MINISTERIE VAN JUSTITIE

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking
Stafbureau Algemene en Juridische Zaken
Nr. AJZ. 300/E. 114/A.65

's-Gravenhage, 27 juni 1959
VREEMDELINGENCIRCULAIRENr. 14/1955
7e wijzi,ging

In verbaad met de met Belgie en Duitsland gesloten overeen-

komst, betreffende het overnemen van ongewenste persoaen aan de
grens is de Vreemdelingencirculaire nr. 14/1955 bij beslissing van
de Minister van Justitie van 27 juni 1959 nr. AJZ. 300/E. 114/A, 65

gewijzigd. Tevens is de bijlage 5 betreffende verhaal van kosten op
vreemde mogendheden vervallen en vervangen door bijlage 5
(nieuw) betreffende de verwijdering uit Nederland van onderdanen

van Marokko en Tunesie. Bovendien is enige wijziging gebracht in

de procedure, betreffende de behandeling van asielaanvragen, neergelegd in bijlage 6 (vertrouwelijk).
Hieronder volgt een overzicht van de paragrafen, bijlagen en

modellen, welke in verband met het vorenstaande zijn gewijzigd,
vervallen of toegevoegd.
gewijzigd:
par. 2 onder punt 2, sub b 1 (voetnoot);
par. 2 onder punt 2, sub b 2;
par. 3 oader punt 5, sub c
(voetnoot);
par. 4 onder punt 2;
par. 5 onder punt 3, sub a;
par. 5 onder punten 5, 6, 7 en 8;
par. 7;
bijlage 6 en
model 5.
vervallen:

par. 4, onder punt 5;
par. 5, onder punt 4;
bijlage 2a;
bijlage 5.

toegevoegd:

par. 5a en par. 5b;
bijlage 5 (nieuw);
bijla,ge 10;
model 2a;
model 3 (nieuw) en
model 5 a.

De nieuwe teksten zijn opgenomen in bijgaande bladzijden, welke
als volgt in het boekwerkje ,,Vreerade!mgeDcireu!aire 14/1955"
dienen te warden verwerkt.

verwijderen:

mvoegen:

biz. 1 t/m 10
biz. 29 t/m 36

biz. 1 t/m 10; 10a t/m lOc
biz. 15/16; 16a
biz. 29 t/m 35; 35a t/m 35f/36

biz. 39 f/m 42

biz. 39 t/m 42; 42a

biz. 15/16

biz. 47 t/m 50a

biz. 91/92
biz. 93/94

biz. 91/92

biz. 93/94; 94a (vertrouwelijk)
biz. lOOa t/m 100m

biz. 109/110
biz. 113/114

biz.
biz.
biz.
biz.

108a/108b
109/110
113/114
114a.

Voorts:

1. op biz, 25 in par. 4, onder punt 2 doorhalen:
In dit verband wordt er op gewezen, dat in het
algemeen uitleiding en terugleiding naar Duitsland
of Belgie behoort plaats te hebben via een doorlaatpost en dat in geen geval z.g. afschuiving van
een ongewenste vreemdeUng (d.i. uitleiding over
de z.g. groene grens, terwijl de vreemdeling niet is
onderdaan van een nabuurland en het ook niet

door feiten en omstandigheden aannemeBjk kan
warden gemaakt, dat hij, koniende uit dat land,
illcgaal naar ons land is gekomen) kan worden
goedgekeurd.

2. op biz. 28 in par. 4, onder punt 5 doorhalen:
Verblijfs-

5. Bij voorgenomen verwijdering zal steeds moe-

ontzegging ex ten warden overwogen of, gelet op de kans, dat
art 19 Vreem-

de vreemdeling naar Nederiand zal terugkeren,

delingenregle- aan deze het verblijf in de bewakingsgebieden op
ment

grand van art. 19 van het Vreemdelingenreglement

behoort te warden ontzegd. (Zie voor verdere bijzonderheden daaromtrent par. 2 van Vreemdelingencirculaire nr. 16.)

3. Par. 5 aan het hoofd van biz. 37 en 38 wijzigen in par. 5b;
4. de punten 7 en 8 van par. 5 (gewijzigd in par. 5b) op biz. 38
respectievelijk nummeren 3 en 4;
5. biz. 45 nummeren 45 t/m 50.

6. de noot aan de voet van biz. 23 overplakken met de volgende
tekst

1) Zie bijlage nr 6 (vertrouwelijk) dezer circulaire betreffende de behandeling van vreemdelingen, die verklaren vluchteling te zijn en om asiel in

Nederland verzoekeu, alsmede bijlage nr 8 (vertrou'welijk) dezer circulaire,

en voorts het vermelde in paragraaf 5a punt 7 van 'deze circulaire betreffende terugleiding of uitleiding van vreemdelingen naar Duitslacd of

Belgie, met gebruikmaking van een vereenvoudigde'procedure.

Overzicht
Kort

oyerzicht en klapper van de hierna volgende beschikking
de Minister van Justitie d.d. 6 december 1954 nr al 386

van

VREEMDELINGENC1RCULAIRENr. 14/1955
Par. 1

1. Onder een ongewenste vreemdeling wordt verstaan een vreem-

deling, die

a. gevaarlijk is voor de openbare orde, veUigheid, zedelijkheid of
gezondheid; of

b. geen voldoende middelen van bestaan heeft en deze ook niet
op geoorioofde wijze kan verkrijgen.

2 Toelichting en definities van de verschiUende begrippen: ver-

wijdering, uitleiding, terugleiding, uitwijzing.
Par. 2

1. Debeoordelingof een vreemdelingals ongewenstmoetworden
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 ge-

meente waaria zij warden aangehouden.

2. Uitzonderiqgen op het bepaalde omtrent geleiding voor het
3. Maatrege3enbij aanhouding,verbodtot afgiftevandocumenten
en verklaringenof het stellen van aantekeningenof stempelafdrukken
in reispapieren.

4. Bijzondere behandeling van vreemdelingen die uit anderen

hoofdedan als ongewenstevreemdelingin gevangenissen,huizenvan
bewaring e. d. zijn opgenomen.

_ verPlichtiDgtot kenmsgevin,g van ongunstigeantecedentenaan
de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking.
Par.3

1. Verwijdering moet zo snel mogelijk geschieden"

In de regel zal, indienhet gezinshoofdwordt verwijderd, ook het

gezin het land veriaten.

2. Verwijdering door het H.v.P. op eigen gezag eventueel in

overle,g met een ander H.v.P
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3. Voorschriften voor het geval dat verwijdering niet binnen korte
tijd kan plaats hebben.
4. Wrjze van behandeling, indien de voorgeleiding wegens misdrijf
gevraagd wordt door een buitenlandse autoriteit (event, uitlevering).
5.
Gevalien dat verwijdering slechts mag plaats hebben met
machtiging van de M.v. J.
Par. 4

1. In verband met het gestelde in de vorige para,graaf onder 5,
schriftelijk voorstel van het H. v. P. aaii de P. G. tot verwijderixig,
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 verkrijgiii, g hieromtrent met buitenlandse consuls en andere Hn.v.P., c. q. de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking.
Onderzoek naar en vaststellen van identiteit van onbekende personen die vermoedelijk vreemdeling zijn.
3. Van elke verwijdermg 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.

Par. 5
1. Beoordeling of uitleiding c. q. terugleiding, dan wel uitwijzing
moet plaats hebben.
2. Bij verwrjdering Nederlandse documenten innemen.
3. Al of niet aantekening betreffende de verwijdering in het reis-

papier van de vreemdeling. Formula van die aantekening.
Par. 5a

1. Overeenkomsten met Duitsland en met Belgie inzake de overname van ongewenste personen (zie bijlage 10).

2. Terugleiding of uitleiding van vreemdelingen naar Duitsland
of naar Belgie mag uitsluitend plaats vinden door middel van over-

gave aan de Duitse of aan de Belgische grens-autoriteiten. Indien een
uitleiding geschiedt op last van het H.v.P., dan mag deze uitsluitend
plaats vindea door tussenkomst van de Koninklijke Marechaussee.
3. De opdracht van het H.v.P. dienaangaandemoet steeds blijken
uit een schriftelijke order tot uitleiding of terugleiding (zie model
nr 5).
2
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4. Overgave van de vreemdeling aan de Duitse of de Belgische
grensautoriteiten dient te geschieden aan een van de in bijlage 10
genoemde doorlaatposten. Bij rechtstreekse terugleiding door de
Koninklijke Marechaussee van illegale grensoverschrijders dient ge-

bruik te worden gemaakt van een verklaring van terbeschikldng-

steUing (zie model nr. 5a).

5. Bij terugleiding of uitleiding van Duitse onderdanea naar

Duitsland en van Belgische onderdanen naar Belgie zal de over-

name zonder formaliteiten dienen te geschiedcn indien aanneme-

llJk wordt gemaakt, dat de te verwijderen persoon de Duitse, c q.

de Belgische nationaliteit bezit.

6. Bij terugleiding van iUegale grensoverschrijders, die binnen 2

weken zijn aangetroffen, zal de ovemame zonder formaliteiten

dienen te geschieden, indien aannemelijk kan warden gemaakt
dat zij inderdaad op illegale wijze de gemeeiischappelijke grens

hebben overschreden.

7. Bij terugleiding naar Duitsland of Belgie van illegale
grensoverschrijders, die eerst na 2 weken (doch~ uiteriijk binneD

4 maanden) na hun binnenkomst zija aangetroffen, dient van een
vereenvoudigde procedure gebruik te warden gemaakt.

Evenzo bij terugleiding (alleen naar Belgie)" van personea, die,
op regelmatige wijze Nederland binnengetomen "zijnde (doch
uiterlijk binnen 4 maanden), tenminste een maand, onmiddeUijk
voorafgaande aan hun binnenkomst in Nederland, op regelmatige
wijze in Belgie hebben verbleven.

8. Maatregelen indien de overname door de Duitse of door
de Belgische grensautoriteiten wordt geweigerd.

9. Doorzending onder polidegeleide van vreemdelingen, die

bestemd zijn voor verwijdering naar derde landen.

v.c>.orschriften betreffende de overname van personen die
vermoedelijk NederlaHder zijn,. van de Duitse of de Belgische
.

autonteiten.

11. Voorschriften betreffende de overname van vreemdelingen

van de Duitse of van de Belgische autoriteiten.

12. Bij de overname te volgen procedure.
Par. 5b

1. Bij verwijdering overzee overleg plegen met het H.v.P. van

de betrokken haven-gemeente.

2. Verwijdering door middel van uitwijzing met controle op

vertrek, dus zonder politiebegeleiding tot de grens.

Verwijdering door middel van uitwijzing, zonder controle op
V. C. 14 wijz. juni '59.

Overzicht

vertrek; dit mag slechts in zeer bijzondere omstandigheden geschieden; niet anders dan met machtiging van de M.v. J.
3. De reden van verwijdering wordt als regel aan de vreemdeling medegedeeld. Van deze mededeling meet uit de documentatie blijken.
4. Nadat verwijdering is uitgevoerd, moet daarvan bericht worden gezonden aan de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, die eventueel voor signalering zal zorgdragen (zie model
m- 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
Opsomming van bij de beschikking behorende bijlagen.
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Klapper
aanhouding

maatregelen bij - van ongewenste

vreemdelingen.

par. 2, sub 3

van wegens misdrijf door
buitenlandse autoriteiten gezochte
aantekeningen

vreemdelingen.

par. 3, sub 4

verbod tot aanbrengen van -

par. 2, sub 3

betreffende verwijdering in
paspoort of ander reisdocument. par. 5, sub 3
antecedenten

kennisgeving van ongunstige

par. 2, sub 5

armlastige

bijstand aan - vreemdelingen.

bijlage 4

asiel

behandeling van vreemdelingea, bijlage 6

bagage

Belgie

die om - vragen.

bijlage 3

transportkosten van

par. 6, sub 3

overeenkomst met -

inzake de

overname van ongewenste perso- par. 5a.
aen.
bijlage 10

verwijdering van uit - gekomen par. 2, sub 2b
vreemdelingen.

par. 5a, sub 4
en 6

verwijdering van onderdanen van par. 5a
- naar bijlage 4 en 4a
bestaansmiddelen

onvoldoende -

par. 1, sub Ib
par. 2, sub 2,
CI

bevoegdheid

- tot verwijdering.

par. 3

bijstand

verdrag van Brussel inzake sociale

en medische Britse onderdanen

bijlage 4

kennisgeving betr, inbewarmgstel-

ling van - aan Britse consul,
consulaten

- van vreemde mogendheden te
raadplegen bij verkrijging reispapieren.
par. 2, sub 2
mededeling aan ringstelling.

controle

dactyloscopisch
signalement

bijlage 7

-

betr. inbewabijlage 7

op vertrek bij uitwijzing.

par. 5b, sub 2.

te verwijderen vreemdelingen.

par 4, sub 2
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Klapper
declaratie

- kosten van verwijdering

par. 6, sub 5
model 5

formulier

documentatie

- betr. verwijdering.

documenten

verbod tot verstrekkug van - of
verklaringen aan illegaal binnen-

par. 4, sub 3

gekomen vreemdelingen.

par. 2, sub 3

inneming van Nederlandse - bij

verwijdering.

- par. 5^ sub 2

kosten ter verkrijging van
doorlaatposten

par. 6, sub 5

aangegeven - waar de terbeschik-

kingstellmg van vreemdelingen

aan de Duitse of aan de Belgische
grensautoriteiten meet geschieden. bijlage 10
voorlopige waarschuwiag van -

bij te verwachten spoedige terug-

keerdoorzending

-

-

" p^^ ^ ^ ^

- onder politiegeleide van vreem-

delingen, die bestemd zija voor

verwijdering naar derde landen.
Duitsland

par. 5a. sub 9

overeenkomst met - inzake de
overname van ongewenste perso- par. 5a
Ilenbijlage 10

verwijdering van uit - gekomen par. 2, sub 2b
vreemdelingen.
~
par. 5a.'sub-4
en 6

verwijdering van onderdanen van
- naar
par. 5a
echtgenote

inlegvel voor

Engelse onderdanen

kennisgeving van inbewaringstel-

par. 4, sub 1
model 2

ling van - aan Britse consul.
foto
fouillering

te verwijderen vreemdelingen. par. 4, sub 2
-

van vreemdelingen bij illegale

grensoverschrijding.
Frankrijk
gevangenissen
6

bijlage 7

par. 2, sub 3

verwijdering van krankzinnigen
naar -

bijlage 4a

vreemdelingen in -

par 2, sub 4
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KIapper
gevestigde

verwijdering van - vreemdelingen par. 3, sub 5

grensautoriteiten

overgave van vreemdelingen aan
de - van Duitsland of Belgie.
par. 5a, sub 2
bijlage 2

grensgemeenten
hoofd van
plaalselijke politic

wie als - wordt aangemerkt

par. 1, sub 3

huis van bewaring

opneming als passant in -

par 2, sub 4
model 7

par. 4, sub 4
bijlage 6
opneming vreemdelingen wier verwijdering op politieke motieven
par. 4, sub 4
overwogen wordt in ontslag uit

model ^a

huisraad

transportkosten van -

par. 6, sub 3

identiteit

onderzoek naar - en vaststelling
van - van te verwijderen onbepar. 4, sub 2
kende vreemdelingen.

illegale

proces-verbaal terzake -

grens-

overschrijding.

par. 2, sub 3

-

par. 1, sub 1 ad a

grensoverschrijding

par.
par.
par.
par.
par.

1, sub 2 ad a
2. sub 1
2, sub 1b
2, sub 3
4, sub 2

par. 5a, sub 6
beperking bevoegdheid tot verwijdering van - vreemdelingen.
par. 3, sub 5
ter fine van verwrjdering

inbe-waringstelling

machtiging tot -

par. 4, sub 4 en
bijlage 6
par. 2, 2 sub &2

Kenmsgeving aan Britse consul
van - van Britse onderdanen.

bijlage 7

inlegvel

- voor gezinsleden van te verwij- par. 4, sub 1
model 2
deren vreemdelingen.

inlichten

- van de vreemdeling omtrent
reden tot verwijdering.
par. 5b, sub 3
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KIapper
inneming

- Nederlandse documenten.

par. 5, sub 2

kennisgeving van

-

par. 2, sub 5

kinderen

inlegvel voor- vanteverwijderen

ongunstlge antecedenten.

vreemdelingen.

(zie ook: iiunderjarige vreemdelingen).
kosten

van verwijdering.

par. 6

-

van overbrenging.

par. 6, sub 2

par. 5b, sub 2

transport -

bagage en huisraad

bij verwijdering.

par. 6, sub 3

verwijdering met - van de Minister van Justitie.

marechaussee

par. 4, sub 1

-

besparing

machtiging

model 4

par. 3, sub 5

brigades en districten der Kon.
-, waarin de dooriaatposten zijn

gelegen, waar de terbeschikldn'g-

stelling van vreemdelingen aan de

Duitse of aan de Belgische grensautoriteiten moet geschieden.

tussenkomst koninklijke -

bijlage 10

bij

verwijdering van vreemdelingen. ' par. 5a
terugleiding door personeel ko-

ninklijke Marokko

par. 2, sub 2 62

verwijdering uit Nederiand van
onderdanen van -

bijlage 5 (nieuw)

mededeling

- van de reden van verwijdering.

par. 5b, sub 3

middelen

onvoldoende - van bestaan.

par. 1, sub \b
par. 2, sub 2 cl

militairen

aanhouding van vreemde -

par. 2, sub 3

minderjarige
vreemdelingen

terugbrenging van Belgische -

bijlage 4a

misdragingen

kennisgeving van
delingen.

misdrijf

wegens -

van vreem- par. 2, sub 5
par. 4, sub 1
model 4

door buitenlandse auto-

nteiten

opsporingenaanhouding gevraagd par. 3, sub 4
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Klapper
nabuurstaten

overgave van vreemdelingen aan
de grensautoriteiten van par. 5a

nationaliteit

vaststelling van de - van te ver- par. 4, sub 2
wijderen vreemdelingen.
par. 5a, sub 5

Noorwegen

onderstand aan zeelieden uit -

bijlage 4

onbekende personen

- vermoedelijk vreemdelingen.

par. 4, sub 2

onderstand

- aan zeelieden uit Noorwegen. bijlage 4

ongewenste

onder -

vreemdeling wordt ver-

staan.

par. 1, sub 1

maatregelen bij aanhouding van
- vreemdelingen.

par. 2, sub 3

ongunstige

kennisgeving van - antecedenten.

par. 2. sub 5

ontslag

verzoek tot -

uit Huis van Bemodel 7a

waring.

opneming

verzoek tot -

in Huis van Bemodel 7

waring.
opsponng

- van ongewenste vreemdelingen par. 2. sub 1
- wegens misdrijf gevraagd door
buitenlandse autoriteiten.
par. 3, sub 4

opsporingsregister

signalering in -

par. 5b, sub 4
model 3

order

- tot uitleiding of terugleiding.

par. 5a, sub 3
model 5

overbrenging

kosten van -

overeenkomsten

- met Duitsland en Belgie inzaJce

par. 6, sub 2

het overaemen van ongewenste
personen aan de grens.
overgave

-

van vreemdeliagen

bijlage 10
aan de

Duitse of de Belgische grensautoriteiten, d.t. v. de Koninklijke Ma- par. 5a. sub 2
bijlage 10

rechaussee.

overleg

- tussen Hn. v. P. bij verwijdering.

overname

van personen die vermoedelijk
Nederlander zijn van de Duitse of
de Belgische autoriteiten.
par. 5a, sub 10
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par. 3. sub 2
par. 5b. sub 1

9

KIapper
van vreemdelingen van de
Duitse of de Belgische autoriteiten par. 5a, sub 11

bij de - te volgen procedure,

par. 5a, sub 12
bijlage 10

- door vreemde mogendheden
van hun onderdanen.
bijlage 4a

overzee

regu bij -

model 5

verwijdering naar

par. 5b, sub 1

te verwijderen vreemdelingen niet

paspoort

in het bezit van een inneming -

par. 4. sub 2

bij controle op ver-

trek.

par. 5b, sub 2

kosten ter verkrijging van -

par. 6, sub 5

vreemdelingen die geen -

van

him Regermg krijgen omdat zij
met aani hun militaire verplichtin-

gen voldoen.

bijlage 9

opneming als Bewaring,

passanl

politieke

in Huis van par. 4, sub 4 en
bijlage 6

verwijdering van vreemdelingen
op grand van ongewenste dragingen.

gepar. 3. sub 5

inbewaringstelling vreemdeling bij
voorgenomen verwijdering op gronden.

par. 4, sub 4

vluchtelingen.
procedure

bijlage 6

bij de overname te volgen

par. 5a, sub 12

bijlage 10
proces-verbaal

inzake illegale grensoverschrij- par. 2, sub 3

din8-

afschriften

'

bij verwijderings-

voorstel.
rapporten

par. 5a, sub^7

par. 4, sub 1

omtrent misdragingen.

model 4

afschrift - bij verwijderingsvoor-

10

stellen.

par. 4, sub 1

-

model 3

omtrent vertrek.
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Klapper
reden van

verwijdenng

mededelen aan de vreemdeling. par. 5b, sub 3

rederijen

aansprakelijkheid - voor aangevoerde vreemdelingen.

bijlage 3a

te verwijderen vreemdeling niet in

reispapieren

bezit van -

par. 4, sub 2

inneming - bij controle op vertrek.

par. 5b, sub 2

kosten ter verkrijgingVan -

par. 6, sub 5

vreemdelingen die geen -

van

hun Regering krijgen omdat zij
niet aan hun militaire verplichtingen voldoen.

Scheepvaartmaatschappijen
signalering

bijlage 9

aansprakelijkheid - voor aangevoerde vreemdelingen.

bijlage 3 a

- van ongewenste vreemdelingen.

par. 5b, sub 4
model 3

voorlopige -

van ongewenste

vreemdelingen.

par. 5b. sub 4

stempelafdrukken

verbod tot aanbrengen van -

par. 2. sub 3

strafgestichten

vreemdelingen in -

par 2, sub 4

terbeschikkingstelling

wijze van -

van de vreemdelin- par. 5a, sub 4

gen aan de Duitse of de Belgische bijlage 10
terugleiding

grensautoriteiten.

model 5a

omschrijving begrip -

par. 1, sub 2 ad a

uitvoering van de -

par. 5a, sub 5

order tot

par. 5a, sub 3

- door personeel Koninklijke Ma-

rechaussee.
transportkosten
Tunesie

par. 2. sub 2 b2

- bagage en huisraad bij verwi.jdering.
par. 6, sub 3
verwijdering uit Nederiand van

onderdanen van
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bijlage 5 (nieuw)
lOa

KIapper
uitleiding

omschrijving begrip

par. 1, sub 2 ad a

uitvoering van de -

par. 5a, sub 5

order tot -

par. 5a, sub 3

uitlevering

par. 3, sub 4

uitstel

-

uitwijzing

omschrijving begrip

par. 1, sub 2 ad A

uitvoering van -

par. 5b, sub 2

verwijdering.

par. 3. sub 3

veiligheidsverhoor

- te verwijderen vreemdelingen. bijlage 1

Verblijfsvergunningsformulier

mneming van -

vereenvoudigde
procedure

terugleiding van vreemdelingen par. 5a, sub 7
met gebruikmaking van een par. 2, 'sub 3

en andere docu-

menten bij verwijdering.

par. 5, sub 2

model la
verhoor

-van een te verwijderen vreem- par. 4, sub 1

deling.

bijlage' 1
model 1

verklaring

- van terbeschiklungstelling aan
de Duitse of aan de Belgische
grensautoriteiten.

model 5a

verbod tot verstrekking van documenten of - aan illegaal bianen-

gekomen vreemdelingen.

par. 2. sub 3

verstekelingen

bijlage 3

vertraging

- verwijdering.

par. 3, sub 3

vertrek

rapport omtrent

model 3

vervoers-

ondernemingen
verwijdering

aansprakelijkheid - voor aange-

voerde vreemdelingen.

~

omschrijving begrip -

bijlage 3a
par. 1, sub 2

uitvoering van de

par. 5
par. 5a

anders dan over land.
vingerafdrukken

van te verwijderen vreemdelingen.

1Ob

par. 5b, sub 1
par. 4, sub 2
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Klapper
vluchtelingen

behandeling van politieke -

bijlage 6

voeding en ligging

kosten van

par. 6, sub 1

voorbereidingsmaatregelen

- tot verwijdering.

par. 4

voorgeleiding

- van ongewenste vreemdelingen

bij H.V.P.

par. 2, sub 1 en 2

- wegens misdrijf gevraagd door
voorlopige
signalering

buitenlandse autoriteiten.

par. 3, sub 4

- ongewenste vreemdelingen.

par. 5b, sub 4
par. 4, sub 1

tot verwijdering.

voorstel

model 1

tot terugleiding c. q. uitleiding
naar Duitsland, c.q. Belgie van
model 2a
een vreemdeling.
weigenng

par. 2, sub la

- dooriating.
- ovememing van vreemdelingen
door de Duitse of de Belgische

we

zeelieden

grensautonteiten.

par. 5a, sub 8

verwijdering over

par. 5b, sub 1
par. 2, sub la

verwijdering van als gekomen vreemdelingen.

binnen-

onderstand - uit Noorwegen.

par. 5b, sub 1
bijlage 3
bijlage 3a
bijlage 4

zieke

vreemdelingen

overleg met vreemde consulaten
bij voorgenomen verwijdering van
par. 2, sub la

zieke zeelieden

wegens ziekte achtergebleven zeebijlage 3a

lieden.
Zwitserland

overaeming
door -
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Par. 2
omdat zij niet voldoen aan de vereisten voor door-

latin, g gesteld. Deze vreemdelingen moeten door be-

doeld personeel zo spoedig mogelijk en zo mogelijk
langs dezelfde weg als waarlangs zij op Nederlands gebied zijn gekomen, wordenteruggezo nd e D, tenzij de gezondheidstoestand van de

vreemdeling onmiddellijke terugzending ongewenst
maakt of een bijzonder voorschrift terugzending
niet gedoogt (zie bijlage no. 6 van deze circulaire),
in welk geval toch geleiding voor het H.v.P. dient
te geschieden.

Deze voorgeleiding zal ook dikwijls moeten

geschieden bij aantreffen van een ongewenste
vreemdeling aan board van een Nederland

binaengevaren zeeschip, daar temgzending van
die vreemdeliqg naar het buitenland in de regel
aiet onverwijld kan plaats vinden, terwijl de
mate van ongewenstheid zodanig is, dat door
het personeel van de betrokken doorlaatpost ook
geen verblijf in het bewakingsgebiedkan warden
toegestaan onder de voorwaarde, dat de vreem-

deling aan boord van het betreffende schip moet
blijven. (Zie voor verstekelingen (stow-aways),
bijlage 3 van deze circulaire.)
b. 1. vreemdelingen van Duitse nationaliteit
rechtstreeks uit Duitsland komende, en vreemdelingen van Belgische nationaliteit, rechtstreets uit

Belgie komende, die terzake van illegale grensoverschrijding in bepaalde grensgemeenten binnen het
aan Duitsland resp. aan Belgie grenzende bewakingsgebied van een z. g. grensbrigade van de Ko-

ninklijke Marechaussee door met de grensbewakingsdienst belaste ambtenaren van de Koninklijke
Marechaussee of van het Ministerie van Financier!

zijn aangehouden (zie bijlage nr. 2 dezer circulaire,
houdende de namen van die grensgemeenten).

Deze vreemdelingen worden door de zorg van
het personeel van de Koninklijke Marechaussee,

belast met de grensbewaking, zo spoedig mogelijk,
en voor zover de terugleidiag daardoor niet wordt

vertraagd, met overgave aan de grensautoriteiten
V.C. 14 wij'z. juni '59
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van het aangrenzende land van waaruit zij zijn

binnengekomen, teruggeleid1). Indien echte'r bijzondere omstandigheden (b.v. de gezondheidstoestand van de vreemdeling; een verzoek tot diens

aanhouding en voorgeleiding wegens misdrijf door

de overheid van het aangrenzendeland) zijn onmiddellijke terugleiding niet gedogen, dient'geleiding voor het H. v. P. te geschieden.

b. 1. andere vreemdelingen, die op onregelmatige wijze over de Duits-Nederiandse of over de

Bel,gisch-Nederiandse grens oas land zijn binnengekomen en die binnen 2 weken na him Ulegale
grensoverschrijding in een der grensgemeentea als
bedoeld in bijlage 2 dezer circulaire, door met de
grensbewakingbelaste ambtenareavan de Koninklijke Marechaussee of van het Ministerie van
Financien zijn aangehouden.

Deze vreemdelingen warden door de zorg van

het personeel der Koninklijke Marechaussee, be-

last met de grensbewaking, zo spoedig mogelijk

teruggeleid naar het land vanwaarzij zijn binnengekomen, door overgave aan de grensautoriteiten

van dit land. Voor wat betreft de wijze, waarop
him terugleiding naar Duitsland of naar Belgie

moet plaats vinden: zie het vermelde in paragraaf
5a, punten 4 en 6 van deze circulaire (zie in dit
verband ook artikel 3 van de terzake met de
Bondsrepubliek Duitsland en artikel 5 van de

terzake met Belgie gesloten overeenkomsten,
waarvan de teksten zijn opgenomen in bijla,ge 10

van deze circulaire).

Indien echter bijzondere omstandigheden (bijv.

de gezondheidstoestand van de vreemdeling; eea
verzoek tot diens aanhouding en voorgeleiding
wegens misdrijf door de autoriteiten van het aangrenzende land; het ontbreken van voldoende

aanwljzingen, dat het inderdaad een persoon be-

treft die de gemeenschappelijkegrens op onregelmatige wijze heeft overschreden) aan zijn onmid-

1) Zie ook her vermelde in paragraaf 5a, punten 4, 5 en 6 van deze

circulaire.
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dellijke terugleiding in de weg staan, dient geleiding voor het H. v. P. te geschieden.

Oordeelt de betrokken ambtenaar, belast met de
grensbewaking, het nodig, dat een onder a. of b.

bedoelde vreemdeling, omdat diens terugzending
of terugleiding niet spoedig mogelijk is, in afwach-

ting daarvanter fine van verwijdering in bewaring
wcrdt gesteld, dan geschiedt zulks niet zonder (in
de regel telefonische) machtiging van het hoof d
van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking, of diens vervanger, die hieromtrent nadere aanwijzingen zal geven.
c. 1. vreemdelingen, die ongewenst warden ge-
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6a

Par. 5
Inneming van
Nederlandse
documenten

2

Voordat een vreemdeling wordt verwijderd,

moeten alle bescheiden welke hem tijdelijk' door

de Nederiandse overheid ter beschikking waren

gesteld, zoals een verblijfsvergunningformulier of

een rentekaart, warden ingenomen. Een in zijn
paspoort of ander reispapier gestelde verklaring
omtrent zija verblijf in Nederiand moet wordea

geannuleerd. Op de sociale verzekeringswetten betrekking hebbende bescheiden moeten aan de be-

voegde raad van arbeid warden toegezonden. Indien aan eea werkgever vergunningis verieend om
door de vreemdeling arbeid te doen verrichten,
meet van de verwijdering van de vreemdeling be-

richt warden gezonden aan het betrokken arbeidsbureau.

Aantekening
betreffende de

verwijdering in
het reispapier

3. Hoewel van betrekkelijkewaarde- immers
na zrjn verwijdering bestaat de mogelijkheid, dat
de vreemdeling spoedigin het bezit van een nieuw
reisdocumeat komt - is het in beginsel, ter ver-

gemakkeUjkingvan de controle op vreemdelingen,
zowel bij de doorlaatposten als elders, van belang,
dat bij verwijdering uit Nederiand van. een vreem-

delmg, in diens reisdocumeat een aantekeningbe-

treffende die verwijdering wordt aangebracht. In

vele gevallen bestaandaartegen echter'ernstigebezwaren van practische aard met betrekking tot de
mtvoering van de verwijdering. Op grond hiervan

mag dan ook slechts een aantekening van verwij-

dering warden geplaatst in het reisdocument van
vreemdelingen,

a. die ingevolge de met de Bondsrepubliek

Duitsland of met Belgie gesloten overeenkomsten
warden teruggeleid of uitgeleid door middel van
overgave aan de grensautoriteiten van die laaden

(zie het vermelde m paragraaf5a, alsmede bijlage
10 van deze circulaire).

b. die verwijderd warden naar het land, van
hetwelk zij onderdaan zijn of waar zij blijkens hun
reispapieren naar dat land niet door een ander land

behoeven te transitereii (dus b.v. een Engelsman,
V.C. 14 wijz. juni '59
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een Fransman, of een Argentijn, per schip naar
eigen land, een Oostenrijker, per vliegtuig naar
Wenen, een staatloze met eea geldig Noors vreem-

delingenpaspoort, per schip naar Noorwegen).
Zelfs in de gevallen, onder a en b bedoeld, kan
de aantekening achterwege warden gelaten, indien
zulks cm bijzondere reden door het H. v. P. of

door de M. v. J. raadzaam wordt geacht.
De aantekening moet, tenzij doar of namens de
M. v. J. voor een bepaaide vreemdeiing of voor een

bepaalde categorie van vreemdelingen anders
wordt gelast, luiden:

,,Last tot verwijdering uit Nederland gegeven op
19

H.v. P. te
(handtekening)
dienststempel."

Het H.v.P., of bij diens afwezigheid zijn vervanger meet de aantekening persoonlijk ondertekenen. In gemeenten waar een hoofdcommissaris

of een commissaris is, mag de ondertekening ook
geschieden door de ambtenaar van politie met de
dagelijkse leiding van de vreemdelingenzaken belast, als deze geen lagere rang dan die van inspecteur van politic bekleedt.
Paragraaf 5 a

A. Wijze, waarop de terugleiding (c. q. uitleiding) van vreemdelingen naar Duitsland of naar
Belgie moet plaats vinden.
Overeenkomsten
met Duitsland en

1. Met de Bondsrepubliek Duitsland en met

de overname van

overname van naar elkaars land terug te leiden

Belgie zijn overeenkomsten geslotea, waarbij onmet Beige inzake der meer wordt bepaald, in welke gevallen de
ongeweaste
personen.

(c. q. uit te leiden) vreemdelingen, hetzij zonder
formaliteiten, hetzij door middel van een vereenvoudigde procedure kan plaats vinden. De tek-

sten van deze overeenkomsten zijn opgenomen in
de bijlage 10 van deze circulaire. In gevallen
waarin deze overeenkomsten niet voorzien blijft
30
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het plegea van diplomatiek overleg omtrent de
overname van vreemdelingen mogelijk. 1)
Overgave aande
Duitse of aan de

2. Onder verwijzing naar de inhoud van de
desbetreffende overeenkomsten zij het vol, gende

Belgische grens-

vermeld:

autoriteiten d.t.v.
de Kon. Mare-

Tenzij de Minister van Justitie uitdrukkelijk een
andere gedragsBjn heeft goedgekeurd of voorgeschreven mag terugleiding of uitleiding van vreemdeiingen naar Duitsiand of naar Beigie uitsluitend
plaats vinden door middel van overgave aan de
Duitse of aan de Belgische grensautoriteiten. 2)

chaussee

Bij de terugleiding of uitleiding dient het H.v. P.
steeds de tussenkomst in te roepen van de Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee in
wiens bewakingskring de doorlaatpost is gelegen,
waar de overgave van de vreemdeling aan de buitenlandse grensautoriteiten zal plaats vinden. Zo
nodig pleegt het .H.v.P. terzake tevoren overleg
met de betrokken districtscommandant der Ko-

ninklijke Marechaussee.
In bijlage 10 van deze circulaire is aangegeven
in welke brigades en districten der Kon. Mare-

chaussee de dooriaatposten zijn gelegen, waar de
ter beschikkingstelling van vreemdelingea aan de
Duitse of aan de Belgische grensautoriteiten moet
geschieden.
De districtscommandant der Komnklijke Marechaussee via wiens bewakingsgebied de vreemdeling wordt verwijderd ziet erop toe, dat de
overgave van de vreemdelingen aan de Duitse of
aan de Belgische greasautoriteiten zo snel mogelijk
1) De aandacht wordt gevestigd op de speciale regelingen, welke krachtens bestaande overeenkomsten gelden met betrekking tot de verwijdering
van bepaalde categorieen vreemdeUngen, t.w. armlastigen, zieken en minderjarigen (ook naar andere landen dan Duitsland of Belgie); de teksten
van deze overeenkomsten zijn opgenomen in de bijlagen 4 en 4a van deze
circulaire. Ingevolge het bepaalde in deze overeenkomsten zal veelal ten

aanzien van de overbrenging van zodanige vreemdelingen voorafgaand
overleg met de desbetreffende consulaire vertegenwoordiger in Nederiand
behoren plaats te vinden.

2) Naast terugleiding of uitleiding blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan van uitwijzing als bedoeld in paragraaf 5b, onder punt 2 van deze
circulaire.
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en met inachtneming van de terzake gegeven
voorschriften plaats vindt. Indien hij van oordeel
is, dat de terugleiding of de uitleiding van de
vreemdeling in strijd zou zijn met de bepalingen
van de ondenverpelijke overeenkomsten, stelt hij
zich aanstonds op de wijze, voorgeschreven in de
Vreemdelingencirculaire L, in verbinding met de
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbe-

waking van het Ministerie van Justitie, teneinde
te vernemen hoe dient te worden gehaadeid.
Order tot uitlei-

ding of terugleiding.

3. De opdracht van het H.v.P. tot overbrengiqg en terbeschikkingstelling van een vreemdeling aan de betrokken brigadecommandant der

Koninklijke Marechaussee, moet steeds blijken
uit een schriftelijke order. Voor deze order moet
gebruik warden gemaakt van een formulier van
het bij deze circulaire gevoegde model nr. 5. De

order wordt door het H.v. P. in drievoud meegegeven aan de ambtenaar, die met de overbrenging
is belast. Een exemplaar wordt door de brigadecommandant voor oatvangst getekend en terstond

wederom, ter hand gesteld van de ambtenaar, die
de vreemdeling heeft overgebracht. De twee

overige exemplareii warden door de brigadecommandant gebezigd als verklaring van ter beschikkingstelling van de vreemdeling aan de Duitse of
aan de Belgische grensautoriteiten.
Wijze van terbeschikkingstelling
van de Vreemde-

ling aan de Duitse

of Belgische

4. De overgave van een terug te leiden of uit
te leiden vreemdeling aan de Duitse of aan de

Belgische grensautoriteiten dient steeds te geschieden aaa een der dooriaatposten, genoemd in
bijlage 10 van deze circulaire. Indien het een

grensautoriteiten. vreemdelmg betreft, die door een H.v.P. ter fine

van verwijdering ter beschikking is gesteld van de
Koninklijke Marechaussee, dienen bij de overgave
van deze vreemdeling aan de buitenlandse grens-

autoriteiten twee exemplarea te warden overgelegd
van de door het H.v. P. afgegeven order tot uitleiding of terugleiding, bedoeld in punt 3 van deze

paragraaf (als model no. 5 bij deze circulaire gevoegd). Een exemplaar van het formulier wordt,
32
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nadat de daaraan gehechte perforatiestrook is ver-

wijderd, als verklaring van terbeschikkingstelling
overhandigd aan de autoriteit, die de vreemdeling
overneemt; het andere exemplaar is bestemd om
door de overnemende autoriteit voor ontvangst te
warden getekend, waarna het wederom teruggegeven moet worden aan de ambtenaar, die met de
overgave is belast.

Bij rechtstreekse terugleiding van in grensgemeenten aangehouden illegale grensoverschrijders

naar Duitsland of naar Belgie door personeel der
Koninklijke Marechaussee in de gevallen, bedoeld
in paragraaf 2, punt 2, onder bl en b2 van deze
circulaire, dient bij de overgave aan de Duitse of

Belgische grensautoriteiten gebruik te warden
gemaakt van een verklaring van terbeschikkingstelling in duplo overeenkomstig het als bijla^e 5a
bij deze circulaire gevoegde model. Ook in deze

gevallen dient een exemplaar van de verklaring
aan de overnemende autoriteit te warden over-

handed en wordt het andere exemplaar, nadat dit
voor ontvangst is getekend, als bewijs van overname behouden door de ambtenaar die de vreemdeiiag heeft teruggeleid.

Bij de terugleiding of uitleiding van vreemdelingen naar Duitsland of naar Belgie dienen
voorts nauwgezet de aanwijzingen, verstrekt in de

hieronder vermelde punten, in acht te warden
genomea.

Betreft het vreemdelingen, die verklaren vluch-

teling te zijn en om asiel in Nederiand verzoeken,

dan behoort steeds te warden gehandeld op de
wijze, aangegeveni in bijlage 6 (vertrouwelijk) van
deze circulaire.

Terug- of uitleiding van Duitse
onderdancn naar
Duitsland en van

Belgische onderdanen naar Belgie.

5. (art. 1 der overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland en art. 4 van de overeenkomst
met Belgie).
De overname door de Duitse of door de Belgische grensautoriteiten zal zonder formaliteiten

dienen te geschieden, indien aannemelijk wordt
gemaakt dat de te verwijderen personen de Duitse
c. q. de Belgiscfae nationaliteit bezitten. Het bezit
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van deze nationaliteit wordt in elk geval aangenomen, indien de vreemdeling houder is van een
der in bovengenoemde artikelen vermelde beschei-

den, doch kan ook op andere wijze aannemelijk
warden gemaakt. De documenten, waaruit het

bezit van de Duitse of de Belgische nationaliteit

blijkt, moeten bij de terbeschikkingstelling van
de vreemdeling warden overgelegd.
Indien zodanige documenten niet voorhanden

zijn, zal het bezit van een der genoemde nationaliteiten veelal reeds aannemelijk kunnen worden
gemaakt op grond van de terzake door de vreem-

deling afgelegde verklaringen. Het bezit van de
Duitse of Belgische nationaliteit behoeft niet aan-

nemelijk te warden gemaakt, indien kan worden
aangetoond dat het een ill^gale grensoverschrijder
betreft, die binnen 2 wekea is aangehouden. In
dat geval is art. 3 van de Nederiands-Duitse of

art. 5 van de Nederlands-Belgische overeenkomst
van toepassing. (zie hieronder sub 6.).
Terugleiding van
illegale grensoverschrijders,

6. (art. 3 van de Nederiands-Duitse en art. 5
van de Nederiands-Belgische overeenkomst; zie
ook par. 2, onder punt 2, sub b2 van deze circu-

die binnen

laire).

2 wekea zijn
De overname door de Duitse of door de Belzijn aangetroffen. gische grensautoriteiten zal zonder formaliteiten
dienen plaats te vinden indien:

a. de aanhouding binnen 2 weken na de illegale
grensoverschrijding heeft plaats gevonden en
b. aan de grensautoriteiten van het nabuurland

de nodige inlichtingen warden verstrekt op
grand waarvan het deze autoriteiten mogelijk
is om vast te stellen dat desbetreffende vreem-

deling inderdaad op illegale wijze de gemeenschappelijke grens heeft overschreden.

ad a.: Beslissend is het moment van aanhouding;
de overgave zelf kan eventueel ook op een later
tijdstip plaats vinden, bijv. indien tegen de betrokkene eerst een strafrechtelijk oaderzoek moet

warden ingesteld. In dat geval zal het aanbeveling
verdienen dat de grensautoriteiten van het na34
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buurland reeds een voorlopige mededeling ontvangen van de voorgenomen terugleiding. Indien zich
geen bijzoadere omstandigheden voordoen dient
de terugleiding uiteraard steeds onverwijld plaats
te vinden.

ad b.: Verwezen zij naar het vermelde in paragraaf 2, onder punt 3 van deze circulaire. Het
H.v.P. dient in deze gevallen steeds een afschrift
van het terzake opgemaakte proces-verbaal aan
de betrokken brigadecommandant der Koninklijke
Marechaussee ter hand te stellen, alsmede zoveel

mogelijk alle voorwerpen of bescheiden, welke in
bet bezit van de vreemdeling zijn aangetroffen
en waaruit kan blijken, dat er inderdaad sprake
is van een illegale grensoverschrijding vanuit
Duitsland of Belgie.
Terugleiding van
7. (artikel 2 van de Nederlands-Duitse en
vreemdelingen metartikel 6 van de Nederiands-Belgische overeengebruikmaking
komst).
van een

vereenvoudigde
procedure..

Het betreft hier:

a, vreemdelingen, die op illegale wijze de Nederlandse-Duitse of de Nederlands-Belgische grens
hebben overschreden en die eerst na het verstrij-

ken van een periode van meer dan 2 wekea (doch
uiteriijk binnen 4 maanden) na hua binnenkomst
zijn aangetroffen of
b. - alleen bij uitleiding naar Belgie - vreemdelingea, die op regelmatige wijze Nederiand zijn
binnengekomen, mits zij tenminste een maand, onmiddellijk voorafgaand aan hun binnenkomst in
Nederlaad, op regelmatige wijze in Belgie verbleven hebben.
In art. 2, t\veede en derde lid van de overeenkomst met Duitsland en in art. 6, tweede lid van

de overeenkomst met Belgie staat aangegeven in
welke gevallen niet of niet meer van de in deze
artikelen neergelegde procedure gebruik mag
warden gemaakt. In dit verband verdient de aandacht, dat volgens het bepaalde in art. 2, tweede
lid, der Nederlands-Duitse overeenkomst, de overname volgens dat artikel niet plaats vindt, indien
het vreemdelingen betreft die voor hun illegale
V. C. 14 wijz. juni '59
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binnenkomst minder dan 2 weken op onregelmatige wijze in het gebied van de Duitse Bonds-

republiek vertoefden (bij regelmatig verblijf van
2 weken of korter, bijv. indien de betrokkene in
het bezit was van een geldig Duits transit-visum,
bestaat derhalve wel de verplichting tot overaame).
In de overeenkomst met Belgie is geen uitzonderir^gsbepaling van deze strekking opgenomen.

Omtrent de overgave en ovemame in deze gevallen dient vooraf - rechtstreeks - overleg te
warden gepleegd tussea het Nederiandse Minis-

terie van Justitie (Hoofdafd. Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking) en het Bundesministerium des
Innern te Bonn c. q. het Ministerie van Justitie

(Bestuur van de Openbare Veiligheid) te Brussel.
Het verzoek om overname moet binnen vier

maanden na de grensoverschrijding warden inge-

diend; de overname zelf kan eventueel ook op
een later tijdstip plaats vinden.

Indien door het H. v. P. een vreemdeling wordt
aangetroffen, die met gebruikmaking van de in de
overeenkomsten omschreven procedure naar
Duitsland of naar Bel, gie ware te verwijderen,
dient dit H.v. P. zo spoedig mogelijk een ambts-

bericht op te stellen, met gebruikmaking van een
formulier van het bij deze circulaire gevoegde
model no. 2a. Dit formulier behoort nauwkeurig
en volledig te worden ingevuld en spoedshalve
recfatstreeks in tweevoud te warden toegezonden
aan de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking van het Ministerie van Justitie.

Daarbij dienen, in voorkomend geval tevens te
warden overgele.gd een afschrift van het terzake

van illegale grensoverschrijding opgemaakte proces-verbaal, bedoeld in paragraaf 2, onder punt 3,
van deze circulaire, alsmede voor zoveel mogelijk
alle identiteitspapieren, vporwerpen of bescheiden,
welke in het bezit van de vreemdeling zijn aangetroffen en waaruit kan blijken, dat het inderdaad een vreemdeling betreft, op wie de bepalingen der overeenkomst . inzake vereenvoudigde
ovemame van toepassing zijn. Een afschrift van

vorenbedoeld formulier (eventueel met bijbeho35a
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rend proces-verbaal) wordt door het H. v. P. ter
kennisneming aan de bevoegde P. G. toegezonden.
Het desbetreffende H.v. P. zal zo spoedig mogelijk
in kennis warden gesteld van het resultaat van het
tussen de wederzijdse Minsteries gepleegde overleg.
Indien de overname zal plaats vinden, zullen vanwege het Ministerie van Justitie de nodige aanwijzin. gen omtrent de overgave aan de buitenlandse grensautoriteiten worden verstrekt, (in dit ver-

band zij tevens de aandacht gevestigd op de procedure van ter beschikkingstelling, rieergelegd in
art. 6 van de Nederlaads-Belgische overeenkomst).
Gedragslijn te
volgen bij
weigering der
overname.

8. In alle gevallen, waarin de overname van
een ingevolge de bepaling van de overeenkomsten
met Duitsland of met Belgie aan de Duitse of aan
de Belgische grensautoriteiten overgegeven vreemdeling wordt geweigerd, dient daarvaa aanstonds
door de betrokken brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee telefonisch, op de wijze
voorgeschreven in de Vreemdelingencirculaire L,
kennis te warden gegeven aan de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het
Ministerie van Justitie, teneinde te vernemen hoe

dient te warden gehandeld.

Indien opdracht wordt gegeven, de vreemdeling
(wederom) ter beschikking van het desbetreffende
H.v.P. te stellen, dan zal deze zich onverwijld
met een uitvoerig bericht in duplo omtrent de
vreemdeliag dienen te wenden tot de bevoegde
P.O. Het H.v.P. dient daarbij tevens advies uit
te brengen omtrent de vraag of de verwijdering
van de vreemdeling alsnog ware te bewerkstelligen, c.q. welke bijzondere maatregelen van toezicht op die vreemdeling waren toe te passen.
De P.P.G.G. warden uitgenodigd de M.v.J.
eveneens omtrent deze aangelegenheid van bericht
en raad te dienen, zulks onder doorzending van

een exemplaar van het ambtsbericht, hetwelk van
het H.v.P. werd ontvangen. Het andere exemplaar kan door de betrokken P. G., ten behoeve
van diens administratie behouden worden.
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B. Doorzending onder politiegeleide van

vreemdeUngen, diebestemdzijn voor verwijdering
naar derde landen.

9. De Nederiands-Duitse overeenkomst bevat

een rqgeling omtrent het transporteren door elkaars gebied van vreemdelingen, die verwijderd
zullea worden naar derde landen (artt. 4 en 8).
Omtrent de doorzending vindt voorafgaand over-

leg plaats tussen het Nederlandse Ministerie van
Justitie en het Duitse Ministerie van Binnenlandse
Zaken.

Indien op verzoek van de Duitse autoriteiten

in doorzending onder geleide van vreemdelingen
door Nederiands gebied is toegestemd, zuUea van
gevaltot geval de nodige instructies aan de politie
of grensbewakingsautoriteiten worden verstrekt.

Meent een H.v.P., dat er aanleiding bestaat, aan
de Duitse autoriteiten om medewerking te verzoeken tot doorzending van uit Nederland te ver-

wijderen vreemdelingen door Duits gebied, dan
ware door deze -

door tussenkomst van de be-

voegde P.O. - een gemotiveerd voorstel daartoe
in te dienen bij het Ministerie van Justitie. Hoofd-

afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,
onder vermelding van alle terzake van belaag
zijnde gegevens.

De Nederlands-Belgische overeenkomst bevat in

dit opzicht slechts de bepaling, dat de bevoegde
autoriteiten van beide landen elkaar zoveel moge-

lijk medewerkmg zullen verlenen bij de verwijdering van ongewenste personen naar derde laaden

(art. 10). Desgewenst kan - ingeval van voorgenomen verwijdering van vreemdelingen door Belgisch gebied - contact warden opgenomen met
de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grens-

bewaking van het Ministerie van Justitie, opdat
terzake overleg met het Belgische Ministerie van
Justitie kan warden gepleegd.
C. Overname van personen van de Duitse of
van de Belgische autoriteiten.
35c
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Personen die

vermoedelijk
Nederianderzijn.

10. Zie artikel 5 van de Nederlands-Duitse

en artikel 1 van de Nederlands-Belgische overeenkomst. Indien bij de overgave een der in het
tweedelid van deze artikelen vermelde documenten

wordt overgelegd, kan warden aangenomen dat de
ter beschikking gestelde persoon de Nederlandse
nationaliteit bezit en dient zija overname derhalve

aanstonds plaats te vinden. Dezelfde gedragslijn
moet worden gevo.lgd indien op eenvoudige wijze
vastgesteld kan worden dat de betrokkene Nederlander is.

In alle gevallen, waarin twijfel blijft bestaan of
een ingevolge de genoemde artikelen overgegeven
persoon het Nederlanderschap bezit, dient door de
desbetreffende brigadecommandant der Konink-

lijke Marechaussee terstond op de wijze, voorgeschreven in de Vreemdelmgencirculaire L, contact te warden opgenomen met het Mmisterie van

Justitie (Hoofdafdeliqg Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking) teneinde te veraemen hoe dient
te warden gehandeld.

Krachtens het bepaalde in het vierde lid van
meergenoemde artikelen moeten personen, van wie
uit een spoedig na de overname ingesteld onderzoek is gebleken dat zij niet de Nederlandse
nationaliteit bezitten, wederom door de Duitse of

door de Belgische autoriteiten warden teruggenomen, tenzij Nederland op grand van andere bepalingen der overeeakomst verplicht is tot over-

name. In het bijzonder dient daarbij te warden
gedacht aan personen die wegens het treden in
vreemde krijgs- of staatsdienst het Nederlanderschap verloren hebben.

Terugzendingvan Nederlanders, die zich illegaal
naar Duitsland of naar Belgie hebben begeven,

kan eventueel ook geschiedea op grond van het
bepaalde in artikel 7 van de overeenkomst met
Duitsland of artikel 2 van de overeenkomst met

Belgie. In dat geval zal, ongeacht de vraag of
het Nederianderschap aannemelijk kan worden
gemaakt, de overname moeten plaats vinden indien aan de daarvoor in genoemde artikelen geV.C. 14 wijz. juni '59
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stelde voorwaarden wordt voldaan (zie hiervoor
punt 11 van deze para, graaf).

De teruggeleide personen zullen zich veelal

schuldig gemaakt hebben aan overtreding van

artikel 6 van het Bewakingsvoorschrift 1946.
Overname van

vreemdelingen.

11. Indien vreemdelingen aan de Nederlandse
grensautoriteiten warden overgegeven op grand

van de artikelen 1, vierde lid; 3, derde Ud; 4,

vijfde lid; 6 of 8 van de overeenkomst met Duitsland of op grand van de artikelen 3; 4, vierde lid

of 6, vijfde lid, van de overeenkomst met Belgie
dient steeds aanstonds op de wijze, voorgeschre-

ven in de Vreemdelmgencirculaire L contact te

warden opgenomen met de HoofdafdelingVreemdelingenzaken en Grensbewakingvan het-Ministerie van Justitie, teneinde te vernemen hoe dient te
worden gehandeld, tenzij vanwege het Ministerie
van Justitie reeds instructies werdea verstrekt

omtrent de ten aanzien van de vreemdeling te

volgen gedragslijn.

Ingeval van terugleiding zonder formaliteiten

doorde Duitseof door deBelgischegrensautoriteiten van Ulegale grensoverschrijders, die binaeii 2

weken na hun binnenkomst in Duitsland c. q, in

Belgie werden aangetroffen (zie artikel 7 van de
overeenkomst met Duitsland en artikel 2 van de

overeenkomstmetBelgie)dientdebetrokkenbriga-

de-commandant der Koninklijke Marechaussee zich
eveneens onmiddellijk overeenkomstig het bepaalde
in de VreemdelingencirculaireL met het Ministerie

van Justitie (Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking) in verbinding te stellen, indien
a. niet vaststaat dat aan de in genoemde artikelen
gestelde voorwaarden voor overname wordt
voldaan of

b. er naar het aanvankelijk oordeel van de brigadecommandanttermen aanwezigzijnde vreemdeling in bewaring te doen stellen of enige
maatregel van vreemdelingentoezicht op hem
te doen toepassen (dit zal ondermeer het geval kunnen zijn, indien het een vreemdeling
betreft, wiens verblijf in Nederiand niet door
het bevoegde gezag is aanvaard).

35e
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De aandacht zi] erop gevestigd, dat beslissend

voor de overname is het tijdstip van aanhouding
in het andere land; de overgave zelve kan even-

tueel ook meer dan 2 weken na de illegale grensoverschrijding plaats vinden.

Wegens illegale grensoverschrijding teruggeleide
vreemdelingen zullen zich veelal schuldig gemaakt
hebben aan overtredin, g van artikel 6a van het
Bewakingsvoorschrift 1946.

Bijdeovername
te volgen

12. De overgave zal steeds dienen plaats te
vinden aan een der doorlaatposten, genoemd in

procedure,

bijlage 10 van deze circulaire.
De brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee in wiens bewakingskring de doorlaatpost

is gelegen, waar de ter beschikkingstelling van de
vreemdeling door de buitenlandse grensautoriteiten
plaats vindt, is belast met diens overname.

De districtscommandanten der Koninklijke
Marechaussee zien toe op een juiste gang van
zaken bij de overname. Zij plegen zonodig
terzake overleg met de betrokken Duitse of Belgische autoriteiten op hun niveau.
Bij de overgave van de vreemdeling door de
Duitse of door de Belgische grensautoriteiten zal

steeds een verklaring van ter beschikkingstellingin
tweevoud warden overgelegd. Indien de overname

plaats vindt, dient door de desbetreffende brigadecommandant op het originele exemplaar van het

formulier van terbeschikkingstelling een gedagtekende en ondertekende verklaring van overname
te warden gesteld, waarna dat formulier wederom
moet warden teruggegeven aaa de ambtenaar, die
de vreemdeling heeft overgegeven. Het afschrift

van de verklaring van terbeschikkingstelling kan
door del bi(igadecommandant ten behoeve van
diens administratie worden behouden.

Paragraaf 5b.

Verwijdering
anders dan
over land

1. Ten aanzien van de uitleiding of terugleileiding van ongewenste vreemdelingen, die (vermoedelijk) als zeeman of als verstekeling in Ne-
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derland zijn gekomen of die per schip naar elders
moeten warden verwijderd, wordt aanbevolen, dat

het H.V.P. de bemiddeling inroept van het H.v.P.

der (haven) gemeente, waar de vreemdeling met
het schip is binnengekomen. Aan de hoofden van
politic der havenplaatsea wordt verzocht hun

medewerking in deze gevallen wel te willen verlenen. (Zie voor verstekelingen (stow-aways) bij3age 3 van deze circulaire)1)

Uitwijzing met
controle op
vertrek.

2. Er zijn vele gevallen, dat een ongewenste
vreemdeling moet warden verwijderd, doch waarin er redenen zijn om hem niet te doen uitleiden,
doch uit te wijzen. Deze redenen zullen gewoonlijk
zijn:

a. dat het H. v. P. overtuigd is, dat de vreemde-

ling aan zijn last om Nederland op eigen gelegenheid te veriaten, zal voldoen en geen paging zal
doen om spoedig naar Nederland terug te keren;
b. dat het verienen van deze vrijheid geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid zal opleveren en

c. dus onnodige kostea voor begeleiding bij
uit- of terugleiding kunnen warden vermeden.

In dit geval zal het H.v.P. in de regel het reispapier van de vreemdeling, dat hij tegen re§u van

1) Zie ook bijlage 2 van het Bewakingsvoorschrift 1946.
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Door de bevoegde districtscommandant van de
Koninklijke Marechaussee wordt beslist aan welke

doorlaatposten de voorlop^ge signalering wordt

doorgegeven.

Paragraaf 6

De^kosten van verwijdering van vreemdelingen wegens het niet

^lb el . Lairl. ^oldoeDde

mi. ddeT7n"^ann}^igheid)

komen tenlaste van deSemeente, waar dezevieemdeimgm^bt

vmdenjart- 30, van de Armenwet). Het Ministerie'van'M^atscha^
pelijkWerk verieent hiervoor een subsidie van 75 % overeen'komJs
he^tbepaalde in de^circulaire van deMinister van Binnenlands'eZal^

d.d. 12 Augustus 1938 nr 8809.

_Dekosten gemaakt ten behoeve van vreemdelingen, die wordeii

P
^erwiJder<LO
nen, indien

a. ndere

ar'mTa sTl' g'heTd,

gi-onden
dan
worden verhaald
op derden1

)" noch
redelijker wijze kunnen wordeii bestreden uit de-bwittmgen ^"d^
zij niet kunnen

!r.eemdelmg. (zi_e. verderpunt. 5 hierna^ raet i"achtaem£g"van'\^
i, worden gedeclareerd aan het Ministerie van Justltie^

,

L, -_Kosten vanvoediagen "ggiagbij onderbrenging in arrestanten-

kunnen, volgens de tarieven geldende voor-de~voedine"^n
arrestanten, warden gedeclareerd op de voor arrestanten"gebr°uik^
;e wijze.

"

-

--

-De-"Lde VOOISaande alinea "eergelegde regeling, geldt niet voor

gemeenten met gemeentepolitie. De door deze gemeenten'terzake

gemaakte kosten kunnen niet aan het Ministerie van'Justitie won^n
gedeclareerd. Ter compensatie hiervan is de
uitkering, '"b7do'eld"m1

art 3 lid 1, onderIII van het Besluit politiekosten 195'0,'verhoogd"
.,2\ . Kosten van overbrengulg zullen tot een maximum van honderd
traDsport"peru open"

gulden warden vergoed, indien het betreft

een

middel van vervoer tot het eerste station in het land'vaD''bele mmmg. erLdeugdelijk zal zijn aa"getoond, dat in redelijkheid van
de^oedkoopste wijze van vervoer is gebmi'k gemaakt"

Byhogergeraamde kosten of bij-~g~ebruik van

eeDbijzondervervoermiddeldient'v'ooraf'ma'cT
t,lg»nJ. t^wlr,de-n-gevraagd door tussenkom"s"t~van

de Hoofdafdeling Vreemdelingeazaken en Grensbewaking.'
3. Transportkosten van b^gage en huisraad tot het eerste station

in het land van bestemming zullen door het Ministerie'van" Ju^titie
1) Ziebijlagennrs 3, 3a, en ook 4 vandezecirculaire.
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tot een maximum van honderd gulden per geval warden vergoed,
indien deugdelijk zal zijn aangetooad, dat het transport op de goed-

koopste wijze heeft plaats gehad en uit over te leggen bewijsstukken
een specificatie der vervoerde goederen is gebleken.
Bij hog er geraamde kosten dient vooraf mac htiging te warden gevraagd door tussenkomst van
de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking.
4. Aan de geleiders van een personen-transport kan bij vervoer

per trein eea i-eisorder warden afgegeven voor de 2e klasse, van, de
standplaats naar het greasstation en temg.

Verblijfkosten van de transportgeleider(s) kunnen in het

algemeen met voor rekening van het Ministerie van Justitie wordea
genomen.

5. Declaraties moeten in tweevoud worden ingediend op formu-

lieren van bijgaand model nr 6. Indien de kosten van verwijdering
redelijkerwijze niet uit de geldmiddelen of de luxe bezittingen van de
vreemdeling konden warden bestreden, hetzij doordat de vreemdeling onvermogend was, hetzij doordat hij zich uitdmkkelijk verzette
tegen gehele of gedeeltelijke betaling uit eigen middelen, dient een
enigszins uitvoerig gemotiveerd antwoord te warden gegeven op de
desbetreffeade vraag gesteld in het declaratieformulier.
Declaraties betreffende kosten van verwijderingen van vreemde-

lingeri, welke op eigengezagvan het H.v.P. hebbenplaats gevonden,

dienen rechtstreeks te warden gezonden aan het Ministerie van Jus-

titie, afdeling Comptabiliteit, te 's-Gravenhage; die betreffende verwijderingen, waarvoor door andere autoriteiten machtiging is verleend
door tussenkomst van die autoriteitea.

De declaraties moeten vergezeld zijn van de betrekkelijke bewijsstukken en de reden van de getroffen maatregel inhouden.
Voor het doen van uitgaven ter verkrijging van documenten en visa,

uiteraard nadat gebleken is, dat deze niet kosteloos zullen warden verstre kt, dient vooraf mach-

tigingte zijn verkregen van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken

en Grensbewaking, welke machtiging ook telefonisch kan warden

gevraagd.
Paragraaf 7

1. Aan d'eze circulaire zijn toegevoegd:

Bijlage 1, vertrouwelijk, betreffende bijzondere verhoren van te

verwijderen vreemdelingen, schrijven van hetMinisterie van Justitie,
afdelingPolitie, Rijksvreemdelingendienst, al. nr 386/B 1, d.d. 6-121954;
40
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Bijlage 2, lijst van grensgemeenten, gelegen ia de ressorten van
de grensbrigades der Koninklijke Marechaussee;
Bijlage 3, betreffende vreemde verstekelingen aan boord van
schepen, schrijven van het Ministerie van Justitie, afdeling Politic,
Rijksvreemdelingendienst, al. nr 386/B 3, d.d. 6 december 1954 (dit
onderwerp was tot heden geregeld in de nu vervallen Vreemdelmgencirculaire E);

Bijlage 3a, betreffende betaling van kosten voor vervoer en dergelijke van met schepen aangevoerde ongewenste vreemdelingen,
schrijven van het Ministerie van Justitie, Afdelin,g Politie, Rijksvreemdelingendienst, al nr. 386/B3a, d. d. 6 december 1954, waaria tevens
zijn opgenomen enkele artikelen uit het Verdrag betreffende repatriering van Schepelingeii (Staatsblad no. 1516), tot hetwelk Nederland is toegetreden;
Bijlage 4, betreffende bijstand aan behoeftige vreemdelingen in
Nederlaad, schrijven van de Minister van Justitie van 30 december
1955, al nr. 3 86,B 4, waaraan zijn toegevoegd:
a. de tekst van het op 7 november 1949 te Parijs tussen Belgie,
Frankrijk, Luxemburg, Nederiand en het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannie en Noord-Ieriand gesloten verdrag, betreffende sociale en medische bijstand;
b. de tekst van een regeling van 7 maart 1911 tussen Nederiand
en Noorwegen betreffende het verstrekken van onderstand aau
achtergebleven zeelieden, die in behoeftige omstandigheden verkeren;

c. de tekst van het op 11 december 1953 te Parijs tussen Belgie,
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Griekenland, lerland, Italie, Luxemburg, Nederland, Noorwe. gen, het
Saargebied, Zweden, Turkije, IJsland en het Verenigd Koninkrijk
gesloten Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand;

Bijlage 4a, betreffende overneming door vreemde mogendheden
van hun onderdanen, schrijven van het Ministerie van Justitie, Afdeling Politie, Rijksvreemdelingendienst, al. nr 386,B4a, d.d. 6 December 1954, waaraan zijn toegevoegd:
a. de tekst van het op 7 Mei 1910 tussen Nederland en Zwitserland
gesloten verdrag nopens overneming van onderdaneu en oudonderdanen;

b. de tekst van het op 11 Februari 1911 te Parijs tussen Nederland
en Frankrijk gesloten verdrag nopens overneming van armlastige
krankzinnige onderdanen en oud- onderdanen;
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c. de tekst van bet publicatiebesluit van 17 September 1913 van
een

Belgisch-Nederlandse notawisseling,
van minderjarigen;

betreffende~de"terueie L'

Bvla8e 5 (nieuw)l betreffende verwijdermg uit Nederiand van
ondenianen van Marokko en Tunesie, schrijven "van h7t"Mmisterie'
"GrensbewakTD
^anjustitie, Hoofafdeling Vreemdelingenzaksn
en

^

AJgemene en Juridische Zaken, AJZ nr. - 30o7E.~"nX'

d. d. 27 juni 1959;

' ~~- "" ''".""'. ±^~r'

Bylage 6. vertrouwelijk, betreffende de behandeling, eventuele
aanhoudmg en verwijdering van politieke vluchtelinge^, "schrih

van het Ministerie van Justitie, Afdding Politie, Rijksvreemdelmeen"
dienst, al. nr. 386/B 6, d.d. 6 december 1954:'

Bijlage 7, betreffende verplichting tot kennisgeving aanhet Britse

consulaat, betreffende de mbewaringstelling van"een Brits'onderdaa^

schnjven van^het Ministerie van Justitie," Afdeling~PoTitie""Bur"euau'
Kabinet, no. 3001, d. d. 8 September 1947;

--~° " """''

^fl. 5'.vertrouwe^k;. betreffendede verwijdering van bepaalde

cate,gorieen^van vreemdelmgen, schrijven van'het Mimsterie~"van
e, Afdeling Politic, Rijksvreemdelingendienst, 3S6/~1B~S~. d.d"
.

december 1954:

~

'' ~'~~"~"'

". ".

Bylage 9, betreffende vreemdelingen, die geen paspoort of ander

reispapier

van

him

Regering krij-gen,

omdat zij

met'aan

hun militaire

verplichtingen voldoen;

Bvla8e. 10' betreffeDde overeenkomsten met de Bondsrepubliek
sonen

en met Belgie inzake het overnemen van ongewenste per-'
schrijven van het Ministerie van JustitierH oSfdyr eemdelmgenzaken en Grensbewaking, Stafbureau"Alee-

aande grens,

mene en Juridische Zaken, AJZ nr. 300/E. 114^'d. d. 277uni 19!'9;
Tien modellen vau te bezigen formulieren, respectievelijk genum-

merd 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6,"7 en 7a;'en""'

Een kort overwht van de voornaamste bepalingen en klapper-

woorden.
42
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Par. 7

2. Deze beschikking kan worden aangehaald als: ,, Vreemdelin-

gencirculaire nr. 14/1955" en treedt in werking op l. april 1955.
De Minister van Justitie,
L. A. DONKER.

Verzonden aan:
I.

H. H. Procureurs-Generaal,
fgd. Directeuren van Politic;

H.H. Hoofden van Plaatselijke Politie;
de Heer Administrateur voor de Grensbewaking.
II.

Minister van Financien.
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Bijlage 5 (nieuw)
MINISTERIE VAN JUSTITIE

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking
Stafbureau Algemene- en
Juridische Zaken

's-Gravenhage, 27 juci 1959
no. AJZ. 300/E. 114

Bijlage 5 (nieuw) van de Vreemdelingencirculaire nr. 14/1955.
Betreffende: Verwijdering uit Nederiand van onderdanen van
Marokko en Tunesie.

Blijkens mededeling van de Pranse autoriteiten wordt door de

ambtenaren, belast met de grenscontrole in Frankrijk, herhaaldelijk
geconstateerd dat onderdanen van Marokko en Tunesie op wie de
maatregel van verwijdering wordt toegepast, door aan Frankrijk
grenzende landen naar Frankrijk warden uitgeleid, c. q. teruggeleid.
De Franse autoriteiten achten deze gang van zakea in verband

met de onafhankelijkheid van Marokko en Tunesie onjuist. Zij

stellen zich op het - m. i. juiste - standpunt dat onderdanen vaii

Marokko en Tunesie, die door derde landea als ongewenst vreemdeling warden uitgeleid, in principe naar .Marokko c. q. Tunesie be-

horen te warden verwijderd. Alleen indiea het Marokkanen of Tune-

siers betreft, die in Frankrijk verbleven en die zich vervolgens naar
een ander land begeven hebben zonder dat hun vestiging in dat land
tevoren werd aanvaard; blijft terugleiding naar Frankrijk mogelijk.
Ik moge U verzoeken bij voorgenomen verwijdering van Marok-

kaanse of Tunesische onderdanen met het vorenstaande rekening te
houden of te doen houdea.

De Minister van Justitie,
A. C. W. BEERMAN.

Aan:

H. H. Procureurs-Generaal,
fgd. Directeuren van Politic;

H. H. Hoofden van Plaatselijke Politic.
V. C. 14 wijz. juni '59
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Bijlage 10
MINISTERIE VAN JUSTITIE

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking
Stafbureau Algemene en
Juridische Zaken

No. AJZ. 300/E. 114

's-Gravenhage 27 juni 1959

Bijlage 10 van Vreemdelingencirculaire nr. 14/1955

Betreffende: Overeenkomsten met de Bondsrepubliek
Duitsland en met Belgie inzake de

overname van ongewenste personen.

A. Tekst van de overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland.
Artikel 1

(1) De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland neemt Duitse
i, die de autoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden
vooraemens ajn te verwijderen, zonder enige formaliteit over, zulks

zonder tussenkomst van haardiplomatieke verte, genwoordiging'en, ~'in^

dienwordt bewezen of aannemefijk wordt gemaakt, -datdTzT
Duitse nationaliteit bezitten.

(2) Het
.

J3 e2it van. de.

Duitse "atioaaliteit

wordt door ,, Heimat-

scheme", ^Staatsangehorigkeitausweise" of " Einbui^gerungsuAunden"

en door ,, Reisepasse" van de Bondsrepubliek Duitsland m',, Bundes-

personalausweise", ook als deze niet langer dan tien jaar~zijn'verio-

pen, aannemelijk gemaakt. Het bezit van de Duitse nationaiiteit'kan
-opanderc wi-lze aannemelijk warden gemaakt
(3) Deze personen warden overgenomen onder overieeeine van

eventueel aanwezige stukken of van andere bescheiden.

(4) De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden neemt per-

de overname ingesteld
!°TDLte? aanzien/an wie uit een terstond
onderzoek door de autoriteiten van de Bondsrepubliek-'DuTtsland
blijkt, dat zij^bij hun verwijdering niet de Duitse nationaliteit'b^
zatea, terug, indien de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland
na

niet krachtens de artikelen 2 of 3 verplicht is tot overname."
Artikel 2

-w DeReSerin8van deBondsrepubliek Duitsland neemt personen,
d"LD O,ch_de I?uitse' noch de Nederiandse nationaliteit bezitten,~op
,

verzoek van de autoriteiten van het Koninkrijk der Nederianden
.
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over, indien deze personen op onregelmatige wijze uit het gebied van
de Bondsrepubliek Duitsland over de gemeenschappelijke greas het
gebied van het Komnkrijk der Nederianden zijn binnengekomen.
(2) Deze bepaling is niet van toepassing, indien het verzoek tot
overname niet binnen een termija van vier maanden na het vertrek

uit het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland wordt gedaan of
mdien deze personen niet tenminste 2 weken op onregelmatige wijze
in het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland vertoefden of indien

zij na het overschrijden van de grens in het Koninkrijk der Nederlanden de staat van yluchteling hebben verkregen ingevolge het
Vluchtelingenverdrag van Geaeve van 28-7-1951.

(3) Overname vindt niet plaats, indien het persoaen betreft, die

de nationaliteit bezitten van eealand, dat met het Europese deel van
het Koninkrijk der Nederlanden een gemeenschappelijke grens heeft
en die naar dat land kunnen warden verwijderd.
(4) Het verzoek tot overname wordt door het Nederlandse Ministerie van Justitie rechtstreeks gericht tot het Ministerie van Binnen-

ladse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland. De in lid I ge-

noemde personen warden overgenomen, wanneer het Ministerie van
Binnenlandse Zaken toestemming tot de overname verleent.
Artikel 3

(1) Personen, die op onregelmatige wijze uit het gebied van de

Bondsrepubliek Duitsland over de gemeenschappelijke grens het gebied van het Koninkrijk der Nederlandenzijn binnengekomen en die

binnen 2 weken, nadat zij de grens hebben overschreden in het gebied
van het Koninkrijk der Nederianden warden aan,getroffen, kunnen
ter beschikkingwarden gesteld van de grensautoriteiten van de Bonds-

republiek Duitsland en warden door deze zonder enige formaliteit
overgenomen,wanneer de grensautoriteiten van het Koninkrijk der
Nederlanden inlichtingen verschaffen die het de grensautoriteiten van
de Bondsrepubliek Duitsland mogelijk maken vast te stelleu, dat deze
persoaen de grens op onregelmatige wijze hebbea overschreden.
2) Overname vindt niet plaats, indien het personen betreft, die de
nationaliteit bezitten van een land, dat met het Europese deel van

het Koninkrijk der Nederianden een gemeenschappelijke grens heeft
en die naar dat land kunnen warden verwijderd.

(3) De Regering van het Komnkrijk der Nederlanden, neemt personen, ten aanzien van wie uit een door de autoriteiten van de Bonds-

republiek Duitsland terstond na de overname ingesteld onderzoek

blijkt, dat niet aandevoorwaarden van overname werd voldaan, terug.
10Gb
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Artikel 4

(1) De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland verklaart zich
bereid te voldoen aan verzoeken van de autoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden om personen, die noch de Duitse noch de Ne-

derlandse nationaliteit bezitten, onder politiegeleide door te zenden,
indien vaststaat dat de verdere doorreis en de overname door het

land van bestemming verzekerd zijn, eeh en ander met inachtnemiag
van de geldende wetten en voorschriften.

(2) Het transport kan warden geweigerd,
indien voor de betrokkene tijdens zijn reis iiaar of in het land

van bestemming gevaar bestaat voor politieke vervolging of
indien hem een strafvervol.ging of een tenuitvoerlegging vaneen
straf wacht,

of indien hij in het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland
wegens een strafbaar feit vervolgd zou moeten warden; hier-

van moet vooraf aan de autoriteiten van het Koninkrijk der
Nederiaaden kennis wordea gegeven.
(3) Het verzoek tot doorzending wordt door het Nederlandse
Ministerie van Justitie rechtsfreeks gericht tot het Ministerie van
Binnenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland.
(4) Een transitvisum van de Bondsrepubliek Duitsland is niet
vereist.

(5) Ondanks verleende toestemming kunnen personea, die ter
doorzending zijn overgenomen, aan het Koninkrijk der Nederlanden
warden teruggegeven, indien zich achteraf feiten voordoen of bekend
worden, die aan een doorzending in de weg staan.
Artikel 5
(1) De R^gering van het Koninkrijk der Nederlanden neemt

Nederlandse onderdanen die de autoriteiten van de Bondsrepubliek
Duitsland voornemens zijn te verwijderen, zonder enige formaliteiten

over, zulks zonder tussenkomst van haar diplomatieke vertegenwoordigingen, indien wordt bewezen of aannemelijk wordt gemaakt, dat
deze personen de Nederlandse natioaaliteit bezitten.

(2) Het bezit van de Nederlandse nationaliteit wordt aannemelijk
gemaakt door een ,, Bewijs van Nederlanderschap" en een Nederlands

nationaal paspoort, ook als deze niet langer dan tien jaar zijn verlopen. Het bezit van de Nederlandse nationaliteit kan ook op andere
wijze aannemelijk warden gemaakt.

(3) Deze personen worden overgenomen onder overlegging van
eventueel aanwezige stukken of van andere bescheiden.
(4) De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland neemt personen,
V.C. 14 wijz. juni '59
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ten^aanzien^aa wieuit een terstond na de overname ingesteld onderzoekdoordeautoriteiten van het Koninkrijk der Nederianden bliit

dat. zij by. huD/erwiJdering niet de Nederiandse nationalite'it'bezaten,'

teru& indien de^Regering van het Koninkrijk der Nederianden'niet
de artikelen 6 of 7 verplicht is tot ovemame.
Artikel 6

(1) De Regering van het KoninKrijk der Nederlanden neemt oersonen, die noch de Nederiandsenoch de Duitse nationaliteit'bezhten
op^verzoek van de autoriteiten van de Boadsrepubliek Duitslaud'oven

mdiendeze personen op onregelmatige wijze^uit het geb7ed~van het
Komnkrijk der^Nederlanden over de gemeenschappeUjke'grens' het
geb djan de BondsrePubliek Duitsland zijn bmnengekomen"
(2) Deze bepaliqg is niet van toepassing, indien het verzoek tot

overname niet binnen een termijn van vier maanden na het vertrek

uit, het gebied van hetKoninlcriJk der Nederiaaden wordtgedaan7of
l?dzie!l-d!ze_, perso.
nen. jaiet tenminste 2 weken op onregelm^ige~wijze
vanhet

inhetgebied

Nederlanden vertoefdenoTindren
zij na het overschrijden van de grens in de Bondsrepubliek~Duitsiand
de staat van vluchteling hebben verkregen ingevolge het'vTuchteiin^
.

Koninkrijk der

genverdrag van Geneve van 28-7-1951.

(3) Overname vindt niet plaats, indien het personen betreft, die de

nationaliteit bezitten van een land, dat met de Bondsrepubliek Duit~s^
land^een gemeenschappelijke grens heeft en die naar dat'land'kumien

warden verwijderd.

^ (4) Het verzoek tot overname wordt door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland rechtstreeks

^rifhlt ?-_hetNederl!Ddse

Mimsterievan Justitie.

De

inlid"i'ge^

noemde personen warden overgenomen, wanneer het Ministerie van

Justitie toestemming tot de overname verieent.
Artikel 7

(1) Personea, die op onregelmatige wijze uit het gebied van het

Komnkrijk der^Nederlandea over de gemeenschappelijke grens het

gebied van de Bondsrepubliek Duitslaad zijn binnengekomm'en die

binnen 2weken, nadat zij^de grens hebben overschreden-m-het gebfed

van de Bondsrepubliek Duitsland warden aaagetroffen, kunnm"tei:
beschikking warden gesteld van de grensautoriteiten van het~Konink'-

rijk der Nederiaaden en warden door deze zonder enige formaiiteit

^v^g.eno?le^'. ,wanneer de grensautoriteiten van de Bondsrepubliek
Duitsland ^inlichtingen verschaffen die het de grensautoriteiten~'van
het Koninkrijk der Nederlanden mogelijk maken vast te'stellen. dat
deze personen de grens op onregelmatige wijze hebben overschreden^
lOOd
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(2) Overname vindt niet plaats indien het personen betreft, die de
natioaaliteit bezitten van een land, dat met de Bondsrepubliek Duitsland een gemeenschappelijke grens heeft en die naar dat land kunnen
warden verwijderd.

(3) De R^gering van de BondsrepubliekDuitsland neemt personen,
ten aanzien van wie uit een door de autoriteiten van het Koniiikrijk

der Nederlanden terstond na de overname ingesteld onderzoek blijkt,
dat niet aan de voorwaardenvoor overname werd voldaan, terug.
Artikel 8

(1) De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden verklaart
zich bereid te voldoen aan verzoeken van de autoriteiten van de

Bondsrepubliek Duitsland om personen, die noch de Nederiandse
noch de Duitse nationaliteit bezitten, onder politiegeleide door te
zenden, indien vaststaat dat de verdere doorreis en de ovemame door

het land van bestemming verzekerd zijn, een en ander met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften.

(2) Het transport kan warden geweigerd,
indien voor de beti-okkene tijdens zija reis naar of in het land

van bestemming gevaar bestaat voor politieke vervolging of,
indien hem een strafvervo^ging of een tenuitvoerlegging van een
straf wacht,

of indien hij in het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden
wegens eea strafbaar feit vervolgd zou moeten worden; hiervan
moet voor het transport aan de autoriteiten van de Bonds-

republiek Duitsland kennis warden gegeven.
(3) Het verzoek tot doorzending wordt door het Mini&terie van
Binnenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland rechtstreeks
gericht tot het Nederlandse Ministerie van Justitie.

(4) Een Nederlands transitvisum is niet vereist.

(5) Ondanks verleende toestemming kunnen personen, die ter
doorzending zijn overgenomen, aan de Bondsrepubliek Duitsland
warden teruggegeven, indien zich achteraf feiten voordoen of bekend

worden, die aan een doorzeading in de we,g staan.
Artikel 9

(1) De voor overname in aanmerking komende doorlaatpo&ten
warden aangewezen in overieg tussen de Passkontrolldirektion van

de Bondsrepubliek Duitsland en de Afdeling Grensbewaking van het
Nederlandse Ministerie van Justitie.

(2) De overname moet door de grensautoriteiten schriftelijk worden bevestigd.
V.C. 14 wijz. juni '59
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Artikel 10

(1) De kosten van het transport van de te verwijderen personen
komen tot aan de doorlaatpost voor rekening van de autoriteit, die

de verwijdering doet geschieden.

(2) De kosten van doorzending tot aan de grens van het land van

bestemming en eventueel ook dievoortvloeiende uit de teru. gbrenging,
warden gedragen door de Staat, die het verzoek tot doorzen'ding

heeft gedaan.

Artikel 11

De verplichtingen voortvloeiende uit internationale verdragen in-

zake uitlevering blijven onveriet.

Artikel 12

Indien in deze bepalingen het bezit van de Duitse nationaliteit
voorwaarde voor overname is, strekt de verplichting tot overname
zich uit tot alle Duitsers in de zia van de Grondwet'van de Bondsrepubliek Duitsland.
Artikel 13

Deze. overeenkomst geldt ook voor het Land Berlijn, indien de
Regering van de Bondsrepubliek Duitsland niet binnen drie maanden

na het inwerkin.g treden van de overeenkomst aan de Regering van

het Koninkrijk der Nederiandenhet tegengestelde mededeeit.
Artikel 14

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal deze overeen-

komst alleen gelden voor het Europese deel van het Koninkrijk.
Artikel 15

Dezeovereenkomst kan met een termijn van drie maandenworden
opgezegd.

B. Tekst van de overeenkomst met Belgie
Afdeling A

Verwijdering (uitwijzing, terugwijzing of temgdrijving) van
personen uit Belgie naccr Nederland

Artikel 1

1: . De Nederiandse Regering zal, zonder dat daartoe enige forma-

maliteitis vereist, de Nederlandseonderdanen,die de BelgischeRegelOOf
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ringvoomemensisvanhaar ,grondgebiedte verwijderen, terugnemen,
zelfs indien deze personen geen houder zijn van een van dein lid 2
van dit artikel genoemde documenten, doch alleen in geval er alle
aanleidmg is te veronderstellen dat deze personen de Nederlandse

nationaliteit bezitten.

2 De hierbovenbedoelde documenten zijn, hetzij een geldig

Nederiands nationaal paspoort, zelfs mdiea het'verlopen is,"hetzli~ee^

Bewijs van Nederianderschap.

3. ^ Deze personen zullen ter beschikking warden gesteld van een

van_de. doorlaatposten' bedoeld, in artikel'9, onder'aanbieding, "zo

aanwezig, van een van de ingehouden documenten bedoeld in' het

vorige lid of van enig ander document met betrekking tot de natlonaliteit_van deze personen en onder a^gifte van een 'verklariDs'van

terbeschikkingstelling.

4. De Belgische Regering zal de personen terugnemen ten aanzien van wie na onderzoek door de NederSandse autoriteiten werd

^!tg,e?,eld da,t zij niet. de Nederiandse nationaliteit bezatenophet
ogenblik van him verwjjdering van het Belgische grondgebied,'indien
el^g^v^e, d^ bePalmSenvan de artikelen 2 en 3, ,geen verpiichting

voor de Nederiandse Regermg tot terugneming van die personen be°

!!.aat_e^indie11 het verzoek om terugneming van de betreffende per-

sonen binnen zes maanden, nadat zij ter beschikkingvan de Nederlandse autoriteiten werden gesteld, aanhangig wordt gemaakt.
Artikel 2

De personen die op onregelmati,ge wijze, via de Nederiands-Belgische grens, in Belgie zijn binnengekomen en die aldaar binnen twee

weken na die grensoverschrijding warden aangehouden, terwijl hun

verbliJf aldaar nog niet werd aanvaard, zullen'ter beschikking'kun-

nen warden gesteld van de Nederiandse grensautoriteiten, in arti-

kel 9 bedoeld, en zullen door laatstbedoelde autoriteiten, zonder dat

daartoe overigens enige formaliteit is vereist, warden teru.gg'enomen
mdien de Belgisehe grensautoriteiten de aanwijzingen verstrekkenop

grond waarvan het de Nederiandse autoriteiten mogelijk is vast te
steUen dat deze personen de grens op onregelmatige wij'ze hebben

overschreden.

Artikel 3

1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 1 en 2, zal de

Nederiandse Regerii^g, op verzoek van het Belgische Ministerie van

Justitie (Bestuur van de Openbare Veiligheid)"de personen teru'g-

nemen die rechtstreeks uit Nederiand zijn gekomen en die:

a) op onregelmatige wijze in Belgie zijn binnengekomen of
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b) op regelmatige wijze in Belgie zijn binnengekomen, indien zij
tenminste een maand, onmiddellijk voorafgaande aan hun binnenkomst in Beigie, op regelmatige wijze in Nederland verbleven hebben en

die de Belgische Regering voornemens is van haar grondgebied te
verwijderen. Het verzoek om terugneming zal binnen een termijn
van 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van vertrek van die personen uit Nederiand, aanhangig dienen te warden gemaakt.
2. De bepalingen van lid 1 vani dit artikel zijn niet van toepassmg:

a) op onderdanen van een ander land dat een gemeenschappelijke
grens met Belgie heeft;
b) op personen, die in Belgie een bewijs van regelmatig verblijf
hebben verkregen (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of in de bevolkingsregisters).
3. De verwijdering zal alleen kunnen geschieden via eeu van de
doorlaatposten, bedoeld in artikel 9. Twee weken tevoren zal door

het Belgische Ministerie van Justitie (Bestuur van de Openbare
Veiligheid) ter zake kennis warden gegeven aan het Nederlandse
Ministerie van Justitie (Afdelii^g Vreemdelingenzaken en Grensbewaking), welke kennisgeving, behalve aanwijzing van de doorlaat-

post, alle gegevens dient te bevatten, welke noodzakelijk zijn om vast
te stellen dat het personen betreft op wie de bepalingen van het eerste
iid van dit artikel van toepassiag zijn. Een afschrift van de kennis-

geving zal gelijktijdig aan de betrokken dooriaatpost warden gezonden.

4.. De terbeschikkmgstelling van deze personen zal geschieden
onder afgifte van een verklaring van het Belgische Bestuur van de

Openbare Veiligheid, waaruit blijkt dat het verzoek om terugneming
werd aanvaard. Indien niet binnen de termijn van twee weken, bedoeld in het vorige lid, aan de Belgische autoriteiten werd geantwoord, zal de terbeschikkingsteUing niettemin kunnea geschieden
onder enkele overlegging van een verklaring, afgegeven door dat
Bestuur, waaruit blijfct dat het verzoek om terugneming meer dan
twee weken tevoren aanhangig werd gemaakt.
5. De Belgische Regering zal de personen, ten aanzien van wie
na onderzoek door de Nederlandse autoriteiten werd vastgesteld dat
de in lid 1 van dit artikel opgenomen bepalingen op hen niet van

toepassing zijn, terugnemen. Deze terogneming zal geschieden, mits
daarvan twee weken tevoren door de Nederlandse autoriteiten aan

bet Belgische Ministerie van Justitie (Bestuur van de Openbare Veiligheid) kennis wordt gegeven. Een afschrift van vorengenoemde kennis-

gevingzal gelijktijdig aandebetrokkendooriaatpostwordengezonden.
lOOh
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Afdeling B

Verwijdering van personen uit Nederland naar Belgie
Artikel 4

1. De Belgische Regering zal, zonder dat daartoe enige formalitelt is vereist, de Belgische onderdanea, die de Nederlaiidse Rege-

ring voornemens is van haar grondgebied te verwijderen, terugnemen,
zelfs indien deze personen geen houder zijn van een van de in lid 2

van dit artikel genoemde documenten, doch alleen in geval ei alle
aanleiding is te veronderstellen dat deze personen de Belgische'natFo^

naliteit bezitten.

2. De hierbovenbedoeldedocumenten zijn: een geldig Belgisch

nationaal paspoort, zelfs indien het verlopea is, een'eenzelvigheids-

kaart^bewys of kaart van inschrijviqg afgegeven door een Belgisch
consulaat bewijsvan nationaliteit, afschrift van akten van de-burger-

lijke stand welke de verwerving van de Belgische nationaliteit aantonen.

3. Deze personen zullen ter beschikking warden gesteld van een
van de dooriaatposten, bedoeld in artikel 9, onder "aanbieding, zo
aanwezig, van een van de ingehouden documenten bedoeld in het

vorige lid of van enig ander document met betrekking tot de natio-

naliteit van deze personen en onder afgifte van een verklaring vaa

terbeschikkmgstelling.

4. De Nederiandse Re,gering zal de personen terugnemen ten
aanzien van wie na onderzoek door de Belgische autoriteiten werd

vastgesteld dat zij met de Belgische nationaliteit bezaten op het ogenblik van hun verwijdering van het Nederlandse grondgebied^in^en
er, ingevolge de bepalingen van de artikelen 5 en 6, geeii verplichting voor de Belgische Regering tot temgneming van"die personen
bestaat en mdien het verzoek om terugneming "van de betreffende
personen binnenzes maanden, nadatzij ter beschikkingvan de Belgische autoriteiten werden gesteld, aanhangig wordt gemaakt.
Artikel 5

De personen die op onregelmatige wijze; via de Belgisch-Neder-

landse grens, in Nederiand zijn binnengekomen en die aldaar binnen
twee weken na die grensoverschrijdmg warden aangehouden, terwijl

bun verblijf aldaar nog niet werd aanvaard, zullen' ter beschikking

kunnen warden gesteld van de Belgische grensautoriteiten, m~art^
kel 9 bedoeld, en zullen door laatstbedoelde autoriteiten, zonder-dat

daartoe^overigens enige formaliteit is vereist, worden teruggenomTn

indien de Nederiandse grensautoriteiten de aanwijzmgen verstrekken
op grand waarvaa het de Belgische autoriteiten mogelijk is vast te
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wie na onderzoek door de Belgische autoriteiten werd vastgesteld dat
de in lid 1 van dit artikel opgenomen bepalin,gen op hen niet van
toepassing zijn, terugnemen. Deze temgneming zal geschieden, mits
daarvan twee weken tevoren door de Belgische autoriteiten aan het

Nederlandse Ministerie van Justitie (Afdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking) kennis wordt gegeven. Een afschrift van vorengenoemde kennisgeving zal gelijktijdig aan de betrokken doorlaatpost warden gezonden.
Afdeling C
Algemene bepalingen
Artikel 7

De onderhavige overeenkomst maakt geen inbreuk op het bepaalde in de Belgisch-Nederlandse overeenkomst van 16 februari

1955 betreffende de afschaffingvan visa voor houders van Belgische,
en Nederiandse vluchtelingenpaspoorten.
Artikel 8

De kosten van het vervoer van de te verwijderea personen zullen
door de overheid die de verwijdering aanhangig heeft gemaakt,
slechts warden gedragen tot aaa de plaats van de terbeschikkingstelling aan de grens.
Artikel 9

De doorlaatposten, waar de terbeschikkingstelling plaats heeft van
personen ten aanzien van wie een maatregel tot verwijdering is ge-

nomen, zullea bij notawisseling tussen de beide regeringen warden
aangewezen.

Artikel 10

De bevoegde autoriteiten van beide landen zullen elkaar zovee]

mogelijk medewerkmg verlenen bij de verwijdering van ongewenste
personen naar derde landen.
Afdeling D
Slotbepalingen
Artikel 11

De onderhavige overeenkomst is te alien tijde langs diplomatieke
weg opzegbaar, met een opzegtermijn van drie maanden.
Artikel 12

Elk der beide Regeringen zal de toepassing van de onderhavige
overeenkomst om dringende redenen van openbare orde of veiligheid kunnen opschorten.

De opschorting zal de andere Partij onmiddellijk, la^gs diplomatieke weg warden medegedeeld.
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stellen dat deze personen de grens op onregelmatige wijze hebben
overschreden.
Artikel 6

1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 4 en 5, zal de
'Belgische Regering, op verzoek van het Nederlandse Ministerie van
Justitie (Afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking), de personen terugnemen die rechtstreeks uit Belgie zijn gekomen en die:
a) op onregelmatige wijze in Nederland zijn binnengekomen, of
b) op regelmatige wijze in Nederland zijn binnengekomen, iadien
zij teammste een maand, onmiddellijk voorafgaande aan hun binnenkomst in Nederland, op regelmatige wijze in Belgie verbleven hebben
en die de Nederlandse Regermg vooraemens is van haar grondgebied
te verwijderen. Het verzoek om teru,gneming zal bmnen een termijn
van 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van vertrek van die personen uk Belgie, aanhangig dienen te warden gemaakt.
2. De bepalingen van lid 1 van dit artikel zijn niet van toepassing:
a) op onderdanen van een ander land dat een gemeenschappelijke grens met Nederiand heeft;
b) op personen, die in Nederiand een verblijfsvergunning hebben
verkregen.
3. De verwijdering zal alleen kunnen geschieden via een van de
doorlaatposten, bedoeld in artikel 9. Twee wekentevoren zal door
het Nederiandse Ministerie van Justitie (Afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking) ter zake kennis warden gegeven aan het
Belgische Ministerie van Justitie (Bestuur van de Openbare Veiligheid), welke kennisgeving, behalve aanwijzing van de doorlaatpost,
alls gegevens dient te bevatten, welke noodzakelijk zijn om vast te
stellen dat het personen betreft op wie de bepalingen van het eerste
lid van dit artikel van toepassiag zijn. Een afschrift van de kennis-

geving zal gelijktijdig aan de betrokken doorlaatpost warden gezonden.

4. De terbeschikkmgstelling van deze personen zal geschieden
onder afgifte van een verklaring van de ,, Afdeling Vreemdelingenzakea en Grensbewaking" van het Ministerie van Justitie, waaruit
blijkt dat het verzoek om terugneming werd aaavaard. Indien niet
binnen de termijn van twee wekea, bedoeld in het vorige lid, aan
de Nederlandse autoriteitten werd geantwoord, zal de terbeschikkingstelling niettemin kunnen geschieden onder enkele overlegging van
een verklaring, afgegeven door die Afdeling, waaruit blijkt dat het
verzoek om terugneming meer dan twee weken tevoren aanhangig
werd gemaakt.
5. De Nederlandse Regering zal de personen, ten aanzien van

lOOj
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D. Doorlaatposten, aangewezenvoor de overgave en overname
van personen aan de Nederiands-BeIgische grens.
Brigade
Koninklijke
Marechaussee

District
Koninklijke
Marechaussee

Kapellebrug - Kemzeke

Hulst

Terneuzen

SIuis - Westkapelle
(Schapenbrug)

Sluis

Terneuzen

Sas van Gent - Zelzate

Sas van Gent

Terneuzen

Putte - Putte (Stabroek)

Ossendrecht

(te Putte)

Bergen op Zoom

Nispen - Essen

Roosendaal

Bergen op Zoom

Roosendaal-Station

Roosendaal

Bergea op Zoom

Wernhout-Wuustwezel

Zundert

Breda

Baarle-Nassau - Baarle-Hertog

Baarle-Nassau

Breda

Goirle-Poppel

Goirle

Breda

Reusel - Arendonk

Bladel

Eindhoven

Lommel - Bergeijk

Bergeijk

Eindhoven

Roosteren - Maaseik

Roosteren

Roermond

Bilserbaan - Veldwezelt

Maastricht-West

Maastricht

Eijsden - Withuis - Moelingen

Eijsden

Maastricht

Vise-Station

Maastricht-Wijk

Maastricht

Maastricht-Station

Maastricht-Wijk

Maastricht
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C. Dooriaatposten, aangewezen voor deovergave en overname
van personen aan de Nederlands-Duitse grens.
Nederlandse
doorlaatpost

Brigade
Koninklijke

District

Marechaussee

Duitse

Koninklijke

doorlaatpost

Marechaussee

Nieuwe Schans

N'we Schans

Groningen

Bunderneuland

Rammelbeek

Denekamp

Enschede

Prensdorier-Haar

Oldenzaal-Station

Oldenzaal

Enschede

Bentheim-Bahnhof

Glanerbrug

Glanerbrug

Enschede

Gronau/
Glanerbrucke

Amhem-Station

Arnhem

Arnhem

Emmerich-Bahnhof

Elten

Elten

Winterswijk

Hflthum

Beek

Beek (Old)

Amhem

Wyler

Keulsche Barriere

Tegelen

Venlo

Schwanenhaus

Venlo-Station

Venlo

Venlo

KaldenkirchenBahnhof

Maalbroek

Roermond

Roermond

Elmpt

Locht

Kerkrade

Heerlen

Horbach

Vaals

Vaals

Heerlen

Vaelserquartier

Simpelveld-Station

Simpelveld

Heerien

Aachen-

1001

Hauptbahnhof
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Bijlagen:
Nr.

(in tweevoud in te zenden)
In bewaring

Niet in bewaring

Voorstel tot terugleiding (c. q. uitleiding) naar
van een vreemdelmg.
-

Duitsland

gglgie

1. Naam:
Voornamen voluit:

2. Geboortedatum en -plaats:
3. Beroep:
4. Nationaliteit:
5. Plaats, datum en uur van binaen-

komst in Nederland; legaal of
illegaal (bij voorgenomen terugleidingen naar Duitsland, alleen
illegaal);
reisdoel:
(in geval van illegale binnenkomst
dient een afschrift van het terzake
opgemaakte
proces-verbaal
te
warden bijgevoegd)

6. Omschrijving van zijn paspoort

(en van de daarin voorkomende

visa), identiteitspapieren of andere
bescheiden:
(Deze dienen mede te warden
ingezonden).

Indien hij niet over papieren beschikt, waaruit valt dan zijn verblijf in Duitsland/Belgie en zijn .
binaenkomst rechtstreeks uit dat
land op te maken ?

(Eventueel foto's en vingerafdrukken mede in te zenden).
Aan het Ministerie van Justitie

Hoofdafdeling Vreemdelingwken en Grensbewaking
Raamweg 47
s-Gravenhage.

Afschriftter kennisneming aan de heer Procureur-Generaal,fgd. Directeur

van Politic te
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7.

ye rblijfplaats(en)
adres(sen)
Duitsland/Belgie, onmiddel'lijk'
en

in

voorafgaande aan binnenkomst in
Nederiand, met datums van aankomst en vertrek:

(zo mogelijk teaminste over het
tijdvak van een maand).

8. Sedert wanneer is hij in bewaring?
Wat yerklaart hij omtrent zijn

levensloop 7
(Eventueel kan voor de beantwoording van deze vraag verwezen warden naar het gerelateerde

in het bijgevoegdeproces-verbaal).
10. 0m welke reden wordt zijn verblijf ongewenst geacht ?

19.

Het Hoofd van Plaatselijke Politic,

108b
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Mede ter beoordeling of signalering in het Opsporingsregister
moet plaats vinden, deel ik U mede, dat de hieronder genoemde vreemdeling, wiens voortgezet verblijf in Nederiand ongewenst wordt geacht, uit Nederland is vertrokken.
CBij verwijdering van een gezin enz. behoeft slechts een for-

mulier als dit te warden ingezonden voor de vreemdeling(en),
wiens (wier) gedragingen tot het nemen van de maatregelen
hebben aanleiding gegeven).
Naam:

(voor gehuwde vrouwen of weduwen)
naam (overleden) echtgenoot:
Voornamen voluit:

Geboortedatum en -plaats:
Alias(sen) en andere (valse) opgaven:

Beroep:
Nationaliteit:

Laatste woonplaats in het buitenland:
Indien hij legaal in Nederiand verbleef, te vermelden of hij in het bezit was van een verblijfsvergunning
of een visum, c. q. op grond waarvan
hij daarvan was vrijgesteld:
Door wie was de verblijfsvergunning/
het visum afgegeven, wanneer en
voor welke termijn?
Indien hij illegaal in Nederland ver-

bleef, te vermelden plaats, datum en
uur van grensoverschrijding:
Waaruit is deze illegale grensoverschrijding gebleken ?

Waaruit bleek zijn onmiddellijk voorafgaand yerblijf in Duitsland/Belgie?
Aan het Ministerie van Justitie

Hoofdafdeling Vreemdelingzakenen Grensbewaking
Raamweg 47

s-Gravenhage.
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Over welke papieren beschikt hij?
Is hij in bewaring geweest en, zo
ja, gedurende welke periode ?

Vertrokken op:
via:

naar:

Is hij uitgeleid, teruggeleid of uitgewezen ?
(in voorkomend geval vermelden op

grond van welke bepaling der overeenkomsten met Belgie of met Duits-

land inzake de overoame van personen; de verwijdering heeft plaats
gevonden).

Is aan U machtiging tot verwijdering
verieend en, zo ja, door wie?

Werd hij van Uwentwege gefotografeerd en gedactyloscopeerd ?

(Indien het een vreemdeling zonder voldoende papieren betreft en
indien herhaling van zijn illegale
binnenkomst valt te vrezen. is

het vervaardigen van foto's' en
vugerafdrukken

raadzaam).

Omschrijving van de reden van verwijdering:

19.

Het Hoofd van Plaatselijke Politic,
110
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ORDER TOT UITLEIDING/TERUGLEIDING

Gemeente .................. ................... de ............... 19...
Nr
Het Hoofd van politic, bedoeld in paragraaf 1 van de vreemdelingencirculaire no. 14/1955, te
Gezien de aanhouding van de vreemdeling(e) .................. 1)
geboren op .................................... te
van beroep ............................ laatst wonende te .........................
nationaliteit .....................................
blijkende uit bijgaand paspoort/identiteitsbewijs nr .............
afgegeven door ..............................

te ............................

* } die niet in het bezit is van enig identiteitsbewijs;
Overwegende, dat het verblijf van deze vreemdeling(e) in
Nederiand ongewenst is, omdat

* \ hij/zij ........................................................................ ;2)
hij/zij blijkens het hierbijgaande afschrift van proces-verbaal
nr ......... zich op of omstreeks .................. 19... op illegale
wijze toegang tot Nederland heeft verschaft, komende uit...... ;3)
Gelast, dat hij/zij uit het Rijk zal warden verwijderd en
beveelt de .......................................................,...................
4)
om bovengenoemde vreemdeling(e) op ..................... 19... over te

brengen naar ........................................................................ 5)
en hem/haar aldaar ter beschikking te stellen van

6)
om door diens tussenkomst ter verwijdering uit Nederland te worden
overgegeven aan de grensautoriteiten van ................................. 7)
Het Hoofd van Politic voornoemd,
.

8)

z.o. z.

perforatiestrook
De Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee
te .............................. bericht, dat de vreemdeling(e)

")
geboren op ....................................... te
overeenkomstig uit/terugleidingsorder nr. ......... op ............... 19.
uit Nederiand is verwijderd.
De Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee,
.

8)

Aan het hoofd van plaatselijke politic
te.
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De Brigadecommandantder Koninklijke Marechaussee

te ........................................................ heeft de vreemdelmg(e)
vorengenoemd, alsmede vorenbedo'eld paspoort/identiteitsbewijs*)

nr. ......................... op .............................. 19...... overgenomen

van de ..........................................

"

4^

De Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee.

s)

'

;----"'

VERKLARING VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

(In te vullen door Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee)
De aan ommezijde vermelde vreemdeling(e) wordt heden ter beschik-

king gesteld van de Duitse/Belgische*) grensautoriteiten op grond
van artikel ...................... van de Nederland-Duitse/Befgische*)
overeenkomst inzake de overname van personen aan de grens.
Bijwnderheden,van belong voor de grensautoriteitenvan het nabuur-

land9); (zo nodig op een bijlage te vervolgen)
(alleen in te vuilen bij terugleiding van een illegale grensoversclu-ijder).

plaats

datum
handtekening

Overgegeven:

Overgenomen:

(handtekemng en dienststempel)

(handtekening en dienststempel)

(plaats en datum van overgave/ovemame)
perforatiestrook
1) Naam en voornamen.

2) Redenvan uideiding vermelden.
3) Vermelding van hefland.

s)\ ^^i.e-.en-na_a1?1 van, de ambtenaar belast met de overbrenging.

5) Gemeente waarheen de overbrenging moet geschieden.
6) Functie van de ambtenaar, die de vreemdeling zal overnemen.
I) Het !and waarheen de uitleiding of terugleiding-zal~pfaats"vmden.
Handtekening en stempelafdruk.

) Hiert>,ij O.Ildermeer nauwkeurigvermelden het tijdstip en de plaats van

megale binnenkomst in Nederland, de datum van aanhoudinginNederland; adressen in Duitsland of Belgie, waar de-vreemdeling'heeft~^
toefd;het in het bezit van de vreemdeling aangetroffen bewijsmateriaal

en eventuele andere terzake dienende feiten of omstandigheden."
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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VERKLARING VAN TER BESCIUKKINGSTELLING

(artikel 3 van de Nederiands/Duitse overeenkomst inzake de overaame
van personen aan de grens

5 van de Nederiands/Belgische overeenkomst inzake"de ovem'ame
van personen aan de grens)*

(plaats en datum)

Brigade ............ der Koninklijke Marechaussee
Naam

(bij vrouwen ook de meisjesnaam vermelden).

Voornamen

Geboortedatum en -plaats
Nationaliteit

Omschrijving der identiteitspapieren
Tijdstip van illegale grensoverschrijding

Plaats van illegale grensoverschrijding
Datum van aanhouding in Nederland

Adressen, waar de vreemdeling in
Duitslaad/Belgie*) heeft vertoefd
Opgave van het in het bezit van de

vreemdeling aangetroffen bewijsmateriaal (brieven; trein-, tram- of

buskaartjes; buitenlands geld, adressen van hotels; etc.)

Verdere bijzonderheden, verband
houdende met de illegale grens- .
overschrijding

De bovengenoemde vreemdeling wordt heden ter beschikking gesteld

van de Duitse/Belgische*) grensautoriteiten.
overgegeven:

(handtekening en dienststempel)

oyergenomen:

(handtekening en dienststempel)

(plaats en datum van overgave/overname)
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
V. C 14 wijz. juni '59

114a

