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Op biz. lOOa wordt als onderwerp gelezen:
,, 0vereenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland inzake de over-
name van ongewenste personen";
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Overzicht

Kort overzicht en klapper van de hierna volgende beschikking
van de Minister van Justitie d.d. 6 idecember 1954 nr al 386

VREEMDELINGENCIRCULAIRE Nr. 14/1955

Par. 1

1. Onder een ongewenste vreemdeling wordt verstaan een vreem-
deling, die

a. gevaariijk is voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of
gezondheid; of

b. geen voldoende middelen van bestaan heeft en deze ook niet
op geoorloofde wijze kan verkrijgen.

2. Toelichting en definities van de verschillende begrippen: ver-
wijdering, uitleiding, terugleiding, uitwijzing.

Par. 3

1. De beoordeling of een vreemdeling als ongewenst moet wor-
den beschouwd, berust in het algemeen in eerste instantie bij het
H. v.P., die ook belast is met de opsporing van ongewenste vreemde-
lingea in zijn gemeente.

Vermoedelijk ongewenste vreemdelingen moeten door de met de
opsporing belaste ambtenaren worden geleid voor het H.v.P. der
gemeente waarin zij worden aangehoudeii.

2. Uitzonderingen op het bepaalde omtrent geleiding voor het
H. v. P.

3. Maatregelen bij aanhouding, verbod tot afgifte van documen-
ten en verklaringen of het stellen van aantekeningea of stempel-
afdrukken in reispapieren.

4. Bijzondere behandeling van vreemdelingen die uit anderen
hoofde dan als ongewenste vreemdeling in gevangenissen, huizea van
bewaring e.d. zijn opgenomen.

5. Verplichting tot kennisgeving van ongunstige antecedenten
aan de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking.

Par. 3

1. Verwijdering moet zo snel mogelijk geschieden.
In de regel zal, indien het gezinshoofd wordt verwijderd, ook het

gezin het land verlaten.
2. Verwijdering door het H.v.P. op eigen gezag sventueel m

overleg met een ander H. v. P.
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Overzicht

3. Voorschriften voor het geval dat verwijdering niet binnen
korte tijd kan plaats hebben.

4. Wijze van behandeling, indien de voorgeleiding wegens mis-
drijf gevraagd wordt door een buitenlandse autoriteit (event, uitleve-
ring).

5. Gevallen dat verwijdering slechts mag plaats hebben met
machtiging van de M.v. J.

Par. 4

1. In verband met het gestelde in de vorige paragraaf onder 5,
schriftelijk voorstel van het H. v. P. aan de P.O. tot verwijdering,
waarbij verhoor van de vreemdeling.

Afschriften van processen-verbaal en rapporten omtrent door de
vreemdeling gepleegde misdragiagen.

2. In het algemeen is het voor verwijdering gewenst dat de
vreemdeling een reispapier bezit. Samenwerking tot verkrijging hier-
omtrent met buitenlandse consuls en andere Hn. v. P., c. q. de Hoofd-
afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking.

Onderzoek naar en vaststellen van identiteit van onbekende per-
sonen die vermoedelijk vreemdeling zijn.

3. Van elke verwijdering behoort ook bij het H.v.P. documen-
tatie aanwezig te zijn.

4. Beoordeling of inbewarmgstelling ter fine van verwijdering
behoort plaats te hebben, zonodig door opneming als passant in het
Huis van Bewarmg.

Par. 5

1. Beoordeling of uitleiding c. q. terugleiding, dan wel uitwijzing
moet plaats hebben.

2. Bij verwijdering Nederlandse documenten innemen.
3. Al of niet aantekening betreffende de verwijdering in het

reispapier van de vreemdeling. Formule van die aantekening.

Par. 5a

1. Overeenkomst met Duitsland inzake de overnanie van onge-
wenste personen (zie bijlage 10).

2. Terugleiding of uitleiding van vreemdelingen naar Duitsland
mag uitsluitend plaats vinden door middel van overgave aan de
Duitse grensautoriteiten. Indien een uitleiding geschiedt op last van
het H. v. P., dan mag deze uitsluitend plaats vinden door tussenkomst
van de Koninklijke Marechaussee.
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Overzicht

3. De opdracht van het H. v.P. dienaangaande moet steeds blij-
ken uit een schriftelijke order tot uitleiding of terugleiding (zie
model nr 5).

4. Overgave van de vreemdeling aan de Duitse grensautoriteiten
dient te geschieden aan een van de in bijlage 10 genoemde doorlaat-
posten. Bij rechtstreekse terugleidiag door de Koninklijke Mare-
chaussee van illegale grensoverschrijders dient gebruik te worden
gemaakt van een verklarmg van terbeschikkingstelling (zie model
nr. 5a).

5. Bij terugleiding of uitleiding van Duitse onderdanen naar
Duitsland zal de overname zonder formaliteiten dienen te geschie-
den indien aannemelijk wordt gemaakt, dat de te verwijderen per-
soon de Duitse nationaliteit bezit.

6. Bij terugleiding van illegale grensoverschrijders, die bmnen 2
weken zijn aangetroffen, zal de overaame zonder formaliteiten dienen
te geschieden, indien aannemelijk kan warden gemaakt dat zij inder-
daad op illegale wijze de gemeenschappelijke grens hebben over-
schreden.

7. Bij terugleiding naar Duitsland van illegale grensoverschrij-
ders, die eerst na 2 weken (doch uiteriijk binnen 4 maanden) na
hun binnenkomst zijn aangetroffen, dient van een vereenvoudigde
procedure gebruik te warden gemaakt.

8. Maatregelen indien de overname door de Duitse grensauto-
riteiten wordt geweigerd.

9. Doorzending onder politiegeleide van vreemdelingen, die be-
stemd zijn voor verwijdering naar derde landen.

10. Voorschriften betreffende de overname van personen die
vermoedelijk Nederlander zijn, van de Duitse autoriteiten.

11. Voorschriften betreffende de overname van vreemdelingen
van de Duitse autoriteiten.

12. Bij de overname te volgen procedi. ire.

Par. 5b

1. Bij verwijdering overzee overleg plegen met het H. v.P. van de
betrokken haven-gemeente.

2. Verwijdering door middel van uitwijzing met controle op
vertrek, dus zonder politiebegeleidmg tot de grens,

Verwijdering door middel van uitwijzing, zonder controle op
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Overzicht

vertrek; dit mag slechts in zeer bijzondere omstandigheden geschie-
den; niet anders dan met machtiging van de M.v.J.

3. De reden van verwijdering wordt als regel aan de vreemde-
ling medegedeeld. Van deze mededeling moet uit de documentatie
blijken.

4. Nadat venvijdering is uitgevoerd, moet daarvan bericht wor-
den gezonden aan de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grens-
bewaking, die eventueel voor signalering zal zorgdragen (zie model
nr. 3).

Bij vrees voor oaverwijlde terugkeer van de vreemdeliag na ver-
wijdering kan voorlopige signalering plaats hebben.

Par. 6

Kostea van verwijdering van vreemdelingen. Wijze van declareren
en machtiging tot het doen van uitgaven.

Par. 7

Opsomming van bij de beschikking behorende bijlagen.

Aaiischryving Minister van Justitie van 23 juni 1960 nr. AJZ
SOOyE 114, betreffende Verwijdering vaa wederzijdse onderdamen

en vreemdelingen in. Benelux verbamd.

A. Verwijdering van Belgische en Luxemburgse onderdanen.

B. Verwijdering van vreemdelingen, die niet de Belgische of de
Luxemburgse nationaliteit bezitten.
1. Hoofdregels betreffende de verwijdering.
2. Rechtstreekse terugleiding van illegale grensoverschrijders.
3. Terug- of uitleiding na overleg tussen de Ministeries van

Justitie der Beneluxlanden.

C. Doorzending van vreemdelingen, bestemd voor verwijdering
naar derde landen.

D. Overname van personen van de Belgische (of Luxemburgse)
autoriteiten.

1. Personen die vermoedelijk Nederlander zijn.
2. Vreemdelingen.

Bijlage: Plaatsen, aangewezen voor de overgave en overname van
personen aan de Nederlands-Belgische grens.
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KIapper

aanhouding maatregelen bij - van ongewen- par. 2, sub 3
ste vreemdelingen.

van wegens misdrijf door
buitenlandse autoriteiten gezochte
vreemdelingen.

aantekeningen

antecedenten

armlastige

asiel

Benelux

vreemde militairen

verbod tot aanbrengen van -

betreffende verwijdering in
paspoort of ander reisdocument.

kermisgeving van ongunstige -

bijstand aan - vreemdelingen.

behandeling van vreemdelingen,
die om - vragen.

transportkosten van -

verwijdering van onderdanen van
- naar -

verwijdering van wederzijdse on-
derdanen en vreemdelingen in
Beneluxverband

bestaansmiddelen onvoldoende

bevoegdheid

bijstand

Britse onderdanen

consulaten

- tot verwijdering.

verdrag van Brussel inzake sociale
en medische -

par. 3, sub 4

par. 2, sub 3

par. 2, sub 3

par. 5, sub 3

par. 2, sub 5

bijlage 4

bijlage 6
bijlage 3

par. 6, sub 3

bijlage 4 en 4a
aanschrijving
Min. v. Justitie
dd. 22-6-1960
(biz. 121 e. v.)

aanschr. M. v. J.
22-6-1960
(biz. 121 e. v.)

par. 1, sub \b
par. 2, sub 2, Cl

par. 3

bijlage 4

controle

dactyloscopisch
signalement

kennisgeving betr. inbewaringstel-
ling van - aan Britse consul, bijlage 7

- van vreemde mogendheden te
raadplegen bij verkrijging reispa-
pieren. par. 2, sub 2

mededeling aan - betr. inbewa-
ringstelling. bijlage 7

- op vertrek bij uitwijzing. par. 5b, sub 2

- te verwijderen vreemdelingen. par. 4, sub 2
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Klapper

declaratie

documentatie

documenten

doorlaatposten

doorzending

Duitsland

echtgenote

kosten van verwijdering
- formulier

- betr. verwijdering.

par. 6, sub 5
model 6

par. 4, sub 3

Verbod tot verstrekking van -
of verklaringen aan illegaal bin-
nengekomen vreemdelingen. par. 2, sub 3

inneming van Nederlandse - bij
verwijdering. par. 5, sub 2

kosten ter verkrijging van - par. 6, sub 5

aangegeven - waar de terbeschik-
kingstelling van vreemdelingen
aan de Duitse grensautoriteiten
moet geschieden. bijlage 10

voorlopige waarschuwing van -
bij te verwachten spoedige terug-
keer. par. 5b, sub 4

- onder politiegeieide van vreem-
delingen, die bestemd zijn voor
verwijdering naar derde landen. par. 5a, sub 9

overeenkomst met - inzake de
overname van ongewenste perso- par. 5a
nen. bijlage 10

verwijdering van uit - gekomen par. 2, sub 2b
vreemdelingen. par. 5a, sub 4

en 6

verwijdering van onderdanen van
- naar - par. 5a

inlegvel voor - par. 4, sub 1
model 2

Engelse onderdanenkemiisgevmg van inbewaringstel-
ling van - aan Britse consul, bijlage 7

foto

fouillering

Frankrijk

gevangemssen

6

- te verwijderen vreemdelingen. par. 4, sub 2

- van vreemdelingen bij illegale
grensoverschrijding. par. 2, sub 3

verwijdering van krankzinnigen
naar - bijlage 4a

vreemdelingen in - par. 2, sub 4
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Klapper

gevestigde

grensaiitonteiten

grensgemeenten

hoofd van
plaatselijke politie

huis van bewaring

verwijdering van-vreemdelingen par. 3, sub 5

overgave van vreemdelingen aan
de - van Duitsland par. 5a, sub 2

wie als - wordt aangemerkt

opneming als passant in -

opneming vreemdelingen wier ver-
wijdering op politieke motieven
overwogen wordt in -

ontslag uit -

transportkosten van -

onderzoek naar - en vaststelling
van-van te verwijderen onbe-
kende vreemdelingen.

proces-verbaalterzake -grens-
overschrijding.

- grensoverschrijding

innemmg

kennisgeving van

beperking bevoegdheid tot verwij-
dering van - vreemdelingen.

ter fine van verwijdering

machtiging tot -

Kemusgeving aan Britse consul
van -van Britse onderdanen.

- voor gezinsleden van te verwij-
deren vreemdelingen

- van de vreemdeling omtrent
reden tot verwijdering.

- Nederlandse documenten.

- ongunstige antecedenten.

bijlage 2

par. 1, sub 3

par. 2, sub 4
model 7
par. 4, sub 4
bijlage 6

par. 4, sub 4

model la

par. 6, sub 3

par. 4, sub 2

par. 2, sub 3

par. 1, sub 1 ad a
par. 1, sub 2 ad a
par. 2, sub 1
par. 2, sub 26
par. 2, sub 3
par. 4, sub 2
par. 5a, sub 6

par. 3, sub 5

par. 4, sub 4 en
bijlage 6

par. 2, 2 sub i>2

bijlage 7

par. 4, sub 1
model 2

par. 5b, sub 3

par. 5, sub 2

par. 2, sub 5
model 4
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Klapper

kinderen

kosten

Liixemburg

machtiging

marechaussee

inlegvel voor - van te verwijde-
ren vreemdelingen.
(zie ook: minderjarige vreemde-
lingen).

- van verwijdering.

- van overbrenging.

besparing -

transport - bagage en huisraad
bij verwijdering.

verwijdering van onderdanen van
- naar -

verwijdering met - van de Mi-
nister van Justitie.

brigades en districten der Kon.
-, waarin de doorlaatposten zijn
gelegen, waar de terbeschikking-
stelling van vreemdelingen aan de
Duitse grensautoriteiten moet ge-
schieden.

idem, waarin plaatsen zijn gelegen
voor de overgave en overname
van personen aan de Nederlands-
Belgische grens.

par. 4, sub 1

par. 6

par. 6, sub 2

par. 5b, sub 2

par. 6, sub 3

Bijlage 4 en 4a
aanschrijving
Min. v. Justitie
dd. 22-6-1960
(biz. 121 e.v.)

par. 3, sub 5

bijlage 10

aanschr. M. v. J.
dd. 22-6-1960
(biz. 121 e.v.)

tussenkomst koninklijke - bij
verwijdering van vreemdelingen. par. 5a

terugleiding door personeet ko-
ninklijke -

Marokko

mededeling

middelen

militairen

minderjarige
vreemdelingen

misdragingen

verwijdering uit Nederland van
onderdanen van -

van de reden van verwijdering.

onvoldoende - van bestaan.

aanhouding van vreemde -

terugbrenging van Belgische -

par. 2, sub 2 &2

bijlage 5 (nieuw)

par. 5b, sub 3

par. 1, sub Ib
par. 2, sub 2 d

par. 2, sub 3

bijlage 4a

kennisgeving van - van vreem- par. 2, sub 5
delingen. par. 4, sub 1

model 4
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Klapper

misdrijf wegens - door buitenlandse auto-
riteiten opsporing en aanhouding
gevraagd

nabuurstaten overgave van vreemdelingen aan
de grensautoriteiten van -

nationaliteit vaststelling van de - van te ver-
wijderen vreemdelingen.

Noorwegen onderstand aan zeelieden uit -

onbekende personen - vermoedelijk vreemdelingen.

onderstand - aan zeelieden uit Noorwegen.

ongewenste onder - vreemdeling wordt ver-
staan,

maatregelen bij aanhouding van
- vreemdelingen.

ongunstige kennisgeving van - antecedenten.

ontslag verzoek tot - uit Huis van Be-
waring.

opneming vsrzoek tot - in Huis van Be-
waring.

opsporing - van ongewenste vreemdelingen

- wegens misdrijf gevraagd door
buitenlandse autoriteiten.

opsporingsregister signalering in -

order

overbrenging

overeenkomst

overgave

overleg

- tot uitleiding of terugleiding.

kosten van -

- met Duitsland inzake het over-
nemen van ongewenste personen
aan de grens.

van vreemdelingen aan de
Duitse grensautoriteiten, d.t.v. de
Konmklrjke Marechaussee.

- aan de Belgische grensautori-
teiten van illegale grensoverschrij-
ders.

- tussen Hn.v.P. bij verwijdering.

par. 3, sub 4

par. 5a

par. 4, sub 2
par. 5a, sub 5

bijlage 4

par. 4, sub 2

bijlage 4

par. 1, sub 1

par. 2, sub 3

par. 2, sub 5

model la

model 7

par. 2, sub 1

par. 3, sub 4

par. 5b, sub 4
model 3

par. 5a, sub 3
model 5

par. 6, sub 2

bijlage 10

par. 5a, sub 2
bijlage 10

aanschrijving
Min. v. Justitie

dd. 22-6-1960
(biz. 121 e.v.)

par. 3, sub 2
par. 5b, sub 1

V.C. 14 8e wijz. juni '60
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overleg

overname

ovenee

paspoort

passant

politieke

procedure

proces-verbaal

rapporten

10

terug- of uitleiding na - tussen
de Ministeries v. Justitie van de
Beneluxlanden

- van personen die vermoedelijk
Nederlander zijn van de Duitse
autonteiten.

van personen van de Belgische
of Luxemburgse autoriteiten.

aanschrijving
Min. v. Justitie
dd. 22-6-1960
(biz. 121 e.v.)

par. 5a, sub 10

aanschrijving
Min. v. Justitie
dd. 22-6-1960
(biz. 121 e.v.)

par. 5a, sub 11

par. 5a, sub 12
bijlage 10

bijlage 4a

model 5

par. 5b, sub 1

par. 4, sub 2

par. 5b, sub 2

par. 6, sub 5

van vreemdelingen van de
Duitse autoriteiten

bij de - te volgen procedure.

- door vreemde mogendheden
van hun onderdanen.

re$u bij -

verwijdering .naar -

te verwijderen vreemdelingen niet
in het bezit van een -

mnemmg - bij contr51e op ver-
trek.

kosten ter verkrijging van -

vreemdelingen d;e geen - van
hun Regering krij'gen omdat zij
niet aan hun militaire verplichtin-
gen voldoen. bijlage 9

opneming als - in Huis van par. 4, sub 4 en
Bewaring, bijlage 6
verwijdering van vreemdelingen
op grond van ongewenste - ge-
dragingen. par. 3, sub 5
inbewaringstelling vreemdeling bij
voorgenomen verwijdering op
gronden. par. 4, sub 4
- vluchtelingen. bijlage 6
bij de overname te volgen - par. 5a, sub 12

bijlage 10

- inzake illegale grensoverschrij- par. 2, sub 3
ding. par. 5a, sub 7
afschriften - bij verwijderings-
voorstel. par. 4, sub 1

- omtrent misdragingen. model 4
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Klapper

rapporten

reden van
verwijdering

rederijen

reispapieren

afschrift - bij verwijderingsvoor-
stellen.

- omtrent vertrek.

Rijnschippers

- mededelen aan de vreemdeling.

aansprakelijkheid - voor aange-
voerde vreemdelingen.

te verwijderen vreemdeling niet
in bezit van

inneming - bij controle op ver-
trek.

kosten ter verkrijging van -

vreemdelingen die geen - van
hun Regering krijgen omdat zij
niet aan hun militaire verplichtin-
gen voldoen.

- die houder zijn van vluchte-
lingen- of vreemdelingenpaspoor-
ten.

Rijnvaartcommissie centrale -

Schsepvaart-
maatschappijen

signalering

stempelafdrukken

strafgestichten

terbeschikking-
stelling

terugleiding

aansprakelijkheid - voor aange-
voerde vreemdelingen.

- van ongewenste vreemdelingen.

voorlopige - van ongewenste
vreemdelingen.

verbod tot aanbrengen van -

vreemdelingen in -

wijze van - van de vreemdelin-
gen aan de Duitse grensautori-
teiten.

omschrijvmg begrip

uitvoering van de -
order tot -

door personeel Koninklijke
Marechaussee.

voorstel tot - naar Belgis/Duits-
land/Luxemburg
rechtstreekse - van illegale grens-
overschrijders.

par. 4, sub 1

model 3

par. 5b, sub 3

bijlage 3a

par. 4, sub 2

par. 5b, sub 2

par. 6, sub 5

bijlage 9

bijlage 11

bijlage 11

bijlage 3a

par. 5b, sub 4
model 3

par. 5b, sub 4

par. 2, sub 3

par. 2, sub 4

par. 5a, sub 4
bijlage 10
model 5a

par. 1, sub 2 ad a

par. 5a, sub 5

par. 5a, sub 3

par. 2, sub 2 &2

model 2a

aanschrijving
Min. v. Justitie

dd. 22-6-1960
(biz. 121 e.v.)
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KIapper

transportkosten

Tunesie

uitleiding

- bagage en huisraad bij verwij- par. 6, sub 3
dering.

verwijdering uit Nederland van
onderdanen van -

uitlevering

uitstel

wtwijzing

veiligheidsverhoor

Verblijfsvergun-
ningformulier

vereenvoudigde
procedure

verhoor

verklaring

verstekelingen

vertragtng

vertrek

vervoers-

ondernemingen

verwijdering

omschrijving begrip -

uitvoering van de -

order tot -

voorstel tot - naar Belgie/Duits-
land/Luxemburg.

- verwijdering.

omschrijving begrip -

uitvoering van -

- te verwijderen vreemdelingen.

inneming van - en andere docu-
menten bij verwijdering.

terugleiding van vreemdelingen
met gebruikmaking van een -

- van een te verwijderen vreem-
deling.

- van terbeschikkingstelling aan
de Duitse of aan de Belgische
grensautonteiten.

verbod tot verstrekking van docu-
menten of - aan illegaal binnen-
gekomen vreemdelingen.

bijlage 5 (nieuw)

par. 1, sub 2 ad a

par. 5a, sub 5

par. 5a, sub 3

model 2a

par. 3, sub 4

par. 3, sub 3

par. 1, sub 2 ad b

par. 5b, sub 2

bijlage 1

par. 5, sub 2

par. 5a, sub 7
par. 2, sub 3
model la

par. 4, sub 1
bijlage 1
model 1

- verwijdering.

rapport omtrent -

aaasprakelijkheid - voor aange-
voerde vreemdelingen.

omschrijving begrip -

uitvoering van de -

- anders dan over land.

van wederzijdse onderdanen en
vreemdelingen in Beneluxverband

model 5a

par. 2, sub 3

bijlage 3

par. 3, sub 3

model 3

bijlage 3a

par. 1, sub 2

par. 5
par. ya

par. 5b, sub 1

aanschrijving
Min. v. Justitie

dd. 22-6-1950
(biz. 121 e.v.)
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Klapper

vingerafdrukken

vluchtelingen

voeding en ligging

voorbereidings-
maatregelen

voorgeleiding

voorlopige
signalering

voorstel

- van te verwijderen vreemde- par. 4, sub 2
lingen.

behandeling van politieke - bijlage 6

kosten van - par. 6, sub 1

- tot verwijdering. par. 4

van ongewenste vreemdelingen par. 2, sub 1 en 2
bij H.v.P.

wegens misdrijf gevraagd door
buitenlandse autoriteiten. par. 3, sub 4

weigermg

7. ee

zeelieden

zieke
vreemdelingen

zieke zeelieden

Zwitserland

ongewenste vreemdelingen.

tot verwijdering.

- tot terugleiding c.q. uitleiding
naar Duitsland/Belgie/Luxemburg
van een vreemdeling.

doorlating.

par. 5b, sub 4

par. 4, sub 1
model 1

model 2a

par. 2, sub 2a

- overnemmg van vreemaelmgen
door de Duitse grensautoriteiten. par. 5a, sub 8

verwijdering over

verwijdering van als - binnen-
gekomen vreemdelingen.

par. 5b, sub 1
par. 2, sub la

par. 5b, sub 1
bijlage 3
bijlage 3a

onderstand - uit Noorwegen. bijlage 4

overleg met vreemde consulaten
bij voorgenomen verwijdering van

par. 2, sub 2a

wegens ziekte achtergebleven zee-
lieden. bijlage 3a

overaeming van vreemdelingen
door - bijlage 4a
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Par. 2

omdat zij niet voldoen aan de vereisten voor
doorlating gesteld. Deze vreemdelingen moeten
door bedoeld personeel zo spoedig mogelijk en zo
mogelijk langs dezelfde weg als waarlangs zij op
Nederiands gebied zijn gekomen, warden te-
ruggezonden, tenzij de gezondheidstoestand
van de vreemdeling onmiddellijke terugzending
ongewenst maakt of een bijzonder voorschrift te-
rugzending niet gedoogt (zie bijlage no. 6 van
deze circulaire), in welk geval toch geleiding voor
het H. v.P. dient te geschieden.

Deze voorgeleiding zal ook dikwijls moeten
geschieden bij aantreffen van een ongewenste
vreemdeling aan board van een Nederiand bin-
nengevaren zeeschip, daar terugzending van die
vreemdeling naar het buitenland in de regel
niet onverwijld kaa plaats vinden, terwijl de
mate van ongewenstheid zodanig is, dat door
het personeel van de betrokken doorlaatpost
ook geen verbiijf in het bewakingsgebied kan
warden toegestaan onder de voorwaarde, dat
de vreemdeling aan board van het betreffende
schip moet blijven. (Zie voor verstekelingen
stow-aways), bijlage 3 van deze circulaire.

b. 1. vreemdelingen van Duitse nationaliteit
rechtstreeks uit Duitsland komende, die terzake
van illegale grensoverschrijding in bepaalde grens-
gemeenten binnen het aan Duitsland grenzende
bewakingsgebied van een z.g. greasbrigade van de
Koninklijke Marechaussee door met de grensbe-
wakingsdienst belaste ambtenareii van de Konink-
lijke Marechaussee of van het Ministerie van Fi-
nancien zijn aangehouden (zie bijlage nr. 2 dezer
circulaire, houdende de namen van die grensge-
meenten).

Deze vreemdelingen worden door de zorg van
het personeel van de Koninklijke Marechaussee,
belast met de grensbewaking, zo spoedig mogelijk,
en voor zover de terugleiding daardoor niet wordt
vertraagd, met overgave aan de Duitse grensauto-
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Par. 2

riteiten, teruggeleid1 ). Indien echter bijzondere
omstandigheden (b.v. de gezondheidstoestand van
de vreemdeling; een verzoek tot diens aanhouding
en voorgeleiding wegens misdrijf door de overheid
van het aangrenzeade land) zijn onmiddellijke te-
rugleiding niet gedogen, dient geleiding voor het
H. v. P. te geschieden.

b. 2. andere vreemdelingen, voor zover deze
niet de Belgische of de Luxemburgse nationaliteit
bezitten, die op onregelmatige wijze over de
Duits-Nederlandse grens ons land zijn binnenge-
komen en die binnen 2 weken na. hun illegale
grensoverschrijding in een der grensgemeenten als
bedoeld m bijlage 2 dezer circulaire, door met de
grensbewaking belaste ambtenaren van de Ko-
nmklijke Marechaussee of van het Ministerie van
Financiea zijn aaagehouden.

Deze vreemdelingen worden door de zorg van
het personeel der Koninklijke Marechaussee, be-
last met de grensbewaking; zo spoedig mogelijk
door middel van overgave aan de Duitse grens-
autoriteiten naar Duitsland teruggeleid. Voor wat
betreft de wijze waarop hun terugleiding moet
plaats vinden: zie het vermelde in paragraaf 5a,
punten 4 en 6 van deze circulaire (zie in dit ver-
band ook artikel 3 van de terzake met de Bonds-

republiek Duitsland gesloten overeenkomst, waar-
van de tekst is opgenomen in bijlage 10 van deze
circulaire).

ladien echter bijzondere omstandigheden (bijv.
de gezondheidstoestand van de vreemdeling; een
verzoek tot diens aanhouding en voorgeleiding
wegens misdrijf door de autoriteiten van het aan-
grenzende land; het ontbreken van voldoende aan-
wijzingen, dat het inderdaad een persoon betreft
die de gemeenschappelijke grens op onregelmatige
wijze heeft overschreden) aan zijn onmid-

1) Zie ook het vermelde in paragraaf 5a, punten 4, 5 en 6 van deze
circulaire.
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Voorstel tot
verwijdering

Par. 3/4

c. een vreemdeling, behorende tot een cate-
gone vreemdelingen. t.a.v. wier eventuele ver-
wijdermg 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 onder
c bedoelde geval een andere procedure is voor-
geschreven - over elke vreemdeling, eventueel
met zijn gezin, een afzonderiijk omstandig en ge-
motiveerd ambtsbericht aan de P. G. te worden
toegezonden.

De P. P. G. warden uitgenodigd de M. v.J. aan
de hand van ingekomen ambtsberichten van con-
sideratien en advies te dienen en de afdoening
van deze aangelegenheden zoveel mogelijk te wil-
len bespoedigen.

Het ambtsbericht van het H.v.P. moet warden

gesteld op een formulier volgens bijgaand model
nr. 1, dat in triple moet warden overgelegd
(twee exemplaren bestemd voor de M.v. J. en een
voor de P. G. ) en moet warden ondertekend door
het H. v. P. persoonlijk.

In gemeenten waar een hoofdcommissaris
H.v. P. is kan ondertekening plaats hebben door de
commissaris van politic met vreemdelingenaange-
legenheden belast.

Het formulier van model nr. 1 dient te warden

gebruikt voor het hoofd van het gezin c. q. voor
een alleenstaande vreemdeling.

Voor de echtgenote, de kinderen en andere ge-
zinsleden dient een inlegvel van bijgaand model
nr. 2 eveneens in triple te warden bijgevoegd, ten-
zij het in bijzondere gevallen gewenst wordt ge-
acht, de echtgenote of andere gezinsleden niet in
de verwijdering te betrekken. In dit geval ware de
motivering daarvan bij afzonderiijk toe te voegen
rapport eveneens in triple uitvoerig te omschrij-
ven, waarbij de personalia, de nationaliteit enz.
van de betrokkenen dienen te warden vermeld.

1) Zie bijlage no. 6 (vertrouwelijk) dezer cireulaire betreffende de be-
handeling van vreemdelingen, die verklaren vluchteling te zijn en om asiel
in Nederland verzoeken; bijlage nr. 8 (vertrouwelijk) dezer circulaire, be-
treffende de verwijdering van bepaaide categorieen van vreemdelingen;
paragraaf 5a, punt 7, van deze circulaire betreffende de terugleiding of
uitleiding van vreemdelingen naar Duitsland met gebruikmaking van een
vereenvoudigde procedure, alsmede de terzake gegeven voorschriften be-
treffende de verwijdering van vreemdelingen in Beneluxverband na ge-
pleegd overleg tussen de wederzijdse Ministeries van Justitie.

Inlegvel
voor echtgenote
en kinderen
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Par. 4

Verhoor van de In elk geval van voorgenomen verwijdering
vreemdeling moet bij ieder formulier een afzonderiijk rapport

warden overgelegd, inhoudende het verhoor van
de te verwijderen vreemdeling door een ambte-
naar van politic, omtrent de feiten, op grond
waarvan het voorstel wordt gedaan. Aan de
vreemdeling moet bij dit verhoor de gelegenheid
warden gegeven om feiten of omstandigheden te
noemen, welke volgens hem bij de beoordeling in
aanmerking behoren te warden genomen. Die fei-
ten en omstandigheden moeien in het rapport
v/orden 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 getuigen a decharge
door een politieambtenaar warden verhoord.

Ten aanzien van elke te verwijderen vreemde-
ling moet voorts warden nagegaan of hij aan een
bijzonder verhoor moet warden onderworpen. Zie
hiervoor bijlage nr. 1 (Vertrouwelijk) van deze
circulaire.

Afschriften Indien het voorstel wordt gedaaa, omdat de
processen. -verbaalvreemdeling als ongewenst wordt aangemerkt,
en rapporten i.v.m. een door hem gepleegd strafbaar feit of
bijvoegen andere misdragingen, ware tevens een gewaarmerkt

afschrift van het op die feiten betrekking heb-
bende proces-verbaal c. q. rapport bij ieder formu-
lier te voegen.

Beispapieren 2. De verwijdering van een ongewenste vreem-
deling is zeer dikwijls practisch slechts uitvoerbaar
en steeds gemakkelijk uitvoerbaar, indien hij in
het bezit is van een geldig reispapier. Getracht zal
dan ook behoren te warden om aan vreemdelin-
gen die moeten warden verwijderd en die niet in
het bezit van een geldig buitenlands reispapier
zijn, dit alsnog te verschaffen. Indien eea onge-
wenste vreemdeUng zich reeds in bewaring bevindt
uit anderen hoofde dan ter fine van verwijdering,
(b. v. als zijnde verdacht van een misdrijf of ter
uitvoering van een vonnis) zal de tijd van zijn de-
tinering eventueel zeker moeten warden benut om
hem zo mogelijk in het bezit van een geldig bui-
tenlands
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Innemmg van
Nederlandse
documenten

Aantekening
betreffende de

verwijdering in
het reispapier

Par. 5

2. Voordat een vreemdeling wordt verwijderd,
moeten alle bescheiden welke hem tijdelijk door
de Nederlandse overheid ter beschikking waren
gesteld, zoals een verblijfsvergunningformulier of
een rentekaart, warden ingenomen. Een in zijn
paspoort of ander reispapier gestelde verklaring
omtrent zijn verblijf in Nederland moet warden
geannuleerd. Op de sociale verzekeringswetten
betrekking hebbende bescheiden moeten aan de
bevoegde raad van arbeid warden toegezonden.
Indien aan een werkgever vergunning is verieend
om door de vreemdeling arbeid te doen verrich-
ten, moet van de verwijdering van de vreemde-
ling bericht worden gezonden aan het betrokken
arbeidsbureau.

3. Hoewel van betrekkelijke waarde - im-
mers na zijn verwijdering bestaat de mogelijkheid,
dat de vreemdeling spoedig in het bezit van een
nieuw reisdocument komt - is het in begin-
sel, ter vergemakkelijking van de controle op
vreemdelingen, zowel bij de doorlaatposten als
elders, van belang, dat bij verwijdermg uit Neder-
land van een vreemdeling, in diens reisdocument
een aantekening betreffende die verwijdering
wordt aangebracht. In vele gevallen bestaan daar-
tegen echter ernstige bezwaren van practische aard
met betrekking tot de uitvoering van de verwijde-
ring. Op grond hiervan mag dan ook slechts een
aantekening van verwijdering warden geplaatst in
het reisdocument van vreemdelingen,

a. die ingevolge de met de Bondsrepubliek
Duitsland gesloten overeenkomst warden terugge-
leid of uitgeleid door middel van overgave aan de
Duitse grensautoriteiten (zie het vermelde in para-
graaf 5a, alsmede bijlage 10 van deze circulaire).

b. die verwijderd warden aaar het land, van
hetwelk zij onderdaan zijn of waar zij blijkens hun
reispapieien naar dat land niet door een ancier
land behoeven te transiteren (dus b.v. een Engels-
man, een Fransman, of een Argentijn, per schip
naar eigen land, een Oostenrijker, per vliegtuig
naar Wenen, een staatloze met een geldig Noors
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Par. 5/5a

vreemdelingenpaspoort, per schip naar Noorwe-
gen).

Zelfs in de gevallen, onder a en b bedoeld, kan
de aantekening achterwege warden gelaten, indien
zulks om bijzoDdere reden door het H. v. P. of
door de M.v.J. raadzaam wordt geacht.

De aantekening moet, tenzij door of namens de
M.v.J. voor een bepaalde vreemdeling of voor een
bepaalde categorie van vreemdelingen anders
wordt gelast, luiden:
,,Last tot verwijdering uit Nederland gegeven op

19
H.v.P. te

(handtekening)

dienststempel."

Het H.v.P,, of bij diens afwezigheid zijn ver-
vanger moet de aantekening persoonlijk onderte-
kenen. In gemeenten waar een hoofdcommissaris
of een commissaris is, mag de ondertekening ook
geschieden door de ambtenaar van politic met de
dagelijkse leiding van de vreemdelingenzaken be-
last, als deze geen lagere rang dan die van iaspec-
teur van poiitie bekieedt.

Paragraaf 5a

A. Wyze, waarop de terugleiding (c.q. uit-
leiding) van vreemdelmgen naar Duitsland
moet plaats vmden.

Overeenkomst 1. Met de Bondsrepubliek Duitsland is een
met Duitsland overeenkomst gesloten waarbij onder meer wordt
inzake de over- bepaald, in welke gevallen de overname van naar
name van onge- elkaars land terug te leiden (c. q. uit te leiden)
wenste personen vreemdelingen, hetzij zonder formaliteiten, hetzij

door middel van een vereenvoudigde procedure
kan plaats vinden. De tekst van deze overeen-
komst is opgenomen in bijlage 10 van deze circu-
laire. In gevallen waarin deze overeenkomst niet
voorziet blijft het plegen van diplomatiek overieg

30 V.C. 14 8e wijz. juni '60



Par. 5a

omtrent de overname van vreemdelingen moge-
Ujk. 1).

Overgave aan de 2. Onder verwijzing naar de inhoud van de
Duitse grens- desbetreffende overeenkomsten zij het volgendp
autoriteiten d.t.v. vermeld:

de Kon. Mare- Tenzij de Minister van Justitie uitdrukkeUjk
chaussee gen andere g'edragslijn heeft goedg'efeeurd of

voorgeschreven mag terugrleidingr of ultleiding
van vreemdelingen naar Duitsland uitsluitend
plaats vinden door middel van overgave aan de
Duitse grensautoriteiten. 2)

Bij de terugleiding of uitleiding dient het H.v.P.
steeds de tussenkomst in te roepen van de Briga-
de-commandaat der Koninklijke Marechaussee in
wieas bewakingskring de doorlaatpost is gelegen,
waar de overgave van de vreemdelmg aan de bui-
tenlandse grensautoriteiten zal plaats vinden. Zo
nodig pleegt het H.v.P. terzake tevoren overleg
met de betrokken districtscommandant der Ko-
ninklijke Marechaussee.

In bijlage 10 van deze circulaire is aangegeven
in welke brigades en districten der Kon. Mare-
chaussee de doorlaatposten zijn gelegen, waar de
ter beschikkingstelling van vreemdelingen aan de
Duitse grensautoriteiten meet geschieden.

De districtscommandant der Koninklijke Ma-
rechaussee via wiens bewakingsgebied de vreem-
deling wordt verwijderd ziet erop toe, dat de over -
gave van de vreemdelingen aan de Duitse grens-

1) De aandacht wordt gevestigd op de speciale regelingen, welke krach-
tens bestaande overeenkomsten gelden met betrekking tot de verwijdering
van bepaalde categorieen vreemdelingen, t.w. armlastigen, zieken en min-
derjarigen (ook naar andere landen dan Duitsland); de teksten van deze
overeenkomsten zijn opgenomen in de bijlagen 4 en 4a van deze circu-
laire. Ingevolge het bepaalde in deze overeenkomsten zal veelal ten aan-
zien van de overbrenging van zodanige vreemdelingen voorafgaand over-
leg met de desbetreffende consulaire vertegenwoordiger in Nederland be-
horen plaats te vinden.

2) Naast terugleiding of uitleiding blijft uiteraard de mogelijkheid be-
staan van uitwijzing als bedoeld in paragraaf 5b, onder punt 2 van deze
circulaire.
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Par. 5a

autoriteiten zo snel mogelijk en met inachtneming
van de terzake gegeven voorschriften plaats vindt.
Indien hij van oordeel is, dat de terugleiding of de
uitleiding van de vreemdeling in strijd zou zijn
met de bepa.lingen van de onderwerpelijke over-
eenkomsten, stelt hij zich aanstonds op de wijze,
voorgeschreven in de Vreemdelingencirculaire L,
in verbinding met de Hoofdafdeling Vreemdelin-
genzaken en Grensbewaking van het Ministerie
van Justitie, tenemde te vernemen hoe dient te
warden gehandeld.

Order tot uitlei- 3. De opdracht van het H.v.P. tot overbren-
ding of terugriei- ging en terbeschikkingstelling van een vreemdeling
ding aan de betrokken brigadecommandant der Ko-

ninklijke Marechaussee, moet steeds blijken uit
een schriftelijke order. Voor deze order moet ge-
bruik warden gemaakt van een formulier van het
bij deze circulaire gevoegde model nr. 5. De order
wordt door het H.v. P. in drievoud meegegeven
aan de ambtenaar, die met de overbrenging is be-
last. Een exemplaar wordt door de brigadecom-
mandant voor ontvangst getekend en terstond
wederom ter hand gesteld van de ambtenaar, die
de vreemdeling heeft overgebracht. De twee ove-
rige exemplaren warden door de brigadecomman-
dant gebezigd als verklaring van ter beschikking-
stelling van de vreemdeling aan de Duitse grens-
autoriteiten.

Wijze van terbe- 4. De overgave van een terug te leiden of uit
schikking-steUmg- te leiden vreemdeling aan de Duitse grensautori-
van de vreemde- teiten dient steeds te geschieden aan een der door-
ling'aandeDuitse laatposten, genoemd in bijlage 10 van deze circu-

grensautoriteiten laire. Indien het een vreemdeling betreft, die door
een H.v.P. ter fine van verwijdering ter beschik-
king is gesteld van de Koninklijke Marechaussee,
dienen bij de overgave van deze vreemdeling aan
de buitenlandse grensautoriteiten twee exemplaren
te warden overgelegd van de door het H. v. P. afge-
geven order tot uitleiding of terugleiding, bedoeld
in punt 3 van deze paragraaf (als model no. 5 bij
deze circulaire gevoegd). Een exemplaar van het
formulier wordt, nadat de daaraan gehechte per-
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Par. 5a

Terug- of uit-
leiding van
Duitse omder-
danen naar

Duitsland

foratiestrook is verwijderd, als verklaring van ter-
beschikkingstelling overhandigd aan de autoriteit,
die de vreemdeling overaeemt; het andere exem-
plaar is bestemd om door de overnemeade auto-
riteit voor ontvangst te warden getekend, waarna
het wederom teruggegeven moet warden aan de
ambtenaar, die met de overgave is belast.

Bij rechtstreekse terugleiding van in grensge-
meenten aangehouden illegale grensoverschrijders
naar Duitsland door personeel der Koninklijke
Marechaussee in de gevallen, bedoeld in paragraaf
2, punt 2, onder bt en b2 van deze circulaire,
dient bij de overgave aan de Duitse grensautori-
teiten gebruik te worden gemaakt van een verkla-
ring van terbeschikkingstelling in duplo overeen-
komstig het als bijlage 5a bij deze circulaire ge-
voegde model. Ook in deze gevallen dient een
exemplaar van de verklaring aan de overnemende
autoriteit te warden overhandigd en wordt het
andere exemplaar, nadat dit voor ontvangst is ge-
tekend, als bewijs van overname behouden door
de ambtenaar die de vreemdeling heeft terugge-
leid.

Bi] de terugleiding of uitleiding van vreemde-
lingen naar Duitsland dienen voorts nauwgezet de
aanwijzingen, verstrekt in de hieronder vermelde
punten, in acht te warden genomen.

Betreft het vreemdelingen, die verklaren
vluchteling te zijn en om asiel in Nederiand
verzoeken, dan behoort steeds te warden gehan-
deld op de wijze, aangegeven m bijlage 6 (ver-
trouwelijk) van deze circulaire.

5. (art. 1 der overeenkomst met de Bonds-
republiek Duitsland).

De overname door de Duitse grensautoriteiten
zal zonder formaliteiten dienen te geschieden, in-
dien aannemelijk wordt gemaakt dat de te ver-
wijderen personen de Duitse nationaliteit bezitten.

Het bezit van deze nationaliteit wordt in elk geval
aangenomen, indien de vreemdeling houder is van
een der in bovengenoemd artikel vermelde be-
scheiden, doch kan ook op andere wijze aanne-
melijk warden gemaakt. De documenten, waaruit
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Par. 5a

het bezit van de Duitse nationaliteit blijkt, moeten
bij de terbeschikkingstellmg van de vreemdeling
warden overgelegd.

Indien zodanige documenten niet voorhanden
zijn, zal het bezit van de Duitse nationaliteit veelal
reeds aannemelijk kunnen warden gemaakt op
grand van de terzake door de vreemdeling afge-
legde verklaringen. Het bezit van de Duitse natio-
naliteit behoeft niet aannemelijk te warden ge-
maakt, indien kan warden aangetoond dat het een
illegale grensoverschrijder betreft, die binnen 2
weken is aangehouden. In dat geval is artikel 3
van de Nederiands-Duitse overeenkomst van toe-
passing, (zie hieronder sub 6).

Terugleiding van 6. (art. 3 van de Nederlands-Duitse overeen-

illeg-ale grens- komst; zie ook par. 2, onder punt 2, sub b2 van
overschryders, deze circulaire).
die biimen De overname door de Duitse grensautoriteiten
2 wefeen zijn zal zonder formaliteiten dienen plaats te vinden
aang-etroffen. indien:

a. de aanhoudiag binnen 2 weken na de illegale
grensoverschrijding heeft plaats gevonden en

b. aan de grensautoriteiten van het nabuurland
de nodige inlichtmgen warden verstrekt op
grand waarvan het deze autoriteiten mogelijk
is om vast te stellen dat desbetreffende vreem-

deling inderdaad op illegale wijze de gemeen-
schappelijke grens heeft overschreden.

ad a. : Beslissend is het moment van aanhouding;
de pvergave zelf kan eventueel ook op een later
tijdstip plaats vinden, bijv. indien tegen de be-
trokkene eerst een strafrechtelijk onderzoek moet
warden ingesteld. In dat geval zal het aanbeveling
verdienen dat de grensautoriteiten van het na-
buuriand reeds een vooriopige mededeling ontvan-
gen van de voorgenomen terugleiding. Indien zich
geen bijzondere omstandigheden voordoen dient
de terugleiding uiteraard steeds onverwijld plaats
te vinden.

ad &. ;Verwezen zij naar hetvermelde in paragraaf
2, onder punt 3 van deze circulaire. Het H.v. P.
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dient in deze gevallen steeds een afschrift van het
terzake opgemaakte proces-verbaal aan de be-
trokken brigadecommandant der Koninklijke Ma-
rechaussee ter hand te stellen, alsmede zoveel mo-
gelijk alle voorwerpen of bescheiden, welke in het
bezit van de vreemdeling zijn aangetroffen en
waaruit kan blijken, dat er inderdaad sprake is
van een illegale grensoverschrijding vanuit Duits-
land.

Terugleiding van 7. (artikel 2 van de Nederlands-Duitse over-
vreemdelingen
met gebruikma-
king van een
vereenvoudigde
procedure

eenkomst).

Het betreft hier:

a. vreemdelingen, die op Ulegale wijze de Neder-
landse-Duitse grens hebbea overschreden en die
eerst na het verstrijken van een periode van meer
dan 2 weken (doch uiterlijk binnen 4 maanden) na
hyn binnenkomst zijn aangetroffen.

In art. 2, tweede en derde lid van de overeen-
komst met Duitsland staat aangegeven in welke
gevallen niet of niet meer van de in dit artikel
neergelegde procedure gebruik mag warden ge-
maakt. In dit verband verdieat de aandacht, dat

volgens het bepaalde in art. 2, tweede lid, der
Nederlands-Duitse overeenkomst, de overname

volgens dat artikel niet plaats vindt, iadien het
vreemdelingen betreft die voor hun illegale bin-
nenkomst minder dan 2 weken op onregelmatige
wijze in het gebied van de Duitse Bondsrepubliek
vertoefden (bij regelmatig verbiijf van 2 weken
of korter, bijv. indien de betrokkene in het bezit
was van een geldig Duits transit-visum, bestaat
derhalve wel de verplichting tot overname).

Omtrent de overgave en overname in deze ge-
vallen client vooraf - rechtstreeks - overleg te
warden gepleegd tussen het Nederiandse Minis-
terie van Justitie (Hoofdafd. Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking) en het Bundesministerium des
Innern te Bonn. Het verzoek om overname moet
binnen vier maanden na de grensoverschrijding
warden ingediend; de overname zelf kan even-
tueel ook op eea later tijdstip plaats vinden.

Indien door het H. v. P. een vreemdeling wordt
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Gedraffslijn te
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aangetroffen, die met gebruikmaking van de in
de overeenkomst omschreven procedure naar
Duitsland ware te verwijderen, dient dit H.v. P.
zo spoedig mogelijk een ambtsbericht op te stel-
len, met gebruikmaking van een formulier van
het bij deze circulaire gevoegde model no. 2a. Dit
formulier behoort nauwkeurig en volledig te wor-
den ingevuld en spoedshalve rechtstreeks in twee-
voud te warden toegezonden aan de Hoofdafde-
ling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van
het Ministerie van Justitie. Daarbij dienen, m
voorkomend geval tevens te warden overgelegd
een afschrift van het terzake van illegale grens-
overschrijding opgemaakte proces-verbaal, bedoeld
in paragraaf 2, onder punt 3, van deze circulaire,
alsmede voor zoveel mogelijk alle identiteitspapie-
ren, voorwerpen of bescheiden, welke in het bezit
van de vreemdeling zijn aangetroffea en waaruit
kan blijken, dat het inderdaad een vreemdeling
betreft, op wie de bepalingen der overeenkomst
inzake vereenvoudigde overname van toepassing
zijn. Een afschrift van vorenbedoeld formulier
(eventueel met bijbehorend proces-verbaal) wordt
door het H.v.P. ter kennisneming aan de be-
voegde P.G. toegezonden. Het desbetreffende
H.v.P. zal zo spoedig mogelijk in kennis warden
gesteld van het resultaat van het tussen de weder-
zijdse Ministeries gepleegde overieg. Indien de
overname zal plaats vinden, zullen vanwege het
Ministerie van Justitie de nodige aanwijzingen
omtrent deovergave aan de buitenlandse grens-
autoriteiten warden verstrekt.

8. In alle gevallen, waarin de overname van
een ingevolge de bepalingen van de overeenkomst
met Duitsland aan de Duitse grensautoriteiten
overgegeven vreemdeling wordt geweigerd, dient
daarvan aanstonds door de betrokken brigade-
commandant der Koninkiijke M:arechaussee tele-
fonisch, op de wijze voorgeschreven in de
Vreemdelingencirculaire L, kennis te warden ge-
geven aan de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking van het Ministerie van Justitie,
tenemde te vernemen hoe dient te warden gehan-
deld.
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Indiea opdracht wordt gegeven, de vreemdeling
(wederom) ter beschikking van het desbeta-effende
H.v.P. te stellen, dan zal deze zich onverwijld met
een uitvoerig bericht in duplo omtrent de vreem-
deling dienen te wenden tot de bevoegde P.O.
Het H. v. P. dient daarbij tevens advies uit te bren-
gen omtrent de vraag of de verwijdering van de
vreemdeling alsnog ware te bewerkstelligen, c.q.
welke bijzondere maatregelen van toezicht op die
vreemdeling waren toe te passen.

De P. P. G. G. warden uitgenodigd de M. v. J.
eveneens omtrent deze aangelegenheid van bericht
en raad te dienen, zulks onder doorzending van

een exemplaar van het ambtsgericht, hetwelk van
het H.v. P. werd ontvangen. Het andere exemplaar
kan door de betrokken P. G., ten behoeve van
diens administratie behouden warden.

B. Doorzenduig onder politiegeleide van
vreemdelingen, die bestemd zijn voor verwij-
dering naar derde landen.

9. De Nederiands-Duitse overeenkomst bevat

een regeling omtrent het transporteren door el-
kaars gebied van vreemdelingen, die verwijderd
zullen warden naar derde landen (artt. 4 en 8).
Omtrent de doorzending vindt voorafgaand over-
leg plaats tussen het Nederlandse Ministerie van
Justitie en het Duitse Mimsterie van Binnenlandse
Zaken.

Indien op verzoek van de Duitse autoriteiten
in doorzending onder geleide van vreemdelingen
door Nederlands gebied is toegestemd, zullen van
geval tot geval de nodige instructies aan de politie
of grensbewakingsautoriteiten warden verstrekt.
Meent een H.v.P., dat er aardeiding bestaat, aan
de Duitse autoriteiten om medewerking te ver-
zoeken tot doorzending van uit Nederland te ver-
wijderen vreemdelingen door Duits gebied, dan
ware door deze - door tussenk.omst van de be-
voegde P. G. - een gemotiveerd voorstel daartoe
in te dienen bij het Ministerie van Justitie, Hoof d-
afdeling Vreemdelmgenzaken en Grensbewaking,
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onder vermelding van alle terzake van
zij'nde gegevens. 7

C. Overname van personcn van de Duitse
autoriteiten.

plrln e.n^e .
_.

la ,zie artikel. 5 van de Nederlands-Duitse
^ermoe-deujk_.. overeenkomst. Indien bij de overgave'een der"m
Nederianderzijn het tweede lid van dit artikel~vermeide7oc^men1 -1

ten wordt overgelegd, kan warden aangenomen
dat de ter beschikking gestelde persoon de Neder-
landse nationaliteit bezit en dient zijn overname
derhalve aanstonds plaats te vinden. Dezelfde ge-
dragslijn moet warden gevolgd indien op een-
voudige wijze vastgesteld kan warden dat'de be-
trokkene Nederlander is.

In alle gevallen, waarin twijfel blijft bestaan of een
ingeyo lge genoemd artikel overgegeven persoon
het Nederianderschap bezit, dient door de desbe-
treffende brigadecommandant der Koninklijke
Marechaussee terstond op de wijze, voorgeschre-
ven in de Vreemdelingencirculaire L, contact te
warden opgenomen met het Ministerie van Justitie
(Hoofdafdeling Vreemdelmgenzaken en Grensbe-
waking) teneinde te vernemen hoe dient te warden
gehandeld.

Krachtens het bepaalde in het vierde lid van
meergenoemd artikel moeten personen, van wie
uit een spoedig na de overname ingesteld onder-
zoek is gebleken dat zij niet de Nederiandse natio-
naliteit bezitten, wederom door de Duitse autori-
teiten worden teruggenomen, tenzij Nederland op
grand van andere bepalingen der overeenkomst
verplicht. is tot overname. In het bijzonder dient
daarbij te worden gedacht aan personen die we-
gens het treden in vreemde krij'gs- of staatsdienst
het Nederianderschap verioren hebben.

Terugzending van Nederianders, die zich ille-
gaal naar Duitsland hebben begeven, kan even-
tueel ook geschieden op grand van het bepaalde
in artikel 7 van de overeenkomst. In dat geval zal,
ongeacht de vraag of het Nederianderschap aaa-

35c V.C. 14 8e wijz. juni '60



Par. 5a

nemelijk kan warden gemaakt, de overname plaats
vinden indien aan de daarvoor in genoemd artikel
gestelde voorwaarden wordt voldaan (zie hiervoor
punt 11 van deze paragraaf).

De teruggeleide personen zullen zich veelal
schuldig gemaakt hebben aan overtreding van
artikel 6 van het Bewakingsvoorschrift 1946.

Overname van 11. Indien vreemdelingea aan de Nederlandse
vreemdeUngen grensautoriteiten warden overgegeven op groad

van de artikelen 1, vierde lid; 3, derde lid; 4,
vijfde lid; 6 of 8 van de overeenkomst met Duits-
land dient steeds aanstonds op de wijze, voorge-
schreven in de Vreemdelingencirculaire L contact
te worden opgenomen met de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het
Ministerie van Justitie, teneinde te vememen hoe
dient te warden gehandeld, tenzij vanwege het
Ministerie van Justitie reeds instructies werden
verstrekt omtrent de ten aanzien van de vreemde-

ling te volgen gedragslijn.
Ingeval van terugleiding zonder formaliteiten

door de Duitse grensautoriteiten van illegale
grensoverschrijders, die binnen 2 weken na hun
binnenkomst in Duitsland werden aangetroffen
(zie artikel 7 van de overeenkomst met Duits-
land) dient de betrokken brigadecommandant der
Koninklijke Marechaussee zich eveneens onmid-
dellijk overeenkomstig het bepaalde m de Vreem-
delingencirculaire L met het Ministerie van Jus-
titie (Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking) in verbinding te stellen, indien
a. niet vaststaat dat aan de in genoemde artikelen

gestelde voorwaarden voor overname wordt
voldaan of

b. er naar het aanvankelijk oordeel van de briga-
decommandant termen aanwezig zijn de
vreemdeling in bewaring te doen stellen of
enige maatregel van vreemdelingentoezicht op
hem te doen toepassen (dit zal ondermeer het
geval kunnen zijn, indien het een vreemdeling
betreft, wiens verblijf in Nederland niet door
het bevoegde gezag is aanvaard).
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De aandacht zij erop gevestigd, dat beslissend
voor de overname is het tijdstip van aanhouding
in het andere land; de overgave zelve kan even-
tueel ook meer dan 2 weken na de illegale grens-
overschrijding plaats vinden.

Wegens illegale grensoverschrijding teruggeleide
vreemdelingen zullen zich veelal schuldig gemaakt
hebben aan overtreding van artikel 6a van het
Bewakingsvoorschrift 1946.

By de overname 12. De overgave zal steeds dienen plaats te
te volg-en vinden aan een der doorlaatpostea, genoemd in

procedure bijlage 10 van deze circulaire.
De brigadecommandant der Koninklijke Mare-

chaussee in wiens bewakingskriiig de dooriaatpost
is gelegen, waar de ter beschLkkingstelling van de
vreemdeling door de buitenlandse grensautoritei-
ten plaats vindt, is belast met diens overname.

De districtscommandanten der Koninklijke
Marechaussee zien toe op een juiste gang van
zaken bij de overname. Zij plegen zonodig terzake
overieg met de betrokken Duitse autoriteiten op
him niveau.

Bij de overgave van de vreemdeling door de
Duitse grensautoriteiten zal steeds een verklaring
van ter beschikkingstelling in tweevoud warden
overgelegd. Indien de overname plaats vindt,
dient door de desbetreffende brigadecommandant
op het originele exemplaar van het formulier van
terbeschikkingstellmg een gedagtekende en onder-
tekende verklaring van overname te warden ge-
steld, waarna dat formulier wederom moet warden
teruggegeven aan de ambtenaar, die de vreem-
deling heeft overgegeven. Het afschrift van de
verklaring van terbeschikkingstelling kan door de
brigadecommandant ten behoeve van diens admi-
nistratie warden behouden.

Paragraaf 5b.

Verwijdering' 1. Ten aanzien van de uitleiding of teruglei-
anders dan ding van ongewenste vreemdelingen, die (vermoe-
over land delijk) als zeeman of als versteking in Nederland
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zijn gekomen of die per schip naar elders moeten
warden verwijderd, wordt aanbevolen, dat het
H.v.P. de bemiddeling inroept van het H.v.P. der
(haven) gemeente, waar de vreemdeling met het
schip is binnengekomen. Aan de hoof den van
politic der havenplaatsen wordt verzocht hun me-
dewerking in deze gevallen wel te willen verlenen.
(Zie voor verstekelmgen (stow-aways) bijlage 3
van deze circulaire)1).

Uitwijzing niet 2. Er zijn vele gevallen, dat een ongewenste
controle op vreemdeling moet warden verwijderd, doch waar-
vertrek in er redenen zijn om hem niet te doen uitleiden,

doch uit te wijzen. Deze redenen zullen gewoon-
lijk zijn:2)

a. dat het H. v.P. overtuigd is, dat de vreem-
deling aan zijn last cm Nederland op eigen gele-
genheid te verlaten, zal voldoen en geen poging
zal doen om spoedig naar Nederiand terug te
keren;

b. dat het verlenen van deze vrijheid geen ge-
vaar voor de openbare orde of veiligheid zal op-
leveren en

c. dus onnodige kostea voor begeleiding bij
uit- of terugleiding kunnen warden vermeden.

In dit geval zal het H. v. P. in de regel het reis-
papier van de vreemdeling, dat hij tegen regu van

1) Zie ook bijlage 2 van het Bewakingsvoorschrift 1946.
2) Ten aanzien van Belgische en Luxemburgse onderdanen dient in het

algemeen te warden volstaan met uitwijzing terwijl de verwijdering van
andere vreemdelingen naar Belgie of Luxemburg steeds dient te geschie-
den door middel van terug- of uitleiding met overgave aan de Belgische
(c.q. de Luxemburgse) grensautoriteiten. (zie mijn circulaire inzake de
verwijdering van wederzijdse onderdanen en vreemdelingen in Benelux-
verband, Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking nr. A. J.Z.
300/E-114, dd. 22-6-1960).
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c. de tekst van het publicatiebesluit van 17 September 1913 van een
Belgisch-Nederiandse notawisseling, betreffende de terugleiding
van minderjarigen;

Bijlage 5 (nieuw), betreffende verwijdering uit Nederiand van
onderdanen van Marokko en Tunesie, schrijven van het Ministene
van Justitie, Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,
Stafbureau Algemene en Juridische Zaken, AJZ nr. 300/E. 114,
d. d. 27 juni 1959;

Bijlage 6, vertrouwelijk, betreffende de behandeling, eventuele
aanhouding en verwijdering van politieke vluchtelingen, schrijven
va'nheTMmisterie van Justitie, Afdeling Politie, Rijksvreemdelingea-
dienst, al. nr. 386/B 6, d.d. 6 december 1954;

Bijlage 7, betreffende verplichting tot kenmsgeving aan het Britse
consulaat, betreffende de mbewaringstelling van een Brits onder-
daaa7 schrijven van het Ministerie van Justitie^ Afdeling Politie,
Bureau Kabinet, no. 3001, d. d. 8 September 1947;

Bijlage 8, vertrouwelijk, betreffendede verwijdering van bepaalde
categorieen van vreemdelingen, schrijven van het Mimster^e van
Justitie, Afdeling Politie, Rijksvreemdelingendienst, 386/B 8, d. d.
6 december 1954;

Bijlage 9, betreffende vreemdelingen die geen paspoort of ander
reispapfer van hun Regering krijgen, omdat zij niet aan hun militaire
verplichtingea voldoen;

Bijlage 10, betreffende overeenkomst met de Bondsrepubliek
Duitsland inzake de overname van ongewenste personen.

Bijlage 11, betreffende rijnschippers, die houder zijn van vluchte-
lingen- of vreemdelingenpaspoorten.

Tien modellen van te bezigen formulieren, respectievelijk genum-
merd 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7 en 7a; en

Een kort ovenicht van de vooraaamste bepalingen en klapper-
woorden.
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(2) Overname vindt met plaats indien het personen befa-eft, die de
nationaliteit bezitten van een land, dat met de Bondsrepubliek Duits-
land een gemeenschappelijke grens heeft en die naar dat land kunnen
warden verwijderd.

(3) De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland neemt perso-
nen, ten aanziea van wie uit een door de autoriteiten van het Ko-

ninkrijk der Nederlanden terstond na de overname ingesteld oDder-
zoek blijkt, dat niet aan de voorwaarden voor overname werd
voldaan, terug.

Artikel 8

(1) De Regering van bet Koninkrijk der Nederianden verklaart
zich bereid te voldoen aan verzoeken van de autoriteiten van de
Bondsrepubliek Duitsland om personen, die noch de Nederlandse
noch de Duitse nationaliteit bezitten, onder politiegeleide door te
zenden, indien vaststaat dat de verdere doorreis en de overname door

het land van bestemming verzekerd ziJD, een en ander met inacht-
neming van de geldende wetten en voorschriften.

(2) Het transport kan warden geweigerd,
indien voor de betrokkene tijdens zijn reis naar of in het land
van bestemming gevaar bestaat voor politieke vervolging of,
indien hem een strafvervolging of een tenuitvoerlegging van een
straf wacht,

of indien hij in het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden
wegens een strafbaar feit vervolgd zou moeten wordea; hiervan
moet voor het transport aan de autoriteiten van de Bondsrepu-
bliek Duitsland kennis worden gegeven.

(3) Het verzoek tot doorzending wordt door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland rechtstreeks
gericht tot het Nederiandse Ministerie van Justitie.

(4) Een Nederlands transitvisum is niet vereist.

(5) Ondanks verleende toestemming kunnen personen, die ter
doorzending zijn overgenomen, aan de Bondsrepubliek Duitsland
warden teruggegeven, indien zich achteraf feitea voordoen of bekend
warden, die aan een doorzending in de weg staan.

Artikel 9

(1) De voor overname in aanmerking komende doorlaatposten
warden aangewezea in overleg tussen de Passkontrolldu-ektion van
de Bondsrepubliek Duitsland en de Afdeling Grensbewaking van het
Nederiandse Ministerie van Justitie.

(2) De overname moet door de grensautoriteiten schriftelijk wor-
den bevestigd.
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Artikel 10

(1) De kosten van het transport van de te verwijderen personen
komen tot aan de doorlaatpost voor rekening van de autoriteit, die
de verwijdering doet geschieden.

(2) De kosten van doorzending tot aan de grens van het land van
bestemming en eventueel ook die voortvloeiende uit de terugbrenging,
worden gedragen door de Staat, die het verzoek tot doorzending
heeft gedaan.

Artikel 11

De verplichtingea voortvloeiende uit internationale verdragen in-
zake uitlevering blijven onverlet.

Artikel 12

Indien in deze bepalingen het bezit van de Duitse nationaliteit
voorwaarde voor overname is, strekt de verplichting tot overname
zich uit tot alle Duitsers in de zin van de Grondwet van de Bonds-

republiek Duitsland.

Artikel 13

Deze overeenkomst geldt ook voor het Land Berlija, indien de
Regermg van de Bondsrepubliek Duitsland niet binnen drie maan-
den na het inwerking treden van de overeenkomst aan de Regering
van het Koninkrijk der Nederlanden het tegengestelde mededeelt.

Artikel 14

Wat het Koninkrijk der Nederianden betreft, zal deze overeen-
komst alleen gelden voor het Europese deel van het K.omnkrijk.

Artikel 15

Deze overeenkomst kan met een termijn van drie maanden wor-
den opgezegd.
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Doorlaatposten, aangewezen voor de overgave en ovemame
van personen aan de NederIands-Duitse grens.

Nederlandse
doorlaatpost

Brigade
Koninklijke
Marechaussee

District

Koninklijke
Marechaussee

Duitse
doorlaatpost

Nieuwe Schans N'we Schans Groningen Bunderneuland

Rammelbeek Denekamp Enschede Frensdorfer-Haar

Oldenzaal-Station Oldenzaal Enschede Bentheun-Bahnhof

Glanerbrug Glanerbrug Enschede Gronau/
GIanerbriicke

Arnhem-Station Arnhem Arnhem Emmerich-B ahnhof

Elten Elten Winterwijk Huthum

Beek Beek (Old.) Arnhem Wyler

Keulsche Barriere Tegelen Venlo Schwanenhaus

Venlo-Station Venlo Venlo Kaldenkirchen-
Bahnhof

Maalbroek Roermond Roermond Elmpt

Locht Kerkrade Heerlen Horbach

Vaals Vaals Heerien Vaelserquartier

Simpelveld-Station Simpelveld Heerlen
Aachen-

Hauptbahnhof
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Bijlage 11

MINISTERIE VAN JUSTITIE
Hoofdafdeiing Vreemdelingenzaken

en Grensbewaking
Stafbureau Algemene en

Juridische Zaken

Nr. A.J.Z. 300/E. 114/A95

Bijlage 11 van de Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955

Betreffende: Rijnschippers die houder zijn van
vluchtelingen- of vreemdelingeapaspoorten.

Ingevolge een in het najaar van 1958 aangenomen resolutie van
de Centrale Rijnvaartcommissie, kunnen door de Rijnoeverstaten
(met inbegrip van Belgie) drietalige stempels wordeh geplaatst op
door hen aan Rijnschippers afgegeven vluchtelingenpaspoorten, als-
mede op de volgende door hen afgegeven vreemdelingenpaspoor-
ten1):

Belgie: ,,Titre de voyage pour etrangers (Reisbewijs voor
vreemdelingen)";

Duitsland: ,,Fremdenpass";

Frankrijk: ,,Titre d'identite et de voyage" (groen);

Nederiand: ,, Paspoort voor vreemdelingen";

Zwitseriand: ,, Passeport pour etrangers (Pass fiir Auslander)".

De houder van e6n der vorenbedoelde paspoorten met stempel is
vrijgesteld van de verpliehting tot het bezit van een inreisvisum of
een terugkeervisum, voorzover hij in verband met de uitoefening
van zijn beroep als Rijnschipper een der Rijnoeverstaten binnen-
reist. De staat, die het stempel heeft afgegeven, is verplicht de
houder van het paspoort, waarop dat stempel is gesteld, zolang deze
op de Rijnvaart werkzaam is, zonder formaliteiten terug te nemen,
zelfs mdien de geldigheidsduur van het paspoort is verstreken.

Houders van een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort met
drietalig stempel, die het beroep van Rijnschipper niet meer uitoefe-
nen en die op illegale wijze in een ander land verblijf houden, dienen
nog gedurende een jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur
van dat paspoort te worden teruggenomen door de staat die het heeft

1) In Nederland geschiedt zulks door het Bureau Internationale Vaart
te Rotterdam.
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afgegeven. Deze terugnameplicht vervalt, zodra de betrokkene toe-
stemming tot verblijf in een ander land heeft gekregen 1).

De vorenbedoelde resolutie van de Centrale Rijnvaartcommissie
laat onverlet de bepalingen van reeds bestaande overeenkomsten met
betrekking tot de terugname of de verwijdering van vluchtelmgen
(zie hiervoor o. m. bijlage 4 van de Vluchtelingencirculaire).

1) Met het oog op deze bepalingen mag aan houders van buitenlandse
vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoorten, voorzien van een drietalig
stempel voor Rijnschippers, nimmer een visum warden verleend zpnder
vooraf verkregen machtiging van het hoofd van de Visadienst noch een
verblijfsvergunning zonder mijn toestemming (Zie in dit verband het_be-
paalde in bijlage'l, onder de punten 4 en 5 der Visumcirculairel960en
in de tweede noot, behorende bij artikel 3, tweede lid van het Verblijfs-
voorschrift).
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Model nr. 2a

POLITIE te

Bijlagen:
No.

(in tweevoud in te zenden)

In bewaring

Niet in bewaring

Voorstel tot terugleiding (c. q. uitleiding) naar

Duitsland

Belgie/ Luxemburg
van eeii vreemdeling.

1. Naam:

Voornamen voluit:

2. Geboortedatum en -plaats:
3. Beroep:
4. Nationaliteit:

5a. Bij voorgenomen verwijdering
naar Duitsland: .
Plaats, datum en uur van ille-
gale binnenkomst in Nederland:
(afschrift van terzake opgemaakt
proces-verbaal bijvoegen)
reisdoel:

5b. Bij voorgenomen verwijdering
naar Belgie of Luxemburg:
Plaats, datum en uur van bin-
nenkomst in Nederland:
Was deze binnenkomst regehna-
tig of onregelmatig?
In het laatste geval vermelden:

Ie. op welke gronden van on-
regelmatige binnenkomst
sprake is (ongeldige papie-
ren, onvoldoende bestaans-
middelen, signalering als
ongewenste vreemdeling);

A an het Ministerie van Justitie
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking
Raamweg 47
's-Gravenhage.

Afschrift ter kennisneming aan de Heer Procureur-Generaal,
tgd. Directeur van Politic te
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2e. Indien de vreemdeling niet
verwijderbaar is naar het
land van zijn herkomst -
waaruit zulks is gebleken.

(bij onregelmatige binnenkomst
afschrift van het terzake opge-
maakte proces-verbaal bijvoe-
gen)

6. Omschrijving van zijn paspoort
(en van de daarin voorkomende
visa), identiteitspapieren of an-
dere bescheiden:

(Deze dienen mede te warden
ingezonden).
Indien hij niet over papieren be-
schikt, waaruit valt dan zijn ver-
blijf in Duitsland/Belgie en zijn
binnenkomst rechtstreeks uit dat
land op te maken?

Eventueel foto's en vingeraf-
drukken mede in te zenden).

7a. Bij voorgenomen verwijdering
naar Duitsland.
Verblijfplaatsen en adressen in
Duitsland, onmiddellijk vooraf-
gaande aan binnenkomst in Ne-
derland, met datums van aan-
komst en vertrek:
(zo mogelijk tenminste over het
tijdvak van een maand)

7b. Bij voorgenomen verwijdering
naar Belgie of Luxemburg.

1. datum en plaats van binnen-
komst in het Beneluxgebied.

2. Was deze binnenkomst re-
gelmatig of onregelmatig?
(in het laatste geval vermel-
den op welke gronden van
onregelmatige binnenkomst
sprake was)

3. Verblijfplaatsen en adressen
in Belgie en eventueel Lu-
xemburg sedert zijn binnen-
komst in het Beneluxgebied
met datums van aankomst en
vertrek.
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4. (indien het een vreemdeling-
zeeman betreft):
In welke haven en van welke
autoriteit heeft hij toestem-
ming gekregen om zich aan
wal te begeven of werk aan
board van een schip te zoe-
ken?
(In het eerste geval vermel-
den van welk schip hij is
achtergebleven)

a. Waar en wanneer werd de
vreemdeling in Nederland
aangetroffen?

b. Sedert wanneer is hij in be-
waring?

9. Wat verklaart hij omtrent zijn
levensloop?
(Eventueel kan voor de beant-
woording van deze vraag verwe-
zen worden naar het gerelateer-
de in het bijgevoegde proces-
verbaal).

10. Om welke reden wordt zijn ver-
blijf ongewenst geacht?

19

Het Hoofd van Plaatselijke Politie,
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POLITIE TE Model no. 3

Mede ter beoordeling of signalering in het Opsporingsregister
moet plaats vinden, deel ik U mede, dat de hieronder ge-
noemde vreemdeling, wiens voortgezet verblijf in Nederiand
ongewenst wordt geacht, uit Nederiand is verti-okken.
(Bij verwijdering van een gezin enz. behoeft slechts een for-
mulier als dit te warden ingezonden voor de vreemdeling(en),
wiens (wier) gedragingen tot het nemen van de maatregelen
hebben aanleiding gegeven).

Naam:
(voor gehuwde vrouwen of weduwen)
naam (overieden) echtgenoot:

Voornamen voluit:

Geboortedatum en -plaats:

Alias(sen) en andere (valse) opgaven:

Beroep:

Nationaliteit:

Laatste woonplaats in het buitenland:

Indien hij legaal in Nederland ver-
bleef, te vermelden of hij in het be-
zit was van een verblijfsvergunning
of een visum, c.q. op grand waarvan
hij daarvan was vrijgesteld:
Door wie was de verblijfsvergunning;
het visum afgegeven, wanneer en
voor welke termijn?

Indien hij illegaal in Nederland ver-
bleef, te vermelden plaats, datum en
uur van grensoverschrijding:

Waaruit is deze illegale grensover-
schrijding gebleken?

Waaruit bleek zijn onmiddellijk voor-
afgaand verblijf in Duitsland/Belgie?

A an het Ministerie van Justitie
Hoofdafdeling Vreemdelingenwken en Grensbewaking
Raamweg 47
's-Gravenhage.
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Model nr. 3

Over welke papieren beschikt hij?

Is hij in bewaring geweest en, zo ja,
gedurende welke periode?

Vertrokken op;

via:

naar:

Is hij uitgeleid, teruggeleid of uit-
gewezen?

Is aaa U machtiging tot verwijdering
verieend en, zo ja, door wie?

Werd hij van Uwentwege gefotogra-
feerd en gedactyloscopeerd?

(Indien het een vreemdeling zon-
der voldoende papieren betreft en
indien herhaliag van zijn illegale
binnenkomst valt te vrezen, is het
vervaardigen van foto's en vinger-
afdrukken raadzaam)

Omschrijving van de reden van ver-
wijdering:

19

Het Hoofd van Plaatselijke Politic,
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formaat 20 x 30 cm. Model no. 5

ORDER TOT UITLEIDING/TEBUGLEIDING
Gemeente .... de .......... 19
Nr. .....

Het Hoofd van politic, bedoeld in paragraaf 1 van de vreem-
delingencirculaire no. 14/1955, te

Gezien de aanhouding van de vreemdeling(e) . . *)

t8
....... laatst wonende te . .

geboren op
van beroep . . .
nationaliteit ......................

^blijkende uit bijgaand paspoort/identiteitsbewijs nr.
^afgegeven door .................. te ........... ..

* ^ die niet in het bezit is van enig identiteitsbewijs;
Overwegende, dat het verblijf van deze vreemdeling(e) in

Nederiand ongewenst is, omdat
[hij/zij .......................... ................ ;2)
[hij/zij blijkens het hierbijgaande afschrift van proces-verbaal
[nr ...... zich op of omstreeks ......... 19.. op illegale
. wijze toegang tot Nederland heeft verschaft, komende uit

. ;')
Gelast, dat hij/zij uit het Rijk zal warden verwijderd en

beveelt de ........................................ ...,. ')
om bovengenoemde vreemdeling(e) op 19 . over te
brengen naar .............................. . B)
en hem/haar aldaar ter beschikking te stellen van ...... ......

. ')
om door diens tussenkomst ter verwijdering uit Nederland te warden
overgegeven aan de grensautoriteitea van ............... . 7)

Het Hoofd van Politic voornoemd,
. 8)

z.o.z.

perforatiestrook
De Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee
te .................. bericht, dat de vreemdeling(e)

. 1)

19. .
geboren op ................... te
overeenkomstig uit/terugleidingsorder nr. ... op .......
uit Nederland is verwijderd.

De Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee,

Aan het hoofd van plaatselijke politie
te
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Model nr. 5

De Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee
heeft de vreemdeling(e)

vorengenoemd, alsmede vorenbedoeld paspoort/identiteitsbewijs *)
nr. ......... op ................. 19. ... overgenomen
van de ...................................... .. ....... . *)

De Brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee,
s)

VERKLARING VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

(In te vullen door Brigadecommandant
der Koninklijke Marechaussee)

De aan ommezijde vermelde vreemdeling(e) wordt heden ter be-
schikkmg gesteld van de Duitse/Belgische*) grensautoriteiten.
Bijzonderheden, van belong voor de grensautoriteiten van het na-
buurland'): fzo nodig op een bijlage te vervolgen)

plaats datum

handtekenmg
Overgegeven:

(handtekening en dienststempel)
Overgenomen:

(handtekening en dienststempel)

(plaats en datum van over gave/overname)
perforatiestrook .......

1) Naam en voornamen.
2) Reden van uitleiding vermelden.
3) Vermelding van het land.
4) Functie en naam van de ambtenaar belast met de overbrenging.
5) Gemeente waarheen de overbrenging moet geschieden.
6) Functie van de ambtenaar, die de vreemdeling zal overnemen.
7) Het land waarheen de uitleiding of terugleiding zal plaats vinden.
8) Handtekening en stempelafdruk.
9) Indien het een terugleiding op eigen gezag van het h.v. p. betreft:

nauwkeurig vermelden het tijdstip en de plaats van illegale binnenkomst
in Nederiand; de datum van aanhouding in Nederland; adressen in Duits-
land c. q. Belgie of Luxemburg, waar de vreemdeling heeft vertoefd; (in
geval van terugleiding naar Belgie tevens: datum en plaats van laatste
binnenkomst in het Beneluxgebied); het in het bezit van de vreemdeling
aangetroffen bewijsmateriaal en eventuele andere terzake dienende feiten
of omstandigheden.

Indien het een verwijdering na gepleegd overleg tussen de betrokken
Ministeries betreft kan volstaan warden met te vermelden waaruit is ge-
bleken dat de vereiste toestemming tot overname is verieend.

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Model nr. 5a

VERKLABING VAN TER BESCHIKKINGSTELLING

(plaats en datum)

Brigade ... der Koninklijke Marechaussee
Naam ........ . .
(bij vrouwen ook de meisjesnaam vermelden).
Voornamen

Geboortedatum en -plaats
Nationaliteit . .

Omschrijving der identiteitspapieren

Tijdstip van illegale grensover-
schrijding
Plaats van illegale grensover-
schrijding
Datum van aanhouding in Nederland
Datum en plaats van laatste
bmnenkomst in het Beneluxgebied ....
(alleen m te vullen bij terugleiding naar Belgie)
Adressen, waar de vreemdeling in
Duitsland/Belgie (ev. Luxemburg)*
heeft vertoefd

Opgave van het in het bezit van de
vreemdeling aangetroffen bewijs-
materiaal (brieven; trein-, tram- of . . .
buskaartjes; buitenlands geld, adres-
sen van hotels; etc.) . . . .
Verdere bijzonderheden, verband
houdende met de illegale grens-
overschrijding

De bovengenoemde vreemdeling wordt heden ter beschikking gesteld
van de Duitse/Belgische*) grensautoriteiten.

overgegeven:

(handtekening en dienststempel)
overgenomen:

(handtekening en dienststempel)

(plaats en datum van overgave/ovemame)

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking

Stafbureau Algemene en
Juridische Zaken

Nr. A.J.Z. 300/E. 114

Onderwerp: Verwijdering van wederzijdse onderdanea
en vreemdelingen in Beneluxverband.
(Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955).

Bijlagen: 2.

AAN:

de heren Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politic,
de heren Hoofden van plaatselijke Politie,
de heer Commandant der Komnklijke Marechaussee,

het Ministerie van Financien (Afd. Invoerrechten).

lugevolge de uitvoeringsregeling, getroffen krachtens artikel 9 van
de op 11 april 1960 te Brussel gesloten overeenkomst inzake de ver-
legging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het
Beneluxgebied (de tekst van deze overeenkomst werd toegezonden
bij mijn aanschrijving van 4 juni 1960, Hoofdafdeling Vreemdelin-
genzaken en Grensbewaking, A.J.Z. 69/E-39-28), gelden m. i.v. 1 juli
1960 de onderstaande bepalingen betreffende de wijze van verwijde-
ring en de overname van vreemdelingen in Benelux-verband, Tevens
geldt m. i.v. genoemde datum de onder vermelde regeling inzake ver-
wijdering en overname van wederzijdse onderdanen.

Het verwerken van deze bepalingen in de bestaande tekst van de
Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955 bleek een te onoverzichtelijk
geheel op te leveren. Met het oog hierop zijn de voorschriften be-
treffende de verwijdering en overname van personen tussea de
Beneluxlariden onderling in de onderhavige circulaire samengevat.
Voorzover nodig is daarbij verwezen naar de bepalingen van de
Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955, waarvan de tekst bij mijn
beschikking van heden op een aantal punten is gewijzigd en aange-
past. Een exemplaar van mijn desbetreffende beschikking gaat hier-
nevens. In voorbereiding is een nieuw verwijderingsvoorschrift, waar-
van de tekst u t.z.t. zal warden toegezonden.

A. Verwijdering van Belffische en Luxemburgse onderdanen.

Belgen of Luxemburgers die volgens de bepalingen van de Vreem-
delingencirculaire Nr. 14/1955 voor verwijdering m aamnerking
komen, mogen nimmer tegen hun wil uit het Beneluxgebied warden
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uitgeleid. In het algemeen zal ten aanzien van BelgisGhe en Luxein-
burgse onderdanen kunnen warden volstaan met uitwijzing. Slechts
indien daarvoor bijzondere redenen aanwezig zijn vindt de verwij-
dering plaats door middel van terug- of uitleiding, met overgave aan
de Belgische grensautoriteiten.

Als gronden voor terug- of uitleiding kunnen ondermeer worden
besehouwd de omstandigheid, dat de desbetreffende vreemdeling zich
bij herhaling aan overtreding van de vreemdelingen- of grensbewa-
kingsvoorschriften heeft schuldig gemaakt dan wel dat zijn aanwe-
zigheid hier te laade op grand van zijn gedragingen op crimineel of
politiek gebied een ernstig gevaar oplevert voor de opsnbare orde of
veiligheid, alsmede het feit dat de vreemdeling niet in het bezit is
van bescheiden, waaruit voldoende blijkt dat hij de Belgische of de
Luxemburgse nationaliteit bezit.

Als documenten waaruit het bezit van de Belgische c. q. de Luxem-
burgse nationaliteit blijkt kimnen in elk geval warden beschouwd de
identiteitspapieren, waarmede Belgische resp. Luxemburgse onder-
danen de bewakingsgebieden mogen betreden; eea Belgisch of een
Luxemburgs nationaal paspoort, waarvan de geldigheidsduur meer
dan 5 jaar is verstreken; eea ,, certificat de nationalite" (natioaali-
teitsbewijs), vermeldende dat de houder de Belgische of de Luxem-
burgse nationaliteit bezit of een afschrift van een akte van de bur-
gerlijke stand, waaruit blijkt, dat de houder de Belgische nationaliteit
verkregen heeft.

Voor de terug- of uitleiding van Belgische of Luxemburgse onder-
danen geldt overigens dezelfde procedure als voor de terug- of
uitleiding van andere vreemdelingen naar Belgie (zie hiervoor onder
B van deze circulaire).

Indien er naar het oordeel van een hoof d van plaatselijke politie
of van eea districts- of brigadecommandant der Koninklijke Mare-
chaussee aanleiding bestaat aan de Belgische autoriteiten te verzoe-
ken, een te verwijderen Luxemburger over te nemea, teneinde deze
- ter overgave aan de Luxemburgse autoriteiten - onder geleide
door Belgisch gebied te brengen, dient eerstbedoelde autoriteit zich
steeds, zonodig op de wijze, voorgeschreveD in de Vreemdelingen-
circulaire L, met de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grens-
bewaking van mijn Mimsterie in verbinding te stellen, opdat even-
tueel vanwege mijn Ministerie terzake overleg met de Beneluxpart-
ners kan warden gepleegd.

Uiteraard behoort van elke plaats gevonden hebbende verwijde-
ring (hetzij door middel van uitwijzing, hetzij door middel van uit-
of terugleiding) van een Belgische of Luxemburgse onderdaan op de
in par. 5b, onder 4 van de Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955
aangegeven wijze aan mijn Ministerie te warden kennisgegeven.

Personen ten aanzien van wie uit een door de Belgische of
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Luxemburgse autoriteiten ingesteld onderzoek is gebleken, dat zij op
het tijdstip van hun verwijdering uit Nederland niet de Belgische
resp. de Luxemburgse nationaliteit bezaten, dienen te warden terug-
genomen, tenzij er uiteraard voor Belgie of Luxemburg uit anderen
hoofde een verplichting tot overname bestaat.

B. Verwijdering- van vreemdelingen, dieniet de Belgische of de
Luxemburgse nationaliteit bezitten.

1. Hoofdregels betreffende de verwijdering.

a. Verwijdering van vreemdelingen, die niet de Belgische of
Luxemburgse nationaliteit bezitten, naar Belgie of Luxemburg
mag uitsluitend plaats vinden door middel van terugleiding
of uitleiding, met overgave aan de Belgische grensautoritei-
ten. De autoriteiten, belast met het vreemdelingentoezicht of
met de grensbewaking mogen op generlei wijze in de hand
werken, dat ongewenste vreemdelingen, als hier bedoeld, zich
zonder goedvinden of medeweten van de Belgische of
Luxemburgse autoriteiten naar Belgie of Luxemburg begeven.

b. Behalve in de gevallen, waarin voor Belgie of Luxemburg
een verplichting tot overname bestaat (zie hieronder de pun-
ten 2 en 3) of door de Belgische c. q. de Luxemburgse autp-
riteiten uitdrukkelijk toestemming tot de toelating van de
betrokkenen op hun gebied is verieend, dienen ongewenste
vreemdelingen steeds zoveel mogelijk naar derde landen te
warden verwijderd.

c. Vreemdelingen van Duitse nationaliteit behoren in voorko-
mende gevallen steeds naar Duitsland te warden verwijderd.

d. Vreemdelingen aan wie hier te laade een verblijfsvergunning
is verieend kunnen niet meer naar Belgie of Luxemburg
warden verwijderd, tenzij zij in het bezit zijn van een Belgisch
of Luxemburgs document hetwelk him terugkeer nog na het
verstrijken van de geldigheidsduur der verblijfsvergunning
waarborgt. Te denken valt in dit verband o.m. aan een in
Belgie of Luxemburg gevestigde staatloze, die in het bezit is
van een geldige Belgische of Luxemburgse identiteitskaart
voor vreemdelingen en aan wie, binnen de geldigheidsduur
van dit document - b.v. met het oog op studie - een ver-
gunning tot tijdelijk verblijf hier te lande wordt verieend.

e. Ten aanzien van vreemdelingen, die verklaren vluchteling te
zijn en om asiel in Nederland verzoeken, behoort steeds te
worden gehandeld op de wijze, aangegeven in bijlage 6 (ver-
trouwelijk) der Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955.
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2. Rechtstreekse terugleiding van illegale grensoverschrijders.

Vreemdelingen die op onregelmatige wijze vanuit Belgie ons land
zijn binnengekomen en die binnen twee weken na hun binnenkomst
zijn aangetroffen, warden door de Belgische grensautoriteiten terug-
genomen, zonder dat daartoe de tussenkomst van de wederzijdse
Ministeries van Justitie vereist is. Onder onregelmatige binnenkomst
wordt in dit verband verstaan elke overschrijding van de Belgisch-
Nederiandse grens door een vreemdeling, die niet voldoet aan de
ingevolge de Grensbewakingswet voor het verkrijgen van toegang
tot de bewakingsgebieden gestelde voorwaarden. (Het betreft hier dus
de vreemdelingen, die niet in het bezit zijn van geldige identiteits-
papieren of die niet over voldoende middelen van bestaan beschik-
ken, dan wel als ongewenst gesignaleerd staan). Beslissend is het
tijdstip van aanhouding; de overgave zelve kan eventueel ook op een
later tijdstip plaats vinden, bijv. indien tegen de betrokkene eerst een
strafrechtelijk onderzoek moet warden ingesteld. Indien zich geen
bijzondere omstandigheden voordoen dient de terugleiding uiteraard
steeds onverwijld te geschieden.

Indien deze vreemdelingen aan of nabij de Nederlands-Belgische
grens dan wel in een der in bijlage 2 van Vreemdelingencirculaire
Nr. 14/1955 genoemde, in de nabijheid van die grens gelegen
gemeenten door eea ambtenaar, belast met de grensbewaking, wor-
den aangehouden, behoeven zij niet aan het hoofd van plaatselijke
politie der gemeente van aanhouding, te warden voorgeleid, doch
kan, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten, hun
terugleiding onmiddellijk warden uitgevoerd door de zorg van het
personeel der Koninklijke Marechaussee, belast met de grensbewa-
king.

Van de overgave aan de Belgische grensautoriteiten dient in dit
geval gebruik te warden gemaakt van eea verklaring van ter be-
schikkingstellmg in duplo, ingericht overeenkomstig model Nr. 5a
bij de V'reemdelingencirculaire Nr. 14/1955. Een exemplaar daaryan
wordt aan de overnemende autoriteit overhandigd en het andere
exemplaar wordt, nadat dit voor ontvangst is getekend, als bewijs
van overname behouden door de ambtenaar die de vreemdeling heeft
teruggeleid. Bij de overgave moeten voorts zoveel mogelijk alle
bescheiden warden overgelegd, waaruit de illegale grensoverschrij-
ding kan blijken.

In de overige gevallen dient de terugleiding te geschieden op last
van het hoofd van plaatselijke politic der gemeente waar de vreem^
deling werd aangehouden. Voor deze terugleiding dient het hoofd
van plaatselijke politic steeds de tussenkomst in te roepen van de
Koninklijke Marechaussee (voor de plaatsen waar de overgave en
overaame van personen aan de Nederiands-Belgische grens kan
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plaatsvinden, met vermelding van de brigades en districten der Ko-
ninklijke Marechaussee, waaria deze plaatsen zijn gelegen: (Zie de
bijlage bij deze circulaire) met gebruikmaking van een order tot uit-
of terugleiding in drievoud model Nr. 5 van Vreemdelingencircu-
laire Nr. 14/1955) en onder overleggmg van een afschrift van het
terzake van de illegale grensoverschrijding opgemaakte proces-ver-
baal alsmede, zoveel mogelijk, van alle in het bezit van de vreem-
deling aangetroffen voorwerpen of bescheiden, waaruit kan blijken,
dat er van .illegale overschrijding der Belgisch-Nederiandse grens
sprake is. Terzake dient overigens een gelijke procedure te warden
gevolgd als die, welke in de punten 2, 3 en 4, eerste alinea, van par.
5 der Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955 met betrekking tot de
terugleiding van vreemdelingen naar Duitsland is voorgeschreven
(zie ook par. 2, onder punt 3, van de Vreemdelingencirculaire Nr.
14/1955).

In geval van weigering van de overname door de Belgische grens-
autoriteiten is het bepaalde in punt 8 van par. 5a der Vreemde-
lingencirculaire Nr. 14/1955 van overeenkomstige toepassing.

De Belgische autoriteiten kunnen door hen overgenomen vreem-
delingen als hier bedoeld nog binnen een termijn van 3 maanden, te
rekenen vanaf de datum van overgave teruggeven, indien uit een
door hen ingesteld onderzoek is gebleken, dat niet aan de voor-
waarden voor overname was voldaan. (Voor de in zodanig geval te
volgen gedragslijn: zie onder D, punt 2 van deze circulaire).

3. Terug- of uitleiding na overleg tussen de Ministers van Justitie
der Beneluxlanden.

Behalve in het hierboven onder 2 genoemde geval kan de terug-
leiding of uitleiding van vreemdelingen naar Belgie of Luxemburg
slechts plaatsvinden nadat daartoe de toestemming is verkregen van
het Belgische resp. Luxemburgse Ministerie van Justitie.

Ingevolge de tussen Nederland, Belgie en Luxemburg getroffen
regeling, dient de vereiste toestemming tot ovemame te warden ver-
leend in de volgende gevallen:
a. Vreemdelingen die zich, na op onregelmatige wijze een der Be-

luxlanden te zijn binnengekomen of aldaar op onregelmatige
wijze verblijf te hebben gehouden1) naar een ander Beneluxland

begeven, alwaar zij ten minste twee weken doch niet meer dan

1) Van ,, onregelmatige binnenkomst" is sprake, indien het een vreem-
deling betreft die op het tijdstip van zijn binnenkomst niet over geldige
reisdocumenten of over voldoende bestaansmiddelen beschikt, dan wel
als ongewenst wordt beschouwd; er is sprake van ,, onregelmatig verblijf"
indien de vreemdeling tijdens zijn verblijf in het desbetreffende Benelux-
land de geldigheidsduur van zijn reispapier heeft laten verstrijken; zoader
middelen van bestaan is geraakt dan wel ongewenst is geworden.
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6 maanden na hun binnenkomst zijn aangetroffen, warden door
eerstbedoeld land teruggenomen, indien zij niet verwijderd kun-
nen warden naar hun land van herkomst1). Een verplichting tot
terugname is evenwel niet aanwezig, indien de vreemdeling minder
dan veertien dagen op onregelmatige wijze vertoefd heeft in het
Beneluxland via welks grenzen hij faet Beneluxgebied is binnen-
gekomen en hij tevens meer dan vier maanden verblijf heeft
gehouden in het land waar hij is aangetroffen.

b. Vreemdelingen die het Beneluxgebied zija binnengekomen op
grand van een visum, worden op verzoek van het land waar zij
zijn aangetroffen teruggenomen door het land, door welks auto'
riteiten het visum is afgegeven, tenzij zij sedert het verstrijken
van de geldigheidsduur van het visum meer dan zes maanden in
eerstbedoeld land verblijfhebben gehouden2 ).

c. Vreemdelingen, die hun woon- of verblijfplaats hebben in een
der Beneluxlanden en die houder zijn van een ,,vergunning tot
verblijf", warden op verzoek van het land waar zij zijn aange-
troffen, teruggenomen door het land dat hun de vergunning tot
verblijf heeft verstrekt, tenzij zij sedert het verstrijken van de
geldigheidsduur der vergunning meer dan z.es maanden verblijf
hebben gehouden in het land waar zij zijn aangetroffen 2). Is deze
termijn overschreden en kan de vreemdeling niet naar een derde
land warden verwijderd (te denken valt aan staatlozen en vluch-
telingen), dan kan de desbetreffende aangelegenheid warden
voorgelegd aan de ,,Bijzondere Commissie" bedoeld m artikel 15
der overeenkomst van 11 april 1960. Onder ,,vergunning tot
verblijf" moet in dit verband warden verstaan:
in Belgie: een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregis-
ter of een identiteitskaart voor vreemdelingen.

in Luxemburg: een identiteitskaart voor vreemdelingen.

in Nederland: een verblijfsvergunning.

d. Vreemdelingen, die uit een der Beneluxlanden zijn verwijderd en
ten aanzien van wie door dit land ingevolge artikel 10 van meer-
genoemde overeenkomst een verzoek is gedaan om hen als onge-
wenst voor het Beneluxgebied aan te merken, warden door het
Beneluxland, dat zulk een verzoek heeft afgewezen, van het land
dat het verzoek heeft gedaan teruggenomen, indien zij via het
eerstbedoelde land teruggekeerd zijn naar het land dat hen heeft
verwijderd.

De terugnameverplichting vervalt, indien de vreemdeling in-

1) Deze laatste yoorwaarde geldt niet bij rechtstreekse terugleiding in
geyal van aanhouding binnen 14 dagen.

a) In tegenstelling met het onder a bedoelde geval gel dt de terugname-
verplichting hier dus 66k, indien de vreemdeling verwijderd kan warden
naar het land van herkomst.
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middels meer dan zes maanden in laatstbedoeld land verblijf
heeft gehouden1).

e. Vreemde zeelieden, aan wie is toegestaan zich aan wal te bege-
ven, gedurende de tijd dat hun sehip ligplaats heeft in een haven
van een der Beneluxlanden en die na het vertrek van dat schip
zij'n achtergebleven, warden op verzoek van het land waar zij
zijn aangetroffen, teruggenomen door het land waar zij van board
gegaan zijn1). Dezelfde regel geldt ten aanzien van vreemde zee-

lieden, die na him afmonstering van een in een der Benelux-
landen liggend schip, van de autoriteiten van dat land toestem-
ming gekregen hebben aldaar werk aan boord van een schip te
zoeken en die zich vervolgens naar een ander Beneluxland heb-
ben begeven. Ook in deze gevallen vervalt de terugnameverplich-
ting indien de vreemdeling meer dan zes maanden verblijf heeft
gehouden in het land waar hij is aangetroffen.

Zoals vermeld dient in deze gevallen omtrent de overgave en
overname vooraf - rechtstreeks - overleg te warden gepleegd
tussen het Nederlandse Ministerie van Justitie (Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking) en het Belgische of het
Luxemburgse Ministerie van Justitie. Indien het hoofd van plaat-
selijke politic een vreemdeling aantreft die in aanmerking komt
om met gebruikmaking van deze procedure naar Belgie of naar
Luxemburg te warden verwijderd, dient dit hoofd van plaatse-
lijke politic op overeenkomstige wijze te handelen als in par. 5a,
onder punt 7, van de Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955 ten
aanzien van de terugleiding (door middel van een vereenvou-
digde procedure) van vreemdelingen naar Duitsland is voorge-
schreven.

Indien toestemming tot de overname is verleend, zullen mijner-
zijds de nodige aanwijzingen omtrent de overgave aan de Bel-
gische grensautoriteiten warden verstrekt.

Voor wat betreft de wijze waarop in deze gevallen de overgave
aan de Belgische grensautoriteiten moet plaatsvinden, is het be-
paalde in de punten 2, 3 en 4, eerste alinea, van par. 5a der
Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955 van overeenkomstige toe-
passing (overgave door tussenkomst van de Kon, Marechaussee '2)
met gebruikmakmg van een order tot uit- of terugleiding in

1) In tegenstelling met het onder a bedoelde geval geldt de terugname-
verplichting hier dus 66k, indien de vreemdeling verwijderd kan worden
naar het land van herkomst.

2) Voor de plaatsen waar de overgave en overname van personen aan
de Nederlands-Belgische grens kan plaatsvinden, met vermelding van de
brigades en districten der Kon. Marechaussee, waarin deze plaatsen zijn
gelegen: zie de bijlage bi] deze circulaire.
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drievoud - model Nr. 5 van Vreemdelingencirculaire Nr.
14/1955-).

C. Doorzending van vreemdelingren, bestemd voor verwijdering
naar derde landen.

Ingevolge de in Beneluxverband getroffen regeling zal elk Bene-
luxland toestemming verienen tot doorreis door zijn gebied van
vreemdelingen, tegen wie in een ander Beneluxland een maatregei
van verwijdering is getroffen en die aaar derde landen verwijderd
kunnen warden, indien de verwijdering aldus op de snelste en een-
voudigste wijze kan warden uitgevoerd. De aan de doorreis (en
eventueel begeleiding) verbonden kosten komen ten laste van het
land dat de maatregel van verwijdering heeft genomen. Indien de
doorzendmg om enigerlei reden geen doorgang kan vinden, dient de
vreemdeling te warden teruggenomen door het Beneluxland, dat de
maatregel van verwijdering heeft genomen.

De Belgische autoriteiten zullen eveneens hun medewerking ver-
lenen aan de overgave van uit Nederland te verwijderen vreemde-
lingen aan de Luxemburgse autoriteiten, indien deze toestemming
tot overname van zodanige vreemdelingen hebben gegeven 1).

Omtrent de doorzending dient steeds tevoren overieg te worden
gepleegd tussen de wederzijdse Ministeries van Justitie. Indien een
hoofd van plaatselijke politic van oordeel is dat er aanleiding bestaat
een beroep op de medewerking van de Belgische - en eventueel de
Luxemburgse - autoriteiten te doen om een uit ons land te ver-
wijderen vreemdeling door hun gebied te geleiden, dient dat hoofd
van plaatselijke politic terzake een gemotiveerd voorstel in bij de
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van mijn
Ministerie, onder vermelding van alle van belang zijnde gegevens,
opdat vanwege mijn Ministerie contact kan warden opgenomen met
het Belgische (eventueel Luxemburgse) Ministerie van Justitie.

Een afschrift van dat ambtsgericht wordt gezoaden aan de be-
voegde Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie.

Indien anderzijds aan een verzoek van de Belgische of Luxem-
burgse autoriteiten om doorzending onder geleide van vreemdelin-
gen door Nederlands gebied wordt voldaan, zullen mijnerzijds van
geval tot geval de nodige instructies aan de politic- of grensbewa-
kingsautoriteiten worden verstrekt.

1) Voor de doorzending door Belgisch gebied van uit Nederland te
verwijderen Luxemburgers: zie onder A van deze circulaire.
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D. Ovemame van personen van de Be4fische (of Luxemburgse)
autoriteiten.

1. Personen die vermoedelijk Nederlander z.ijn.

Indien door de Belgische grensautoriteiten personen ter be-
schikking Warden gesteld van wie het aannemelijk is of van wie
vermoed wordt dat zij de Nederlandse nationaliteit bezitten,
dient op gelijke wijze te warden gehandeld als in punt 10 van
par. 5 a der Vreemdelingencirculaire Nr. 14/1955 ten aanzien
van de overname van zodanige personen van de Duitse autori-
teiten is aangegeven.

2. Vreemdelingen.
Een verplichting tot overname of terugname van vreemde-

lingen van de Belgische of Luxemburgse autoriteiten kan bestaan
in de volgende gevallen:
a. indien het personen betreft, van wie bij hun verwijdering uit

Nederland werd aangenomen, dat zij de Belgische of de
Luxemburgse nationaliteit bezaten, doch ten aanzien van wie
uit een door de Belgische resp. Luxemburgse autoriteiten
ingesteld onderzoek is gebleken dat zulks niet het geval is
(zie het slot van het vermelde onder A van deze circulaire);

b. indien het vreemdelingen betreft, die als illegale grensover-
schrijder rechtstreeks naar Belgie warden verwijderd (zie on-
der B, punt 2 van deze circulaire) en die binnen drie maan-
den na him overgave wederom door de Belgische autoriteiten
warden teruggegeven omdat uit een door hen ingesteld onder-
zoek is gebleken, dat met aan de voorwaarde voor overname
was voldaan;

c. indiea het vreemdelingen betreft die op onregelmatige wijze
vanuit ons land Belgie of Luxemburg zijn binnengekomen en
die aldaar binnen twee weken na hun binnenkomst zijn
aangetroffen (in dit geval kan rechtstreekse terugleiding door
de Belgische autoriteiten plaatsvinden; indien uit een hier te
lande ingesteld onderzoek is gebleken, dat niet aan de voor-
waarden voor overname werd voldaan, kunnen zulke vreem-
delingen nog binnen een termijn van drie maanden aan de
Belgische autoriteiten warden teruggegeven);

d. in de gevallen, bedoeld onder B, punt 3 sub a t/m e van deze
circulaire (in deze gevallen dient vooraf vanwege mijn Minis-
terie, Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,
aan het Belgische c. q. het Luxembyrgse Ministerie van Jus-
titie toestemming tot de overgave te zijn verleend);

e. indien een vreemdeling ter doorzending naar Luxemburg of
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naar derde landen aan de Belgische autoriteiten is overge-
geven en deze doorzending om enigeriei reden niet geeffec-
tueerd kan warden (zie onder C van deze circulaire).

In het onder c bedoelde geval dlent de betrokken brigadecom-
mandant der Kouinklijke Marechaussee zich onmiddellijk op de
wijze, voorgeschreven in de Vreemdelingencirculaire L met mijn
Ministerie (Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking)
in verbinding te steilen, teneinde te vernemen hoe dient te warden
gehandeld, indien niet vaststaat, dat aan de voorwaarden voor over-
name wordt voldaan of indien er naar zijn mening termen aanwezig
zijn de vreemdeling in bewaring te stellen dan wel enige maat-
regel van vreemdelingentoezicht op hem toe te passen, (bijv. indien
het een vreemdeling betreft wiens verblijf hier te lande niet door
het bevoegde gezag is aanvaard).

In de onder a, b, d en e genoemde gevallen behoort de brigade-
commandant steeds overeenkomstig het bepaalde in de Vreemde-
lingencirculaire L instructies aan de Hoofdafdeling Vreemdelingen-
zaken en Grensbewaking van mijn Ministerie te vragen, indien
mijnerzijds nog geen aanwijzingen werden gegeven omtrent de ten
aanzien van de vreemdeling te volgen gedragslijft.

De overname vindt plaats op een der in de bijlage bij deze cir-
culaire genoemde plaatsen; ten aaazien van de overnameprocedure
is overigens het bepaalde in punt 12 van par. 5a der Vreemdelingen-
circulaire Nr. 14/1955 van overeenkomstige toepassing.1).

Het ligt voor de hand dat, vooral in den beginne, de toepassing
en uitvoering der bovenstaande regeling in de praktijk tot vragen
aanleiding zal kunnen geveri. Door de autoriteiten, belast met het
vreemdelingentoezicht of met de grensbewaking ware een ruim
gebruik te maken van de mogelijkheid zich - desgewenst op de
wijze bedoeld in de Vreemdelingencirculaire L - met mijn Minis-
terie (Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking) in ver-
binding te stellen, teneinde terzake een beslissing fe vragen of
inlichtingen in te winnen. Eveneens houd ik mij gaarne aanbevolen
voor suggesties, welke tot een nauwere samenwerking der Benelux-
landen op het gebied van de verwijdering van ongewenste elementen
uit het Beneluxgebied kunnen leiden. Oofc op het onderhavige terrein
geldt immers dat de met vreemdelingentoezicht en grensbewaking
belaste organen niet alleen voor eigen nationale belangen, doch mede
voor de belangen der Beneluxpartners dienen te werken.

DE MDSTISTER VAN JUSTITIE,
A. C. W. Beerman

1) N.B. Van elke overname van een persoon (hetz. ij Nederlander, hehij
vreemdeling) van de buitenlandse grensautoriteiten dient door de over-
nemende ambtenaar op de door de Commandant der Koninklijke Mars-
chaussee voorgeschreven wijze een rapport in tweevoud te warden inge-
zonden.
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Bijlage by de circulaire van de Minister van Justitie itozake de
verwijdering van wederzijdse onderdanen en vreemdelingen in

Beueluxverbaad (Nr. A. J.Z. 300/E 114).

Plaatsen, aangewezen voor de overgave en overname van personen
aan de Nederiands-Belgische grens.

Brigade
Koninklijke
Marechaussee

District
Koninklijke
Marechaussee

Kapellebrug-Kemzeke Hulst Terneuzen

Sluis-Westkapelle (Schapenbrug) Sluis Teraeuzen

Sas van Gent-Zelzate Sas van Gent Terneuzen

Putte-Putte (Stabroek) Ossendrecht
(te Putte) Bergen op Zoom

Nispen-Essen Roosendaal Bergen op Zoom

Roosendaal-Station Roosendaal Bergen op Zoom

Wernhout-Wuustwezel Zundert Breda

Baarie-Nassau-Baarle-Hertog Baarle-Nassau Breda

Goirle-Poppel Goirle Breda

Reusel-Arendonk Bladel Eindhoven

Lommel-Bergeijk Bergeijk Eindhoven

Roosteren-Maaseik Rodsteren Roermond

Bilserbaaa-Veldwezelt Maastricht-West Maastricht

Eijsden-Witlyiis-Moelingen Eijsden Maastricht

Vise-Station Maastricht-Wijk Maastricht

Maastricht-Station Maastricht-Wijk Maastricht
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