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al. 42/51 

Behoort bij Ui tvoering-svoorschriften van Vreemde-
lingem -êirëutaT:r:-è i.. ·. 

Ingevolge het bepaalde in par ® 5 van de vreemdelin-. 

gencirculaire A, d.d. 1 October 1945,- heb ik de eer U 

na de terzake verkregen goedkeuring van Zijne Excellen

tie de Minister van Justitie het navolgende onde ·r de 

aandacht te brengen. 

Van de zijde van het Nederlands Beheersinsti tuut ver-

nam ik, dat het reeds verschillende malen is voorgeko

men,dat burgemeesters,voornamel:ijk in kleinere gemeen

ten, na ont vangst van de opdracht van uitwijzing van on

gewenste Dui t sers,deze enige dagen van tevoren op de 

hoogte stelden van de voorgenomen uitwijzing. 

Het gevolg van -deze kennisgeving was, dat op het tzy.

stip van de :lnbeslagname van roerende goederen - tege

lijkertijd met de arrestatie - practisch alleen datgene 

nog aanwezig was, wat ingevolge de circulaire d.d. 10 

Juli 1947 No$ C" B/107/20455 mag worden medegenomen" 

Het behoeft geen betoog, dat de handelingen, zowel 

van het hoofd van plaatselijke poli tie als van het Be -

heersins titu ut , erop ge r i c ht moeten z:ijn,dat goederen 

van vij andelijke onderdanen, welke als staa ·ts elg endom zijn 

te beschouwen, niet worden vervreemd~ 

Uiteraard onder verantwoordelijkheid van het hoofd van 

plaatselijke poli tie bestaat er dezerzijds geen bezwaar 

d.at de betrokken pe r sonen van Duitse nationaliteit te

voren van hun voorgenomen ui tleid :l ng op de hoogte wor

den ge·bra eht, mits door gezamenlijk optreden van de po

li tie en pe r son eel van de plaa t selijke beheersinsti tu -

ten,vervreemding van staatseigendom wordt voorkomen. 

Het Hoofd van de R:ijksvreemdelingendienst~ 
J. Greve l ink. 

H.H.Hoofden van Plaa t se1ijkePoli tie . 
(Ter kennisneming aan H.H~ P roc u = 
reurs-Generaal, fgd .,. Directeuren 
van Poli tie). 




