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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. 
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Inlegvel 
voor echtgenote 
en kinderen 

Verhoor van de 
vreemdeling 

Afschriften 
processen-verbaal 
en rapporten 
bijvoegen 

Reispapieren 

H.V.P. is, kan ondertekening plaats hebben 
door de commissaris van politie met vreemde- 
lingenaangelegenheden belast. 

Het formulier van model nr. 1 dient te wor- 
den gebruikt voor het hoofd van het gezin c.q. 
voor een alleenstaande vreemdeling. 

Voor de echtgenote, de kinderen en andere 
gezinsleden dient een inlegvel van bijgaand 
model nr. 2 eveneens in triplo te worden bijge- 
voegd, tenzij het in. bijzondere gevallen ge- 
wenst wordt geacht, de echtgenote of andere 
gezinsleden niet in de verwijdering te betrek- 
ken. In dit geval ware de motivering daarvan 
bij afzonderlijk toe te voegen rapport eveneens 
in triplo uitvoerig te omschrijven, waarbij de 
personalia, de nationaliteit enz. van de betrok- 
kenen dienen te worden vermeld. 

In elk geval van voorgenomen verwijdering 
moet bij ieder formulier een afzonderlijk rap- 
port worden overgelegd, inhoudende het ver- 
hoor van de te verwijderen vreemdeling door 
een ambtenaar van politie, omtrent de feiten, 
op grond waarvan het voorstel wordt gedaan. 
Aan de vreemdeling moet bij dit verhoor de 
gelegenheid worden gegeven om feiten of om- 
standigheden te noemen, welke volgens hem 
bij de beoordeling in aanmerking behoren te 
worden genomen. Die feiten en omstandighe- 
den moeten in het rapport worden vermeld. 

Tevens moet uit het rapport blijken of, en in 
bevestigend geval, welke bezwaren hij tegen 
zijn verwijdering uit Nederland heeft aan te 
voeren. Ook verdient het aanbeveling, dat 
eventueel door de vreemdeling opgegeven ge- 
tuigen a décharqe d o o ~  een politieambtenaar 
worden verhoord. 

Ten aanzien van elke te verwijderen vreem- 
deling moet voorts worden nagegaan of hij aan 
een bijzonder verhoor moet worden onderwor- 
pen. Zie hiervoor bijlage nr. 1 (Vertrouwelijk) 
van deze circulaire. 

Indien het voorstel wordt gedaan, omdat de 
vreemdeling als ongewenst wordt aangemerkt, 
i.v.m. een door hem gepleegd strafbaar feit of 
andere misdragingen, ware tevens een gewaar- 
merkt afschrift van het op die feiten betrek- 
king hebbende proces-verbaal c.q. rapport bij 
ieder formulier te voegen. 

2. De verwijdering van een ongewenste 
vreemdeling is zeer dikwijls practisch slechts 
uitvoerbaar steeds gemakkelijk uitvoer- 
baar, indien hij in het bezit is van een geldig 
reispapier. Getracht zal dan ook behoren te 
worden om aan vreemdelingen die moeten 



Par. 4 

worden verwijderd en die niet in het bezit van 
een geldig buitenlands reispapier zijn, dit als- 
nog te verschaffen. Indien een ongewenste 
vreemdeling zich reeds in bewaring bevindt 
uit anderen hoofde dan ter fine van verwijde- 
ring, (b.v. als zijnde verdacht van een misdrijf 
of ter uitvoering van een vonnis) zal de tijd 
van zijn detinering eventueel zeker moeten 
worden benut om hem zo mogelijk in het bezit 
van een geldig buitenlands reispapier te doen 
stellen. Een vreemdeling, van wie kan worden 
aangetoond, dat hij zich op illegale wijze vanuit 
Duitsland of België toegang tot ons land heeft 
verschaft (zie ook par. 2 sub 3 ) ,  kan ook zonder 
reispapier teruggeleid worden; tenzij hij uit 
anderen hoofde gedetineerd is, moet dus geen 
poging worden gedaan om een geldig reispa- 
pier voor hem te verkrijgen; zulks zou de 
terugleiding slechts vertragen. 

Indien een vreemdeling wordt aangehouden, 
die niet in het bezit is van een geldig reis- 
papier, en nfies kan worden aangetoond, dat 
hij uit het nabuurland of van elders met een 
bepaald zeeschip of vliegtuig illegaal in ons 
land is gekomen, dan zal onverwijld getracht 
moeten worden om voor hem bij het consulaat 
in Nederland van het land van hetwelk hij on- 
derdaan is, een geldig reispapier te verkrijgen. 

In dit verband wordt er op gewezen, dat in 
het algemeen uitleiding en terugleiding naar 
Duitsland of België behoort plaats te hebben 
via een doorlaatpost en dat in geen geval z.g. 
afschuiving van een ongewenste vreemdeling 
(d.i. uitleiding over de z.g. groene greiis, ter- 
wijl de vreemdeling niet is onderdaan vaii 
een nabuurland en het ook niet door feite11 
en omstandigheden aannemelijk kan worden 
gemaakt, dat hij, komende uit dat land, ille- 
gaal naar ons land is gekomen) kan worden 
goedgekeurd. 

De Hn.v.P. der gemeenten, waar een buiten- 
lands consulaat is gevestigd, worden verzocht 
hun medewerking te verlenen, indien een 
H.V.P. van een andere gemeente daarom vraagt 
i.v.m. de verkrijging van reispapieren voor 
vreemdelingen. 

Indien een consul, in strijd met de opvatting 
van een H.V.P. van mening is, dat een vreem- 
deling niet de nationaliteit bezit van het land, 
dat die consul vertegenwoordigt, waren door 
dat hoofd de op deze aangelegenheid betrekking 
hebbende bescheiden te zenden aan het hoofd 
van de Rijksvreemdelingendienst, opdat door 
deze zo nodig overleg kan worden gepleegd 
met daarvoor in aanmerking komende instan- 
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Onbekende perso- 
nen, vermoedelijk 
vreemdelingen 

Onderzoek naar 
en vaststelling 
van de identiteit 

Documentatie 
betreffende 
verwijdering 

ties. In dergelijke gevallen dient bij de stukken 
gevoegd te zijn een uitvoerig rapport in twee- 
voud, vermeldende alle beschikbare gegevens, 
welke van belang kunnen zijn ter vaststelling 
van de nationaliteit van de betrokken vreem- 
deling. In het bijzonder dienen daarbij ver- 
meld te worden de volledige personalia van de 
betrokkene en zo mogelijk van zijn ouders, 
plaatsen en adressen waar hij sedert zijn ge- 
boorte heeft gewoond, de datum waarop hij 
zich naar Nederland heeft begeven, en de 
gronden waarop hij eventueel beweert een be- 
paalde nationaliteit niet of niet meer te bezit- 
ten, een en ander met overlegging van alle in 
het bezit van betrokkene zijnde identiteitspa- 
pieren en andere bescheiden, welke voor de 
vaststelling van zijn nationaliteit van belang 
kunnen zijn. 

Er doen zich gevallen voor, dat een persoon 
wordt aangetroffen, van wie aannemelijk is, 
dat hij vreemdeling is, en die noch in het bezit 
is van een geldig reispapier noch van enig an- 
der identiteitspapier, terwijl niet kan worden 
aangetoond, dat hij uit een nabuurland of met 
een bepaald-schip of vliegtuig op illegale wijze 
in Nederland is gekomen. In deze gevallen is 
het uiteraard van belang om in de eerste plaats 
de identiteit van de persoon vast te stellen. 
Hiertoe ware de persoon uitvoerig te verhoren, 
waarbij zijn levensloop tot in bijzonderheden 
moet worden omschreven. O.m. moeten zijn 
woonplaatsen, woonplaatsen van familieleden, 
onderwijsinrichtingen welke hij heeft bezocht, 
zo mogelijk met de namen van de leerkrachten 
daaraan verbonden, worden vermeld. Een rap- 
port, inhoudende dit verhoor, alsmede een foto, 
een signalement en een compleet stel vinger- 
afdrukken, een en ander op de gebruikelijke 
formulieren, moet door tussenkomst van de 
bevoegde P.G. worden gezonden aan het 
H.R.V.D., die zal trachten om in overleg met 
het hoofd van de Rijksidentificatiedienst en 
het hoofd van het Bureau Criminele Voorlich- 
ting, zo nodig door het doen instellen van on- 
derzoekingen in het buitenland, de identiteit 
vast te stellen. 

3 .  Afschriften van de ingezonden formulie- 
ren, processen-verbaal, rapporten en op de te 
verwijderen vreemdeling betrekking hebbende 
brieven, moeten uiteraard in de administratie 
van de politie worden opgelegd. 

Ook van de gevallen, waarin een vreemde- 
ling door het H.V.P. op eigen gezag wordt ver- 
wijderd, behoort ter oplegging in de admini- 
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Inbewaringstelling 
ter fine van 
verivüdering 

Opneming als 
passant in een 
huis van bewaring 

Verblijfsontzegging 
ex art. 19 Vreem- 
delingenreglement 

stratie van de politie een rapport te worden ge- 
maakt, waarin dezelfde gegevens voorkomen 
(inclusief het verhoor van de vreemdeling), als 
in de vorenstaande alinea's bedoeld; het ver- 
dere verloop van de verwijdering moet even- 
eens uit de administratie kunnen blijken. 

4. Nadat door het H.V.P. een vreemdeling 
als ongewenst is aangemerkt, wordt - zowel 
in de gevallen, dat hij op eigen gezag tot ver- 
wijdering zal overgaan, als in die, waarin de 
machtiging van de Minister van Justitie daar- 
toe moet worden gevraagd - door hem beslist 
of die vreemdeling ter fine van verwijdering 
in bewaring wordt gesteld c.q. wordt gehouden. 

Als regel zal het, alvorens over te gaan tot 
in bewaringstelling ter fine van verwijdering 
van een vreemdeling, die zich hier te lande 
aan politieke misdragingen heeft schuldig ge- 
maakt, aanbeveling verdienen, vooral t.a.v. 
hen die in Nederland woonplaats hebben, zo 
nodig telefonisch. het oordeel te vragen van - 
de P.G. 

Bii het nemen van de beslissing tot al of niet 
inbewaringstelling ter fine van- verwijdering 
moet het H.V.P. zich laten leiden door de over- 
weging of vrijheid van beweging van de vreem- 
deling onmiddellijk gevaar oplevert voor de 
openbare orde - daaronder begrepen het ge- 
vaar, dat de vreemdeling zich door z.g. onder 
te duiken aan zijn verwijdering zal onttrekken 
-, de openbare veiligheid, zedelijkheid of ge- 
zondheid. Zo zullen in het algemeen o.a. niet 
in Nederland gevestigde vreemdelingen, die 
terzake van een misdrijf een vrijheidsstraf 
hebben ondergaan, alsmede vreemdelingen, 
aangehouden omdat zij op illegale wijze ons 
land zijn binnengekomen, in afwachting van 
hun verwijdering niet op vrije voeten kunnen 
worden gesteld. l )  

Indien het H.V.P. in het politiebureau of in 
een vreemdelingenverblijf elders, niet over 
voldoende of geschikte ruimte tot inbewaring- 
stelling ter fine van verwijdering van onge- 
wenste vreemdelingen beschikt of indien het 
te  voorzien is, dat de voorbereiding tot de ver- 
wijdering geruime tijd zal vorderen, zal hij de 
vreemdeling als passant in een huis van bewa- 
ring kunnen doen opnemen. ?) 

5. Bij voorgenomen verwijdering zal steeds 
moeten worden overwogen of, gelet op de kans, 
dat de vreemdeling naar Nederland zal terug- 

l) Zie ook bijlage nr 7 vaE deze circulaire. 
2) Zie voor formulieren voor opname in en voor ontslag uit een huis van 

bewaring de modellen nr 'i en 7a van deze circulaire. 
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Uitleiding 
(c.q. terugleiding) 
of uitwijzing 

keren, aan deze het verblijf in de bewakings- 
gebieden op grond van art. 19 van het Vreem- 
delingenreglement behoort te worden ontzegd. 
(Zie voor verdere bijzonderheden daaromtrent 
par. 2 van Vreemdelingencirculaire nr. 16.) 

Paragraaf 5. 

1. Nadat door het H.V.P. tot verwijdering 
is besloten, c.q. door de M.V.J. machtiging 
daartoe is verleend, zal het hoofd - voor zover 
door de M.V.J. bij diens machtiging hierom- 
trent niets is bepaald - tevens moeten beslis- 
sen of de verwijdering moet plaats vinden door 
u i t l e i d i n g (c.q. terugleiding) dan wel 
door u i t w ij z i n g. 

Gezien de dikwijls zeer verschillende om- 
standigheden, welke zich bij de verwijdering 
van vreemdelingen voordoen, is een vaste ge- 
dragslijn tot het nemen van een beslissing om- 
trent de wijze van verwijdering niet te geven. 
Het H.V.P. zal zich echter o.a. moeten laten 
leiden door dezelfde overweging als onder 4 
van par. 4 bedoeld ten aanzien van al of niet 
inbewaringstelling. Uiteraard zal in het alge- 
meen, indien de vreemdeling ter fine van ver- 
wijdering in bewaring is gesteld (c.q. gehou- 
den), uitleiding of terugleiding moeten plaats 
vinden, hoewel door bijzondere omstandighe- 
den ook dan wel eens verwijdering alleen kan 
geschieden door uitwijzing. Voorts zal een 
vreemdeling, die aan de autoriteiten van een 
ander land moet worden overgegeven, in de 
regel moeten worden uitgeleid c.q. teruggeleid. 

Inneming van 
Nederlandse 

2. Voordat een vreemdeling wordt verwij- 
documenten derd, moeten alle bescheiden welke hem tijde- 

liik door de Nederlandse overheid ter beschik- 
king waren gesteld, zoals een verblijfsvergun- 
ilingformulier of een rentekaart, worden inge- 
nomen. Een in zijn paspoort of ander reispapier 
gestelde verklaring omtrent zijn verblijf in 
Nederland moet worden geannuleerd. Op de 
sociale verzekeringswetten betrekking hebben- 
de bescheiden moeten aan de bevoegde raad 
van arbeid worden toegezonden. Indien aan 
een werkgever vergunning is verleend om door 
de vreemdeling arbeid te doen verrichten, moet 
van de verwijdering van de vreemdeling be- 
richt worden gezonden aan het betrokken ar- 
beidsbureau. 

Aantekening 
betreffende de 

3 .  Hoewel van betrekkelijke waarde - 
verwUdering in het immers na zijn verwijdering bestaat de moge- 
reispapier lijkheid, dat de vreemdeling spoedig in het be- 

zit van een nieuw reisdocument komt - is het 
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keren, aan deze het verblijf in de bewakings- 
gebieden op grond van art.  19 van het Vreem- 
delingenreglement behoort te worden ontzegd. 
(Zie voor verdere bijzonderheden daaromtrent 
par. 2 van Vreemdelingencirculaire nr. 16.) 

Paragraaf 5. 
Uitleiding 1. Nadat door het H.V.P. tot verwijdering 
(c'q' is besloten, c.q. door de M.V.J. machtiging of uitwijzing 

daartoe is verleend, zal het hoofd - voor zover 
door de M.V.J. bij diens machtiging hierom- 
trent niets is bepaald - tevens moeten beslis- 
sen of de verwijdering moet plaats vinden door 
u i t l e i d i n g (c.q. terugleiding) dan wel 
door u i t w ij z i n g. 

Gezien de dikwijls zeer verschillende om- 
standigheden, welke zich bij de verwijdering 
van vreemdelingen voordoen, is een vaste ge- 
dragslijn tot het nemen van een beslissing om- 
trent de wijze van verwijdering niet te geven. 
Het H.V.P. zal zich echter o.a. moeten laten 
leiden door dezelfde overweging als onder 4 
van par. 4 bedoeld ten aanzien van al of niet 
inbewaringstelling. Uiteraard zal in het alge- 
meen, indien de vreemdeling ter fine van ver- 
wijdering in bewaring is gesteld (c.q. gehou- 
den), uitleiding of terugleiding moeten plaats 
vinden, hoewel door bijzondere omstandighe- 
den ook dan wel eens verwijdering alleen kan 
geschieden door uitwijzing. Voorts zal een 
vreemdeling, die aan de autoriteiten van een 
aiider land moet worden overgegeven, in de 
regel moeten worden uitgeleid c.q. teruggeleid. 

Inneming van 
Nederlandse 

2. Voordat een vreemdeling wordt verwij- 
documenten derd, moeten alle bescheiden welke hem tijde- 

lijk door de Nederlandse overheid ter beschik- 
king waren gesteld, zoals een verblijfsvergun- 
iiingformulier of een rentekaart, worden inge- 
nomen. Een in zijn paspoort of ander reispapier 
gestelde verklaring omtrent zijn verblijf in 
Nederland moet worden geannuleerd. Op de 
sociale verzelieringswetten betrekking hebben- 
de bescheiden moeten aan de bevoegde raad 
van arbeid worden toegezonden. Indien aan 
een werkgever vergunning is verleend om door 
de vreemdeling arbeid te doen verrichten, moet 
van de verwijdering van de vreemdeling be- 
richt worden gezonden aan het betrokken ar- 
beidsbureau. 

Aantekening 3 .  Hoewel van betrekkelijke waarde - 
betreffende de verwUdering in het immers na zijn verwijdering bestaat de moge- 
reispapier lijkheid, dat de vreemdeling spoedig in het be- 

zit van een nieuw reisdocument komt - is het 




