
Bi,jlqe E 18 b i  j de  Vreemd 

B e t r e f t :  V e i l i ~ h e i d s r a p p o r t e n  

De t s k s t  van deze  b i j l a g e  i s  afzonc!erlij?.r 

toegezonden. 



Bijlage E 18 bij de Vreemdelingencirculaire 

Veiligheidsrapporten. 

In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn dat ten aanzien van 

vreemdelingen die uit Nederland worden verwijderd, of wier ver- 

wijdering in overweging wordt genomen, ten behoeve van de 

Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten gegevens worden 

verzameld en in een rapport - aan te duiden als veiligheids- 
rapport - worden neergelegd. Aan de vreemdeling kan morden ver- 
zocht daaraan zijn medewerking te verlenen, met dien verstande 

echter dat hij daartoe niet mag worden onderworpen aan een bij 

of krachtens de Vreemdelingenwet voorgeschreven verhoor! de in 

het veiligheidsrapport op te nemen gegevens worden nanelijk voor 

een ander doel verzameld en - eventueel - door de vreemdeling op 
basis van vrijsilligheid verstrekt. 

Ten aanzien van het opmaken van deze veiligheidsrapporten geldt 

het volgende. 

1. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen dienen de voren- 

bedoelde gegevens steeds zo spoedig mogelijk na het aantref- 

fen van de vreemdeling te morden ingewonnen, zonder dat zulks 

overigens tot vertraging van diens verwijdering mag leiden, 

2. Het opmaken van een veiligheidsrapport dient steeds zoveel 

mogelijk te geschieden indien het betreftr 

a. vreemdelingen die op illegale wijze Nederland zijn binnen- - 
gekomen en die onderdaan zijn van of rechtstreeks komen uit 

een land met een communistisch regiem; 

b. vreemdelingen die zich overeenkomstig de artt. 6, tweede - 
lid, of 22, tweede lid, Vw op vluchtelingschap beroepen, 

zulks ongeacht de vraag of de betrokkene zich op legale 

dan wel op illegale wijze in Nederland bevindt; 

c. personen van onbekende herkomst, die niet in het bezit zijn - 
van enig document waaruit hun Identiteit UA-, 

Ook in andere gevallen kan er aanleiding bot het opmaken van 

een veiligheidsrapport bestaan. 



3. Bet opmaken van een veiligheidSrapport geschiedt: 

a. in gemeenten met gemeentepolitie door een daartoe door de - 
korpschef aangewezen ambtenaar'), met dien verstande dat 

het veiligheidsrapport wordt opgemaakt door een daartoe 

aangewezen ambtenaar der ~ohnklijke Marechaussee, indien 

het betreft een vreemdeling die door een met de grensbe- 

waking belaste ambtenaar der Koninklijke Marechaussee 

de uitoefening van diens grensbewakingstaak is w t r  

f 2 4 ;  

b. in gemeenten met rijkspolitie, gelegen in het gebied van - 
een der grensbrigades der Koninklijke Marechaussee, ge- 

zoemd in bijlage E l bij deze circulaire, en in gemeenten 

met rijkspolitie, waarin een doorlaatpost is gelegen welke 
d-- -5 a- do  X m d n k l i  ik- Us*.noh8~5a~pp mnrCfit he- - 
diend, door het daartoe aangewezen personeel der Koninklijke 

Marechaussee; 

,. in de overige geneenten door een ambtenaar die daartoe is 
aangewezen door de diatrictscommandant der rijkspol'tie, 

in wiens.distriot de betreffende gemeente is gelegen. 

4. Is een vreemdeling in een gemeente als bedoeld in punt 3 ,  
onder b of 5, met toepassing van art. 19 Vw overgebracht 
naar een plaats beatemd voor verhoor, dan geeft het hoofd van 

plaatselijke politie daarvan onverwijld kennis aan de dichtst- 

bijzijnde brigadecommandant der Koninklijke Harechaussee, 
I .  

onderscheidenlijk aan de districtscommandant der ri jkspc e, 

in wiens district de betreffende gemeente is gelegen, teni-J 

er naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie 

kennelijk geen aanleiding tot het opmaken van een veiligheids- 

rapport bestaat. 

5. De opgemaakte veiligheidsrapporten worden langs de daartoe 

voorgeschreven weg onverrrnjld toegezonden aan de Binnenlandse 

Ve~ligheidsdienst, alsmede - in afschrift - aan de bevoegde 
procureur-generaai, fgd, directeur van politie. Betreft het 

- een - 
1) De korpschef kan zich desgewenst met de dichtstbijzijnde brigade- 

commandant der Koninklijke Marechaussee in verbinding stellen, met 
het verzoek, het rapport door een daartoe aangewezen anbtenaar der 
Koninklijke Marechaussee te doen opstellen 



een vreemdeling d ie  z ich  op vluchtelingschap heeft  beroepen 

dan wordt bovendien t e n  spoedigste - doch i n  e lk  geval binnen 

v i e r  dagen na het aantreffen van de vreemdeling - een 8f- 

s c h r i f t  van het desbetreffende rapport rechtstreeks toege- 

zonden aan de Minister van J u s t i t i e  (hoofdafdeling Vreende- 

lingenzaken en  rensb bewaking) . 


