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deling, welke op zichzelf geen voldoende aan- 
leiding gaf om tot verwijdering c.q. tot een 
bijzondere maatregel van toezicht over te gaan, 
bij verhuizing naar een andere gemeente niet 
aan het H.V.P. dezer gemeente wordt doorge- 
geven. Van vroegere misdragingen krijgt het 
H.V.P. zelfs in de regel geen kennis, indien de 
vreemdeling, na aanvankelijk in Nederland ge- 
vestigd te zijn geweest, naar het buitenland is 
vertrokken en later in Nederland een nieuwe 
woonplaats heeft gekozen. Het moge duidelijk 
zijn, dat herhaalde (kleine) misdragingen en 
zelfs vele klachten terzake van misdragingen, 
wel aanleiding kunnen zijn tot het nemen van 
maatregelen. In verband met het bovenstaande 
wordt bepaald, dat voortaan de Hn.v.P. van 
elke misdraging van een vreemdeling of klacht 
daaromtrent, welke hun geen aanleiding geeft 
om tot verwijdering te besluiten, kennis moe- 
ten geven aan het H.R.V.D. Voor deze kennis- 
geving ware gebruik te maken van een formu- 
lier van bijgaand model nr. 4. Het H.R.V.D. zal 
de gegevens in de administratie van zijn dienst 
registreren, opdat, indien van herhaalde mis- 
dragingen blijkt, hiervan aan de bevoegde P.G. 
mededeling kan worden gedaan. 

Paragraaf 3 
Verwijdering 1. In  het algemeen moeten vreemdelingen, 

die ongewenst zijn gebleken, worden verwij- 
derd. 

Als algemene regel geldt, dat, indien het 
hoofd van een gezin uit Nederland moet avor- 
den verwijderd, ook de echtgenote, de minder- 
jarige kinderen, alsmede d e  financieel van 
hem afhankelijke andere gezinsleden het land 
moeten verlaten. 

De verwijdering moet zo spoeciig mogelijk 
geschieden; dit geldt in het bijzonder voor 
vreemdelingen, die op illegale wijze ons land 
zijn binnengekomen. 

Verwijdering 2. De last tot verwijdering wordt - behsu- 
door H.V.P.  
op eigen gezag dens in gevallen vermeld in par. 2 onder 2 en 

ia deze par. onder 5 - op eigen gezag gegeven 
door het H.V.P., in de regel van die gemeente, 
waar de vreemdeling in het vreemdeliflgen- 
register is ingeschreven en indien hij in geen 
vreemdelingenregister is ingeschreven, door 
het H.V.P. der gemeente, waar hij is aange- 
houden. 

Overleg tussen Indien een ongewenste vreemdeling wordt 
Hn.v.P. aangetroffen in een andere gemeente dan die, 

waar hij in het vreemdelingenregister is inge- 
schreven, is het dikwijls eenvoudiger en goed- 
koper, hem rechtstreeks uit de gemeente van 
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aanhouding naar het buitenland te verwijde- 
ren. Het H.V.P. der gemeente van aanhouding 
dient daarover aanstonds, telefonisch met het 
H.V.P. der gemeente van inschrijving in over- 
leg te treden. 

Maatregelen 
indien verwijdering 

3.  Indien een H.V.P. van mening is, dat een 
niet binnen korte in zijn gemeente aangehouden vreemdeling, 
tijd kan plaats niettegenstaande deze ongewenst is, in verband 
hebben met bijzondere omstandigheden (ernstige ziek- 

te, vergevorderde zwangerschap, onmogelijk- 
heid om een reispapier te verkrijgen e.d.), niet 
of niet binnen korte tijd moet of kan worden 
verwijderd, moet hij hieromtrent onverwijld 
schriftelijk rapport in duplo uitbrengen aan de 
bevoegde P.G., waarbij ook de redenen van 
ongewenstheid en alle andere ter beoordeling 
van het geval van belang zijnde bijzonderheden 
uitvoerig moeten worden omschreven. 

Wanneer bovenbedoelde bijzondere omstan- 
digheden zich voordoen in gevallen van illegale 
grensoverschrijding, zal het H.V.P. tevens on- 
verwijld telefonisch machtiging moeten vragen 
aan de P.G., om voorshands niet tot teruglei- 
ding over te gaan. 

Aan de P.P.G. wordt verzocht de M.V.J. on- 
der toezending van vorenbedoeld rapport in 
enkelvoud, van advies te dienen en daarbij 
eventueel te vermelden, of machtiging tot niet 
terugleiding is verleend. 

Voorleiding wegens 4. Indien aan het H.V.P. uit een signalering 
misdrijf gevraagd 
door buitenlandse of anderszins blijkt, dat door een buitenlandse 
autoriteiten justitie- of politieautoriteit do voorleiding 

wegens misdrijf van een in zijn gemeente aan- 
gehouden vreemdeling wordt gevraagd, be- 
richt hij zulks onverwijld, bij voorkeur tele- 
grafisch of per telex, aan het hoofd van het 
Bureau Criminele Voorlichting van de Afde- 
ling Politie van het Ministerie van Justitie, met 
vermelding van de personalia van de vreemde- 
ling, de autoriteit door wie de voorleiding 
wordt gevraagd en de vindplaats der signale- 
ring. Dit hoofd zal zich onmiddellijk telegra- 
fisch wenden tot de buitenlandse autoriteit, die 
de voorleiding vraagt, met verzoek per om- 
gaande te berichten of een uitleveringsverzoek 
aanhangig zal worden gemaakt. Het antwoord 
van de buitenlandse autoriteit wordt door het 
hoofd van het Bureau Criminele Voorlichting 
ter kennis gebracht van het H.V.P.; aan het 
H.R.V.D. wordt door hem een afschrift ver- 
strekt van het bericht aan het H.V.P. 

Uitlevering Indien is bericht, dat de uitlevering wordt 
gevraagd, zal het H.V.P. zich op de gebruike- 
lijke wijze met de competente officier van jus- 
titie in verbinding stellen. 



Verwijdering 
met machtiging 
van de M.V.J. 

Ongewenste 
politieke 
gedragingen 

Voorstel tot 
verwijdering 

Indien bericht is, dat geen verzoek tot uit- 
levering aanhangig zal worden gemaakt, han- 
delt het H.V.P. als overigens betreffende ver- 
wijdering van ongewenste vreemdelingen in 
deze circulaire is voorgeschreven. 

5. Slechts met machtiging van de M.V.J. 
mag verwijdering plaats hebben van : 

a. l. een vreemdeling, wiens verblijf in 
Nederland door het  bevoegde gezag, met het  
toezicht op vreemdelingen belast, of d u u r- 
z a a m  v o o r  o n b e p a a l d e  t i j d  of voor 
bepaalde duur l a n g e r  d a n  é é n  j a a r ,  is 
aanvaard; in het  laatste geval indien de toe- 
passing van de maatregel van verwijdering, 
de duur van het oorspronkelijk aanvaarde 
verblijf zou verkorten en het verblijf tenmin- 
ste één jaar heeft geduurd; 

2, een vreemdeling, die ook zonder toe- 
stemming van het  gezag onder a 1 bedoeld, 
m e e r  d a n  5 j a a r  o n o n d e r b r o k e n  in 
Nederland heeft vertoefd; 

b. een vreemdeling, die ongewenst wordt 
geacht op grond of mede op grond van zijn 
politieke gedragingen in  Nederland dan  wel 
in  het  buitenland; 

c. een vreemdeling, behorende tot een cate- 
gorie vreemdelingen t.a.v. wier eventuele ver- 
wijdering door de M.V.J. bijzondere richtlijnen 
zijn vastgesteld. 1) 

Paragraaf 4. 

1. In de gevallen, bedoeld in de vorige para- 
graaf onder 5, dient - tenzij in het aldaar on- 
der c bedoelde geval een andere procedure is 
voorgeschreven - over elke vreemdeling, 
eventueel met zijn gezin, een afzonderlijk om- 
standig en gemotiveerd ambtsbericht aan de 
P.G. te worden toegezonden. 

De P.P.G. worden uitgenodigd de M.V.J. aan 
de hand van ingekomen ambtsberichten van 
consideratiën en advies te dienen en de afdoe- 
ning van deze aangelegenheden zoveel moge- 
lijk te willen bespoedigen. 

Het ambtsbericht van het H.V.P. snoet wor- 
den gesteld op een formulier volgens bijgaand 
model nr. 1, dat in t r i p l o moet worden 
overgelegd (twee exemplaren bestemd voor de 
M.V.J. en één voor de P.G.) en moet worden 
ondertekend door het H.V.P. persoonlijk. 

In gemeenten waar een hoofdcommissaris 

1) Zie bijlage n r  (i (vertrouwelijk) deze:. circulair? betref.rende de  behan- 
deling van vreemdeli:igen, die verk1arer.i ~;luchtelinq te zijn nn o::1 asyl in 
Nederland verzoeke::, alsmede bijlage n r  8 (vertrou\velijk) ~ P Z C ~  circulaire. 




