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Aan de heren Procureurs-Generaal, fgd. 
Directeuren van Politie; 
de heren Hoofden van plaatselijke politie. 

Een zich voorgedaan hebbende aangelegenheid die naar mijn 

oordeel zowel aan het openbaar ministerie had behoren te worden 

gerapporteerd, als ter kennis van het departement had dienen 

te zijn gebracht, geeft mij aanleiding u het volgende te berichten. 

Het betrof hier een misdrijf tegen de zeden (de samenleving 

van een buitenlandse werknemer met een 15 jarige dochter van een 

andere buitenlandse werknemer, uit welke samenleving kinderen 

zijn geboren) dat zeker aanleiding kon geven tot de vraag of op 

grond daarvan verder verblijf hier te lande van Qén of meer 

daarbij betrokken vreemdelingen wel in het belang van henzelf 

maar meer nog van de Nederlandse samenleving zou moeten worden 

geacht. 

Een maatregel uit hoofde van de Vreemdelingenwet, strekkende 

tot beëindiging van het verblijf, zou in casu alleen in een ver- 

oordeling ter zake van het aangeduide feit haar basis kunnen vinden, 

Nu de bedoelde aangelegenheid eerst na geruime tijd toe- 

valligerwijs te mijner kennis kwam, heeft toentertijd de mogelijk- 

heid ontbroken mede op grond van het vorenstaande te overwegen 

of een vervolging eventueel opportuun moest worden geacht. 

Het tijdsverloop en de zich inmiddels voorgedaan hebbende 

ontwikkelingen hebben een eventuele beslissing tot vervolging 

echter practisch onmogelijk gemaakt. Ik zal het op grond van het 

vorenstaande op prijs stellen dat voorvallen van bijzondere aard 

waarbij vreemdelingen zijn betrokken en die zich duidelijk niet 

verdragen met de ten onzent gangbare opvattingen omtrent de 

goede zeden en zeker wanneer deze in beginsel vervolgbaar zijn, 

te mijner kennis worden gebracht. 

Aan de Procureur-Generaal te Arnhem deed ik tevens afzonder- 

lijk bericht betreffende de in de aanhef bedoelde aangelegen- 

heid toekomen. 
Het vorenstaande zal t.z.t, in de Vreemdelingencirculaire 

worden verwerkt. In afwachting hiervan ware deze aanschrijving 

achter deel D in de Vreemdelingencirculaire in te voegen en 

ware bij het gestelde in de derde alinea van Hoofdstuk I van 

deel D een verwijzing naar deze aanschrijving aan te brengen. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 


