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Direoteuren van Politie I
de heren Hoofden van plaatselijke politie.

Betreftl ingenomen gelden bij

~~ verwijdering van vreemdelingen

,-..,

Hiermede moge ik uw aandacht vragen voor het volgende.

Indien vreemdelinge~'per vliegtuig uit ons land verwijderd

worden, wordt ter gemoetkoming in de kosten daarvan het geld,
dat zij bij zich hebben door de politie ingenomen.

Telefonisch heeft hiervan opgave plaats aan de hocfdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van mijn ministerie.

De afdeling Comptabiliteit (bureau hoofdboekhouding) van mijn
ministerie zie~ er op tce, dat de ingenomen bedragen worden overge-

maakt op postrekening 552740 ten name van I Ministerie van Justitie.

Veelal wordt volstaan met het op de giro-(stortings-)kaarten

vermelden van de namen van de verwijderde vreemdelingen. Dit is
echter te summier om op doelmatige wijze controle te kunnen uit-
oefenen. Bovendien worden dikwijls de namen en eventuele nadere

gegevens verminkt ten gevolge van het ponsen door de Postchèque-
en girodienst van de girokaarten. Ten einde dit \e voorkomen en
een snellere verwerking der overgemaakte gelden te bevorderen,

is een formulier volgens ,bijgaand model ontworpen.

Ik verzoek u in den vervolge-hiervan gebruik te (doen) maken.

Op de giro-(stortings-)kaart kan kortheidshalve naar deze opgave
worden verwezen. In de gevallen dat het overgemaakte bedrag af-

wijkt van hetgeen aanvankelijk telefonisch is doorgegeven, dient
dit in een kolom "opmerkingen" nader te worden toegelicht.

De terzake ontvangen &elden dienen te worden overgemaakt in

het begin van de maand volgende op de maand der verwijdering.

De desbetreffende formulieren zijn desgewenst verkrijgbaar

bij de afdeling Comptabiliteit (bureau hoofdboekhouding) van
mijn ministerie.

#

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,
Het Hcofd van de Hoofdafdeling

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking

Fraaij

plv.



Koofd van de plaatselijke politie

tM

J)atuml Nummerl

Opgave van ingenomen gelden van per vliegtuig verwijderde vreemdelingen.

/""'-

AANI 'Het Ministerie VE.nJustitie

Afdeling Comptabiliteit

Hoofdboekhouding

Plein 2 b

Is-GRAVENHAGE

..

x) Dit bedrag is op overgemaakt op postrekening 552740 t.n.v.

het Ministerie van Justitie met vermelding van het nummer van deze staat.

HET HOOFD VAN DE PLAATSELIJXE POLITm

Zonodig te vervolgen op de achter-

zijde va.n dit formulier.

.
datum

geboorteNaam en voornamen
verwij- bedrag opmerkingendatuml
deringl

x)
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I bedrag
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Naam en voornamen
geboorte datum
datum verwij- opmerkingen

deringl
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