
vreemdelingen (zo zijn voor hen de bepalingen van art. 17, 
tweede lid, en 18 Vw niet van toepassing)! 

b. bij de ter uitvoering van art. 17 Vw vastgestelde bepalingen 
w 

in een aantal gevallen aan bepaalde categorieën van vreemde- 

lingen vrijstelling is verleend van in het belarg van het 

vreemdelingentoezicht opgelegde verplichtingen; 

c. in een aantal gevallen varplichtingen tot het verstrekken - 
van gegevens omtrent vreemdelingen of tot aanmelding van 

vreemdelingen zijn opgelegd aan anderen dan de vreemdeling 

zelve, dan me1 dat voorzien is in de mogelijkheid daartoe 

(zie t.a.v. minderjarigen beneden vijftien jaar: artt. 57, 
derde lid, 58, vierde lid, 66, derde lid, en 67, tweede lid, 

Vb; t.a.v. vreemdelingen aan mie nachtverblijf wordt ver- 

schaft: art. 60 Vb en t.a.v. buitenlandse werknemers: art. 

61 P b ) .  

Hoofdstuk I1 - Aanwijzing van de ambtenaren, belast met het 
toezicht op vreemdelingen; bevoegdheden van 

deze ambtenaren 

aanwijzing Bij art. 4, eerste lid, Vv zijn met het toezicht op vreemdelin- 
gen belast: 

a. de hoofden van plaatselijke politie; - 
b. de tot opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren 

van rijks- en gemeentepolitie. 

De Wet voorziet in de mogelijkheid dat bij Koninklijk besluit 

ook andere ambtenaren als zijnde belast met het toezicht op 
a -, 

*vreemdelingen worden aangewezen (art. 4, eerste lid, aanhef en 
onder 2,Vw). Van deze mogelijkheid is tot dusverre geen gebruik 

gemaakt. 

hoofd van Ingevolge de in art, 1 Vw gegeven begripsomschrijvingen wordt 
plaatselijke 
politie onder het hoofd van plaatselijke politie verstaan: 

a. in gemeenten met een politiekorps onder leiding van een - 
hoofdcommissaris of commissaris van politier de korpschef; 

b. in andere gemeentent de burgemeester. 
w 

- Voor - 



Voor gebieden die niet gemeentelijk zijn ingedeeld kunnen door 

de Kroon autoriteiten worden aangewezen die als hoofd van 

plaatselijke politie in de zin van de Wet fungeren. Zodanige 

aanwijzing heeft gat dusverre niet plaats gevonden. 

In enkele artikelen van de Wet en in een aantal ter uitvoering 

van de Wet vastgestelde bepalingen wordt het hoofd van plaatse- 

lijke politie genoemd als autoriteit ten opzichte van mie de 

vreemdeling aan als maatregel van toezicht gestelde verplich- 

tingen moet voldoen of worden aan het hoofd van plaatselijke 

politie bepaalde bevoegdheden toegekend, dan wel taken opge- 

eragen, welke met de uitoefening van het toezicht op vreemdelingen 

verband houden.Vanze1fsprekend kan het hoofd van plaatselijke politie - 
uiteraard met inachtneming van de terzake door de Minister van Justitie 

gegeven aanwi jsingen -bepaa lde aan hem opgedragen administrat ieve 

werkzaamheden, verband houdende met het toezicht op vreemdelin- 

gen, namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid doen ver- 

richten door daartoe door hem aangewezen ambtenaren, h7tzij 

ambtenaren van politie, hetzij niet tot do politie behArende 
ambtenaren,werkzaam bij de plaatselijke vreemdeli~endienst of 

-eventueel-ter gemeentesecretarie (in dit verband valt met -e te 

denken aan de afgifte van identiteitspapieren aan vreemdelin- 

gen overeenkomstig art. 55 Vb juncto art. 33 W en het stellen 
van aantekeningen in identiteitspapieren op de wijze, voorge- 

schreven In de artt. 38 e.v. W). Ebenzo wordt aan bij en 
krachtens de V!et aan vreemdelingen opgelegde verplichtingen 

tot aarpelding bij, of verstrekking van gegevens @n.inlichtin- 

gen aaw, het hoofd van plaatselijke politie voldaan indien de 

aamelding plaats vindt bij c.q. de gegevens en inlichtingen 

verstrekt worden aan daartoe door het hoofd van plaatselijke 

politie aangewezen ambtenaren als vorenbedoeld. 



ambtenarcn van 
rijks- en ge- 
meent epoli tie 

Ingevolge art. 4, eerste lid, aanhef en onder b, Vw zijn alle 
tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren van 

rijks- en gemeentepolitie met het toezicht op vreemdelingen 

belast. Zij oefenen deze taak uit onder leiding van het hoofd 

van plaatselijke politie (art. 4, tweede lid, VW). 

bevoegdheid tot Overtreding van een aantal bepalingen van de Wet of handelen 
opsporing van 
bij de liet straf- in strijd met krachtens de Wet opgelegde verplichtingen, onder- 

baar gestelde meer het vreemdelingentoezicht betreffende, is strafbaar ge- 
f eiten steld bij art. 44, eerste lid, Vw. Bevoegd tot het opsporen 

van bij die wetsbepaling strafbaar gestelde feiten zijn behalve 

de met het vreemdelingentoezicht belaste ambtenaren tevens de 

ambtenaren, belast met de grensbewaking, alsmede alle bij art. 

141 van het Betboek van Strafvordering in het algemeen met de 
opsporing van strafbare feiten belaste personen. 

het opvolgen Alle ambtenaren,belast met het toezicht op vreemdelingen dienen 
van aanm~zingen 
en het verstrek- de algemene en bijzondere aanwijzingen in ach* te nemen die de 

ken van inlich- Minister van Justitie in het belang van dat toezicht geeft 
tingen (art. 4, derde lid, VW). De algemene leiding op het terrein van 

het vreemdelingentoezicht berust derhalve bij de Minister van 

justitie. Algemene aanwijzingen werden gegeven bij de onderwer- 

pelijke circulaire. Bijzondere aanwijzingen hebben betrekking 

op de te volgen gedragslijn in meer incidentele gevallen. Voorts 

zien de prpcureurs-generaal, fgd. directeuren van politie, 

uiteraard elk voor wat hun ressort betreft, toe op de naleving 

van Qa bij en krachtens de Bet vastgestelde voorachriften en de 

door de Minister van Justitie gegeven aanprijzingen, een en an- 

der voor zover deze voorschriften en aanwijzingen betrekking 

hebben op het toezicht op vreemdelingen (art. 4, vierde lid, VW). 
De met het vreemdelingentoezicht belaste ambtenaren zijn ver- 

plicht aan de procureurs-generaal alle door hen gevraagde in- 

lichtingen te verstrekken, welke op het toezicht op vreemdelin- 

gen betrekking hebben (art. 4, vijfde lid, VW). De procureurs- 

generaa1,zullen zodanige inlichtingen mede kunnen inwinnen door 

tussenkomst van de aan hun parket verbonden ambtenaren der 

rijksrecherche. 

- Hoofdstuk 111 - 


