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VERTROUWELIJK 

Bijlage 8 van Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 

Gelet op de bijzondere verhouding tot de Republiek Indonesië 
ware, indien er naar het aanvankelijke oordeel van het hoofd van 
plaatselijke politie wegens het gedrag of de armlastigheid van 
een Indonesiër aanleiding bestaat om zijn verwijdering uit ons 
land te bevorderen, hieromtrent aan de Procureur-Generaal fgd. 
Directeur van Politie een rapport in duplo te zenden onder ver- 
melding van hetgeen ter zake is gebleken. Genoemd hoofd dient 
in dat geval niet de procedure, voorgeschreven in paragraaf 4 
van de Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 te volgen en met 
name niet de betrokken Indonesiër te (doen) horen. Maakt het 
onderzoek naar die omstandigheden of naar dat gedrag het nood- 
zakelijk, ter completering van het rapport, verklaringen van ge- 
tuigen op te nemen, dan dient daarbij in elk geval te worden 
afgezien van contact met hpt Hoge Commissariaat van de Repu- 
bliek Indonesië. 

Na ontvangst van een exemplaar van het rapport, hetwelk 
door de Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie van ad- 
vies ware te voorzien, zal mijnerzijds worden beslist hoe ter zake 
verder dient te worden gehandeld. 

Elke andere maatregel, waardoor op enigerlei wijze drang 
wordt uitgeoefend, b.v. inkorting van de geldigheidsduur der 
verleende verblijfsvergunning, of het verlenen van een verblijfs- 
vergunning, voor een kortere periode dan gebruikelijk is, ware 
achterwege te laten zolang daartoe mijnerzijds geen machtiging 
is gegeven; eventueel reeds in die geest genomen maatregelen 
moeten onverwijld aan mijn oordeel worden onderworpen. 

Acht het hoofd van plaatselijke politie termen aanwezig om 
ten aanzien van een Indonesiër gebruik te maken van de hem 
bij de artikelen 11 en 19 van het Vreemdelingenreglement toe- 
gekende bevoegdheid, dan ware - tenzij in zeer dringende om- 
standigheden - door hem tot het nemen van maatregelen niet 
over te gaan dan nadat door tussenkomst van de Procureur- 
Generaal, fgd. Directeur van Politie mijn beslissing is gevraagd. 

Ik moge U verzoeken hieraan de hand te doen houden. 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 

Aan: 
H.H. Procz~reurs-Generaal, fgd. Directeuren 

van Politie; 
Hoofden van plaatselijke politie. 


