Opbergen achter Deel D, Vc
(na de aanschrijving van 10.3.1975)

MINISTERIE VAN JUSTITIE
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking
nr. 809/~-347-A-282 TVG

's-Gravenhage, 16 juli 1974

onderwerp: zigeuners
bijlage; 1

Aan de heren hoofden van plaatselijke politie,
(in afschrift aan de heren ProcureursGeneraal, fgd. Directeuren van Politie;
de heer Commandant der Koninklijke
Marechaussee en
het Ministerie van Financiën,(afdeling
~ouane)

.

De laatste tijd wordt het ministerie van Justitie in toenemende
mate geconfronteerd met de aanwezigheid van buitenlandse zigeuners
die zich schuldig maken aan ordeverstoringen en een crimineel gedragspatroon vertonen. Het betreft hier veelal zigeuners van Oosteuropese oorsprong die zich toegang tot ons land hebben weten te
verschaffen zonder,dat zij voldeden aan de voorwaarden voor binnenk o m t.
~
Ik moge u verzoeken mij terstond in te lichten omtrent alle van
belang zijnde voorvallen met betrekking tot buitenlandse zigeuners
mede opdat aanstonds kan worden nagegaan of en zo ja op welke wijze
tot verwijdering uit ons land kan worden overgegaan. Tevens dient de
bevoegde Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie, terzake te
worden geïnformeerd.
Voorts zal ik het op prijs stellen dat in gevallen van crimineel
gedrag zoveel mogelijk verbaliserend wordt opgetreden.
Tenslotte merk ik nog op dat ik de met de grensbewaking belaste
ambtenaren eveneens heb verzocht nauwlettend toe te zien op eventuele
pogingen tot binnenkomst van buitenlandse zigeuners. Eenzelfde verzoek
heb ik gericht tot de Benelwpartners.
Te uwer informatie gaat hierbij een afschrift van mijn schrijven
d.d. heden aan de heer Commandant der Koninklijke Marechaussee en
Afdeling Douane.
het ministerie van Financiën

-

De Staatssecretaris 'van Justitie,
Glastra van Loon

Bijlage, behorende bij de aanschrijving
d.d. 16 juli 1974,nr. 809/~-347-8-282
TVG

MINISTERIE VAN JUSTITIE
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking
nr. 809/~-347 TVG

Aan de heer Commandant der Koninklijke Marechaussee
Raamweg 4 te 's-Gravenhage;
het ministerie van Financiën
(Afdeling ~ouane)
Oranjestraat 10 te 's-Gravenhage.

onderwerp: zigeuners

Hiermede moge ik het volgende onder uw aandacht brengen.
Nog steeds blijken groepen zigeuners zich op gezette tijden
naar Nederland te begeven. Onder hen zijn er die zich aan crimi-

-

neel gedrag schuldig maken. Ook tracht men
vermoedelijk vanuit
op illegale wijze zigeuners uit Oost-Europese
Frankrijk en Duitsland

-

landen, met name uit Zuidslavië en Tsjechoslowakije, ons land binnen
te brengen. Vele van deze zigeuners zijn in het bezit van een op
een paspoort gelijkend document, afgegeven door een internationale
zigeuner-organisatie, hetwelk echter niet als geldig grensoverschrijdingsdocument is erkend.
In verband met het vorenstaande moge ik u
vloede

-

-

wellicht ten over-

nogmaals verzoeken de onder u ressorterende met de grens-

bewaking belaste ambtenaren te instrueren nauwlettend toe te zien
op eventuele pogingen tot binnenkomst van buitenlandse zigeuners
en zoveel mogelijk

-

mede aan de hand van het opsporingsregister

-

een verscherpte controle op deze vreemdelingen uit te oefenen. In
geval van twijfel of aan de voorwaarden voor binnenkomst in Nederland wordt voldaan of indien er uit anderen hoofde vrees bestaat
dat de aanwezigheid van de zigeuners in ons land tot moeilijkheden
aanleiding zal geven ware, op de wijze voorgeschreven in deel H,
onder 1, van de Vreemdelingencirculaire, contact op te nemen met
de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie van Justitie.

De Staatssecretaris van Justitie,
Glastra van Loon

