
-1- Model D 37 

1 VOOr~tel tot verwijdering van een vreemdeling 

V m  het hoofd van plaatselijke politie te h a  het Ministerie van Justitie 
Directie Vreemdelingenzaken 

-- .. . ..- - -- ----- Postbus 2030 1 
Kenmerk Bijlagen 2500 E H  's-Gravenhage 

In nveevoud rn ie zenden 

1 Afschrift ter kennisneming aan de heer Procureur-Generaal, fungerend Directeur van Politie te 

O In bewaring O Niet in bewaring 

Voorstel tot verwijdering van een vreemdeling naar O Duitsland O België O Luxemburg Frankrijk O %tenrijk 

1 I Naam 

Voornamen voluit 

Geboortedatum en -plaats 

Beroep 

Nationaliteit 

mschnjving van zijn paspoort (en van de daarin voorkomende visa). I :entiteitspapieren of andere bescheiden 
(Deze dienen mede te worden ingezonden) 

Indien hij niet over papieren beschikt waaruit valt dan zijn verblijf in 
Duitsland, België/Luxemburg, Frankrijk of Oostenrijk en zijn 
binnenkomst uit die landen o p  te maken 
(Eventueel foto's en vingerafdrukken mede in te zenden) 

3 1 a Bij voorgewmea verrrijderiq nru D d t h d  of Ouatenri& 

1 Plaats. datum en uur van illegale binnenkomst 
(voor Duitsland): in het Beneluxgebied 
(voor Oostenrijk): in Nederland: 
(afschrift van terzake opgemaakt proces-verbaal bijvoegen) 

2 Verblijfplaatsen en adressen in Duitsland of Oostenrijk. 
onmiddellijk voorafgaande aan binnenkomst in het Beneluxgebied, 
respectievelijk in Nederland. met data van aankomst en vertrek: 
(zo mogelijk tenminste over het tijdvak van een maand) 

1 Plaats, datum en uur van binnenkomst in het Beneluxgebied 

2 Was deze binnenkomst regelmatig of onregelmatig? 
(in het laatste geval vermelden o p  welke gronden van onregelmatige 
binnenkomst sprake was: ongeldige papieren, onvolduende 
bestaansmiddelen, signalering als ongewenste vreemdeling) 
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IOOT af lru 

3 Plaats, datum en uur van binnenkomst in Nederland 

4 Was deze binnenkomst regelmatig of onregelmatig 
In het laatste geval vermelden: 
- op welke gronden van onregelmatige binnenkomst sprake is 
(ongeldige papieren, onvoldoende bestaansmiddelen, signalering als 
ongewenste vreemdeling); 
- indien de vreemdeling niet verwijderbaar is naar het land van 
herkomst - waaruit zulks is gebleken: 
(bij onregelmatige binnenkomst afschrift van het terzake opgemaakte 
proces-verbaal bijvoegen) 

5 Verblijfplaatsen en adresen in België en eventueel in Luxemburg 
sedert zijn binnenkomst in het Benelugebied met data van aankomst 
en vertrek: 

6 (Indien het een vreemdeling-zeeman betreft): 
In welke haven en van welke autoriteit heeft hij toestemming 
gekregen om zich aan wal te begeven of werk aan boord van een schip 
te zoeken 
(in het eerste geval vermelden van welk schip hij is achtergebleven) 

AUeea voor Frankri& 

7 Verblijfplaatsen en adressen in Frankrijk, onmiddellijk vooraf- 
gaande aan de binnenkomst in het Beneluxgebied. met data van 
aankomst en vertrek: 
(zo mogelijk tenminste over het tijdvak van één maand) 

-4] a Waar en wanneer werd de vreemdeling in Nederland aangetroffen 

b Sedert wanneer is hij in bewaring 

at verklaart hij omtrent zijn levensloop I Zventueel kan voor de beantwoording van der. vraag verwezen 
worden naar het gerelateerde in het bijgevoegde proces-verbaal) 

7 Eventuele bijzonderheden 

Plaats Datum 

Het hoofd van plaatselijke politie 


