
Betreffende: Inhouden van Neder'-" 
landse paspoorten in 
het bezit van Indone
sische staatsburgers. 
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Naar gebleken is, hebben Indonesische staatsburgers behalve een 
Indonesisch paspoort somtijds. ook nog een Nederlands paspoort in hun 
bezit. De Chinezen onder hen hebben dikwijls bovendien een Chinees 
paspoort. Ui teraard is dit ongewenst, daar zij de mogelijkheid heb
ben zich hier te lande en elders -voor Nederlanders uit te geven en 
zowel tegenover Nederlandse als buitenlandse au tori tei ten aanspra-· 
ken te doen gelden, die alleen aan Nederlanders toekomen. 

Gelet op de tijd die verstreken is sedert de overdracht van de 
souvereiniteit over Indonesië, zullen de vóór die overdracht uit~ 
gereikte Nederlandse.paspoorten weliswaar hun geldigheid verloren 
hebben, maar na afloop van de geldigheidsduur kunnen zij nog vijf 
jaar gebruikt worden voor reizen naar België en Luxemburg en boven
dien leveren zij geschikt materiaal voor vervalsingen ops 

In overleg met mijn Ambtgenoot van Buitenlandse Zaken wordt daar-
om het yolgende bepaald. 

Wanneer een Nederlands paspoort in het bezit van een Indonesisch 
staatsburger wordt aangetroffen, dient d.i t in beginsel zoveel mo
gelijk te worden ingehouden of ingenomen. 

Het bezit van de Indonesische nati.onali tei t mag ui teraard niet 
worden aangenomen op.blote vermoedens. 

De gevolgtrekking, dat de houder van het Nederlanétse paspoort 
Indonesisch staatsburger is, d.i.ent gegrond te zijn op documenten E:Jn 
op verklaringen van de houder. / 

Heeft iemand behalve het Nederlandse nog een Indonesisch of/an=· 
der paspoort en is het Nederlandse paspoort eerder afgegev'8n -- dan 
het andere, dan kan de poli tie-ambtenaar of de ambtenaar belast met 
de grensbewaking het Nederlandse paspoort inhouden, daar in dit ge
val wel mag worden aangenomen,dat de houder ten onrechte over een 
Nederlands paspoort beschikt. Is het Nederlandse paspoort op een la
tere datum dan het Indonesische (Chinese) paspoort afgegeven, dan 
bestaat de mogelijkheid, dat de houder aanvankelijk Indonesiër was, 
doch later Nederlander is geworden.Tenzij uit feiten.of uit de ver
klaring van de houder blijkt, dat deze geen Nederlander is,moet in 
dit geval het paspoort niet worden ingehouden, maar dient een rap~· 
port over het geval te worden toegezonden aan de Minister van Bui-· 
tenlandse -z'aken, opdat kan word.en nagegaan of het Nederland:se pas
poort terecht is afgegeven. 

Heeft de Indonesische staatsburger geen ander paspoort b~ zich 
dan het Nederlandse, dan dient er onderscheid te worden gemaakt, 
naar gelang hij het land binnenkomt of hier te lande verblijft, dan 
wel het land verlaat. 

Verlaat de Indonesiër het land, dan moet het Nederlandse :pas -
poort niet worden ingehouden, daar de houder ervan daardoor te veel 
zou worden gedupeerd. In de andere gevallen moet het Nederlandse 
paspoort wel worden ingehouden. 

De ingehouden paspoorten dienen te worden opgezonden naar de Mi--
nister van Buitenlandse Zaken met een rapport, ~aarui t zo nodig on-.= 
der andere blijkt naar welke gemeente en welk adres in die gemeente, 

AAN: de Indonesiër zich zal begeven. 
H.H.Hoofden De Minister van Justitie, 
van plaatsel~ke Politie; namens deze, 
de Heer Commandant der Koninklijke Mare- d.e Secretaris-Generaal, 
chaussee; J.C.Tenkink. 




