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Aan: HoH. 

Behoort bij Vreemdelingencirculaire nr · 14. 

V e r t r o u w e 1 tj k 

Hierbij heb ik de eer U mede te delen dat ik met betrekking tot 
de toepassing van het bepaalde bij de Vreemdelingencirculaire nr 14 
(nieuw) ( beschikking van mijn toenmalige ambtsvoorganger van 15 Mei 
1946, Afdeling Politie, Bureau Rijksvreemdelingendienst, al nr 153, 
zoals deze sindsdien is gewtjzigd) gaarne rekening gehouden zag met 
het volgende. 

Gelet op de bDzondere verhouding tot de Republiek Indonesiëwa
re, indien er naar het aanvankelijke oordeel van het hoofd van plaat-
seltjke politie wegens het gedrag of de armlastigheid van een Indo 
nesiër aanleiding bestaat om ZDn verwtjdering uit ons land te bevor
deren, hieromtrent aan de Procureur-Generaal, fgd. Directeur van 
Politie te rapporteren, onder vermelding van hetgeen ter zake is 
gebleken. Genoemd hoofd dient echter in dat geval niet de procedu
re, voorgeschreven btj de WDZiging d.d. 21 Maart 1950 van de Vreem
delingencirculaire nr 14 (nieuw), te volgen en met name niet de be
trokken Indortesiër te (doen) horeno Maakt het onderzoek naar die 
omstandigheden of naar dat gedrag het noodzakeltjk , ter completering 
van het rapport, verklaringen van getuigen op te nemen, dan dient 
daarbij in elk geval te worden afgezien van contact met het Hoge 
Commissariaat van de Republiek Indonesië. 

Na ontvangst van het rapport, hetwelk door de Procureur-Gene
raal, fgd. Directeur van Politie van advies ware te voorzien, zal 
mDnerzDds worden beslist hoe ter zake verder dient te worden ge
handeld. 

Acht het hoofd van plaatselDke politie termen aanwezig om ten 
aanzien van een Indonesiër gebruik te maken van de hem bD de arti
kelen 11 en 19 van het Vreemdelingenreglement toegekende bevoegd
heid, dan ware - tenzij in zeer dringende omstand.igheden - door hem 
tot het nemen van maatregelen niet over te gaan dan nadat door tus
senkomst van de Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie mtjn 
beslissing is gevraagd. 

Ik moge U verzoeken hieraan de hand te doen houden. 

De Minister van Justitie, 
LoA. Donker o 
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