemdeling. Een
afschrift.
van het rapport, ware toe t. e zenden aan
de Procureur-Generaal, fgcL Direc+eur van Politic
in het ressort

van aanhouding,

Ik houd het voor gewensi dat de plaa+. selijke

poiitiein de gevallen waarin niet. op korte termijn
tot. verwijdering kan warden overgegaan s+. eeds procesverbaal
opmaakt t. erzake van het. illegale ver-

blijf (overtreding van ar+ikel 8 van het Vreemdelingenreglement, strafbaar gesteld bij artikel 26)"
De stukken waren rechtstreeks in uw handen +, e st. el-

len, opdat u
in uw ressort

100 1

in alle gevallen

de Rijksrecherche

kunt belas+. en met. een nader onder-
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zoek. Devolgende pun+en zijn bij dat. nadere onderzoek van belongs
a» waar en wanneer de aangehoudene in Nederland is
binnengekomen.

b. welke zijn verblijfplaatsen en adressen waren
gedurende de laatste weken voorafgaande aan deze binnenkomst; met. data van aankomst en vertrek;
c. welke zijn verblijfplaatsen en adressen in Nederland waren, met data van aankomst en vertrek:;
d. of de aangehoudene hier te lande arbeid heeft
verricht en, zo ja, inwiens dienst. en wanneer:

e. welke mogelijkheden tot zijn verwijdering, zo
mogelijk in de vorm van terugleiding naar het
landvanhet voorgaande verblijf, aanwezigmoeten wordengeacht,

Het rapport, van de Bijksrecherche zie ik gaarne tegemoet,

vergezeld van uw advies.

Teneinde de

bewaring van

de aangehoudene zoveel

mogelijk te

bekortenen voort. s met het. oog op mogelijke afloop

van t. ermijnen van terugleiding, ware het onderzoek
met spoed ter hand te nemen.

2. HULP VAN ANDEREN

Bij het door de Rijksrecherche in te s+ellen

onderzoek is mede van belang de vraag of anderen
zich in verbandmet het illegale verblijf aan strafbare feiten schuldig maakten. Te denken valt aan:

Bo het nalaten van de kennisgeving van verleend

nachtverblijf
reglement);

b. het doen

(artikel 27 van het Vreemdelingen-

verrichten van arbeid zonder de ver-

eiste vergunning (artikel 2, eerste lid, van de
wetvanl6 mei 1934, Stbl. nr. 257, juncto artiV. C. 14-14e wijz. '66
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kel 1 van het Koninklijk besluit van 20 jpl i 1957,
Stbl. nr. 54; strafbaar gesteld bij art. ikel 9 van

de wet.)

Bij uw

advies, bedoeld onder 1, slotalinea

zal ik gaarne vernemen, of het onderzoek heeft. geleidtothet opmaken van proces-verbaal contra derden en indien dit niet het geval is, om welke redenen daarvan is afgezien,,

De hoof den van plaatselijke politie ontvangen
rech+. streeks

een afschrift

dezes.

's-Gravenhage, 22 maart, 1966
De Minister van Justi+. ie
Samkalden

Aan de heren Procureurs-Generaal

fgcL Directeuren van Politic.
In afschrift. t. oegezonden aan de

Hoofden van plaatselijke polit. ie
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