
Bijlage E5 bij de Vreemdelingencirculaire 

Hoofd van plaatselijke politie 
te ...................... 

Bijlagen, 
Nr. 

(in tweevoud in te zenden) 

Azn het rninistsrie van Justitie 
hoofd~fdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 
Raamweg 47 
t s -Gravenhage 

Afschrift ter kennisneming aan de heer Prrcureur-beneraal, 
fgd. Directeur van Folitie te ...................... 

In bewaring 
Niet in bewaring 

1 > 
orstel tot verwi,jdering van een vreemdeling: 

naar: ~uitsland/~elgië/Luxemburg/~rankrijk/~ostenrijk. 

1. Naan: 
Voornamen voluit: 

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

5. Omschrijving van zijn paspoort 
(en van de daarin voorkomende 
visa), identiteitspapieren of 
andere bescheiden: 

(Deze dienen mede te worden 
ingezonden). 

Indien hij niet over papieren be- 
schikt waaruit valt dan zijn ver- 
blijf in Duitsland, ~elgië/~wemburg, 
Frankrijk of Oestenrijk en zijn 
binnenkomst uit die landen op te 
maken? 

(~ventueel foto s en vingeraf - 
drukken mede in te zenden). 

'%.bij voorgenomen verwi,idering 
naar Duitsland of Oostenrijk: 
1. Plaats, datum en uur van 

illegale binnenkomst 
Ivoor Duitsland) : in het Benelwgebied: 
(voor Oostenrijk): in Nederland: 
(afschrift van terzake opgemaakt 
proces-verbaal bijvoegen) 

2. Verblijfplaatsen 'en adressen in 
Duitsland of Oostenrijk, onmid- 
dellijk voorafgaande aan binnen- 
kaat in het Beneluxgebied, resp. 
in Nederland, met datums van 
aankomst en vertrek : 
(zo mogelijk tenminste over het 
tijdvak van een maand) 

6b .Bi j voorgenomen verwi,jdering naar 
België, Luxemburg of Frankrijk: 
1. Plaats, datum en uur van binnen- 

komst in het Beneluxgebied: 



6b- 2. Was deze binnenkomst regelnatig 
o: onregelmatig? 
(in het laatste geval vermelden op 
welke gronden van onregelmatige 
binnenkomst sprake aas: 
ongeldige papieren, onvoldoende 
bestaansmiddelen, signalering 
als ongewenste vreemdeling) 
ALLEEN VOOR BELGIE OF LUX!3PWURG: 
(Vragen 3 t/m 6) 

3. Plaats, datuq en uur van binnen- 
komst in Nederland: 

4. Was deze binnenkomst regelmatig 
of onregelmatig? 
In het laatste geval vermelden: 
1. op welke gronden van onregel- 
natige binnenkomst sprake is 

(ongeldige papieren, onvoldoende 
bestaansmiddelen, signalering 
als ongewenste vreemdeling); 
2. - 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 bijvoegen) 

5. Verblijfplaatsen en adressen in 
België en eventueel Luxemburg 
sedert zijn binnenkomst in het 
Beneluxgebied met datums van 
aankomst en vertrek: 

6. (I-ndien het een vreemdeling-zeeman 
betreft) r 
In welke haven en van welke auto- 
riteit heeft hij toestemming ge- 
kregen om zich aan wal te bege- 
ven of werk aan bocrd van een 
schip te zoeken? 
(1n het eerste geval vermelden van 
welk schip hij is achtergebleven) 
ALLEEN VOOR FRANKRIJK: 

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

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

b. Sedert wanneer is hij in bewaring? 

8. Wat verklaart hij omtrent zijn levensloop? 
(~ventueel kan voor de beantwoording van 
deze vraag verwezen worden naar het gere- 
lateerde in het bijgevoegde proces-verbaal). 

9 .  Eventuele verdere bijzonderheden. 
. . . . . . . . . i .  n......, ............ 19.. 
Het Hoofd van Plaatselijke Politie, 


