
MINISTERIE VAN JUSTITIE Opbergen achter Deel E Vc 

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken 
en ~rensbewakin~/Af deling 
Comptabiliteit 

nr. j821/~-2432-8-258 T.V.G. ' s-Gravenhage, 27 september 1972 

bijlager 1 Aan de heren Procureurs-Generaal, fgd. 
Directeuren van Politie3 
de heren Hoofden van plaatselijke politie. 

Betreft! ingenomen gelden bij 
verwijdering van vreemdelingen 

Hiermede moge ik uw aandacht vragen voor het volgende. 

Indien vreemdelingen. 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 hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van mijn ministerie. 

2% afdeling Comptabiliteit (bureau hoofdboekhouding) van mijn 
ministerie ziet er op toe, dat de ingenomen bedragen worden overge- 
maakt op postrekening 552740 ten name van% Ministerie van Justitie. 

Veelal wordt volstaan met het op de gico-(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 Postcheque- 
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-(stortinge-)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 gelden dienen te worden overgemaakt in 
het begin van de maand volgende op de maand der verwijdering, 

De desbetreffende formulieren zijn desgewenst verkrijgbaar 
bi j de afdeling Comptabiliteit (bureau hoofdboekhouding) van 
mijn ministerie. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaris, 

He.t Hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 

Fraai j 

plv. 



Opgave van ingenomen gelden van per vliegtuig verai  jderde vreemdelingen. 

AAN: Het U n i s t e r i e  v a  J u s t i t i e  

Bfdeling Comptabiliteit 

Hoof dboekhouding 

Plein 2 b 

a-OBdVEbTBBGE 

Naam en voornamen 

x) 
A C 

Nnmmert Hoofd van de p l a a t s e l i j j e  p o l i t i e  
te l  

X) ~ i t  b d r a g  i a  op overgemaakt op postrekening 552740 t.n.v. 

het Ministerie van J u s t i t i e  met vermelding vah het nummer van deze s taa t .  

Datums 

HET HOOFD VAN DE PLBBTSELIJKE POLITIE 

Zonodig t e  vervolgen op de achter- 
e i  jde van d i t  formulier. 




