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Aan de heren Hoofden van plaatselijkepolitie

i.a.a. de heren Procureurs-Generaal,
fgd.Directeurenvan Politie.

onderv.rE'Proceduresin
kort geding
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In toenemendemate gaan vreemdelingen,die vegens het niet vol-
doen aan de vreemdelingenvoorschriftende aanzegginghebben ge-
kregen ons land te verlaten of die op het punt staan uit ons
land te worden verwijderd, er toe over hiertegen in verzet te
komen door middel van een kort geding tegen de Staat.

In zaken tegen de Staat is de President van de Arrondissements-
rechtbank te 's-Gravenhagebevoegd.De landsadvocaatbehartigt
in zulke proceduresde belangen van de Staat.

Het komt voor, dat niet de Staat, maar het Hoofd van plaatselijke
politie in kort geding vordt gedagvaardvegens een voorgenomen
uitzettingvan een vreemdeling.Zo dagvaardde een bepaalde
vreemdeling de Burgemeester en de Hoofdcommissarisvan politie
te Amsterdam voor de President van de rechtbank te Amsterdan.
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De President overvoog in een vonnis van 15 april 1976 dat de
Burgemeesterbij de uitvoering van de Vreemdelingenvetin deze
zaak geen enkele taak heeft en dat de Hoofdcommissarisvan politie
hi!!rarchischonder de Minister van Justitie staat en bij uitzet-
ting dus optreedt als orgaan van de Staat. Omdat vorderingen tegen
de Staat bij de President van de Haagse rechtbank aanhangig dienen
te vorden gemaakt, werd de vreemdeling in zijn eis niet-ontvankelijk
verklaard. Overigens maakte de President van de Amsterdamse recht-
bank het voorbehoud wel bevoegd te zijn indien uitzonderlijke
spoedeisendheidzijn ingrijpennood~akelijk zou maken. De betrokken
vreemdeling ging van dit vonnis in appèl bij hat Gerechtshof te
Amsterdam, dat bij arrest van 3 november 1976 (rolnummer212/76)
de aangevoerde grieven gegrond achtte voor zover die gericht waren
tegen het oordeel van de President dat geen voorziening
mogelijk was tegen de Hoofdcommissarisvan politie. De omstandigheid
dat de Hoofdcommissaris,aldus het Hof, in zaken als de onder-
havige in hi!!rarchischen organisatorischopzicht onder de Minister
van Justitie ressorteert en als orgaan van de Staat optreedt, levert
geen beletsel op om in kort geding een gebod resp. verbod jegens
hem uitte lokken. Hiermede is dus door het Hof een principe-uit-
spraak gedaan over de bevoegdheid van andere presidentenvan recht-
banken naast die van de Haagse president.

Voor het geval dat in de toekomst opnieuw tegen Hoofden van plaatse-
lijke politie gerechtelijkeprocedures worden aangespannen,die
verband houden met de toepassingvan de vreemdelingenvoorschriften,
hetzij voor de Arrondissementsrechtbankte 's-Gravenhage,hetzij
voor enige andere rechtbank, acht ik het van belang dat zij zulks
onverwijldberichten aan het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken
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van mijn Ministerie. De Directie Vreemdelingenzakenzal ",ich
dan terzake verstaan met de landsadvoc.>atover het -tevoeren
verweer.

Op dezewijzekanwordengebruikgemaaktvan de ervaringvande
landsadvocaat,en wordt tevens voorkomen dat ik word geconfron-
teerd met gerechtelijkeuitspraken in zaken die mij niet bekend
waren. Tenslottewordt op deze wijze de eenheid in rechtsbe-
deling en rechtspraakzoveel mogelijk gewaarborgd.In voor-
komende gevallen blijven de kosten van het honorariumvan de
landsadvocaatc.s. uiteraard ten laste van het Minis'terievan
Justitie.

De StaatssecretILrisvan Justitie,
nILmensde St!LatssecretILris,

Het Hoofd vILnde Directie Vreemdelingenzaken,
...-.....
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