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afkomstig van het mln. van justitie

aan cowb algo + staf kon. marechaussee
---------------------------------------

1.8.a. de procureurs-generaal, fqd. dIrecteuren van polItIe

////////////////////////////// ~

's-gravenhage, 29 december 1981.

telexnr.: 720 @8ar@

van lafdeling): toezIcht uItvoerIng

doorkIesnummer: 707097 / 6640 / 6648,

kenmerk {pul: 477/987
tbv : 13
aard :bekendllllJkingvanbeleId
vijziging VBn : vreemdelingencircuielre '82

onderwerp: aignaiering ovr- ovp ter ven,IjderIng

teneInde de pr'aktljk rond de sIgnalerIng van vreemdelingen die

zIch aan verwIjderIng onttrekken te verbeteren en naer aenlel~Ing

van de aut08atiseringsontwikkelingen bIJ de dIrectIe

'vreemdelIngenzaken zal met Ingang van heden voor een dergelIjke

sIgnalerIng dezelfde procedure gelden als voor de overIge

~ignsieringen (voorstellen tot sIgnalering steeds door

tussenkomst van het mInisterIe van justItIe). door de sIgnalerIng

steeds te combIneren met de sIgnalerIng 'ovr' wordt kenbaar

gemaakt dat een aldus gesIgnaleerde vreemdelIng op grond van

artIkel 8, eerste onder c vreemdelInqenwet, geen verblIjf jn

nederland Is toegestaan.

de vreemdelingencirculaire '82 wordt, gelet op het bovenstaande,

als volgt aangevuld.

onder a 5 7.2.7 Invoegen:

'7.2.8 8Ignalering 'ovr- ovp ter verwIjderIng (hpp )'

-~-------------------------------------------------

de sIgnalerIng 'ongevenst vree~deiing - opsporIng verblijfplaats

ter verwIjderIng (hpp )', heeft betrekkIng op vreemdelIngen

aan vle het nIet of nIet langer Is toegestaan In nederland te

verbl1 jven.

deze 8ignale~Ing wordt In het opsporIngsregIster opgenomen Indien

Is gebleken dat de vreemdelIng zIch aan verwijdering uIt

nederland onttrekt (zIe a 6 onder 9.10).

IndIen een aldus gesIgnaleerde' vreemdelIng vordt aangetroffen,

dIent %0 snel mogelIjk tot verwIjdering uIt nederland te vorden

overgegaan.

ten aanzien van de taak en de bevoegdheId In deze vordt verwezen
naar a 6 onder 9.8.'
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bIj a 6 9.8,(,. 38 onderaan toevoegen:
'indie!, bij aau.reffen van een voor ult.;ettlng In aan...,rklng

komend~ vreemdeling blIjkt d8t d~z~ nIr.t of nl~t m~nr Is

ingeschreven In enig vreemdelingenregister, dan zal hnt hoofd van

plaatselijke polItIe van de gemeente, Vaar de vreemdelIng zIjn

woon- of verblIjfplaats heeft, voor uitzettlnq zorgdraa~n.'

voor a 6 9.10 Invoegen:

'gedragslIjn Indien Is gebleken dat de vreemdelIng zich aan
~------------------------

uitzettIng onttrekt.
-------------------

indIen na een grondIge controle is gebleken dat een vre~mdeltpg,
aan vie het niet of nIet langer Is toegestasn in nederland te

v8rblijven, zlch aan verwIjdering uit nederland onttr~lt, b.v.

door onderduIking kan het hoofd van plaatselijke polItie een

signalerIng in het opsporingsregIster doen opnemen luldnnde:

'ongewenst vreemdeling - opsporIng verblijfplaats ter.
vervi jderIng (hpp )'.

ter aanduidIng van het betrokken hoofd van plaatselIjké politIe

wordt de plaats ~ermeld waar de vreemdeling stond Inge~chreven In

het vreemdelingenregister of vaar hIJ zijn laatste voon- of
verblIjfplaats had.

(zie ook a 5 onder 7.2.8).'

de In dit tus~entijds bericht vervat~e wijzIgIng zal middels een

supplement worden ververkt in de vresmdelingencircuiaire 1982.

de polItIe wordt verzocht om de nIet rechtstreeks op het
telexnet aangesloten posten en groepen, alsmede ast de

behandelIng van vreemdelingenzaken belaste secretarIe-ambtenaren

van de Inhoud van dIt berIcht, In kennIs te stellen.

de staatssecretaris van justItIe,

voor deze, '

de directeur-generaal polItIe en vreemdelingenzaken,

(j.h. groshelde)
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