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onmiddellijk na de aansohrijving

van 10-11-1977.

onderwerp. het verstrekken van inlichtingen aan diplomatieke ot consulaire

vertegenwoordigingen hier te lande.

!anI de hootden van plaat.elijke politie,
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~ 's-Gravenbage, 21 juli 1978.

Gebleken is dat hier te lande gevestigde diplomatieke ot consulaire ver-

tegenwoordigingen zich de laatste tijd herhaaldelijk tot de hootden van

plaatselijke politie richten met het verzoek om een collectieve opgave te

veratrekken van de in hun gemeente woonachtige vreemdelingen.

Hierbij worden gegevens gevraagd zoals personalia en adressen. Mede uit

een oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenasfeer van de hier

te lande woonachtige vreemdelingen kan het veratrekken van dergelijks gege-

vena bepaaldelijk ongewenst zijn.

Indien dergelijke verzoeken u bereiken dan dient voor de beantwoording daar-

van te worden vervesen naar-de diplomatieke veg, in CaSU naar het ~~nisterie

van Buitenlandse Zaken (vergelijke het geatelde in deel D, Hootdstuk VI,

bls. »-38 onder a, Vc.).

Met uitsondering van hetgeen op blz. »-38 Vc, onder b, ten aansien van Bel-

gen en Luxemburgers is bepaald, kan het hoofd van plaataelijke politie aan

de hier te lande geveatigde diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen

van andere vreemde mogendheden met betrekking tot de in zijn gemeente woon-

aohtige vreemdelingen slechts numerieke cpgaven (aantallen) verstrekken.'

Toorts sij nog eens gevezen op het gestelde op blz. »-38 onder c, v.,nde
/'

Treemdelingencirculaire waar ia gesteld dat het hoofd van plaatselijke

politie de zienswijse van het Ministerie van Justitie - door tussenkomet

van de bevoegde Procureur-Generaal, fgd. Direoteur van Pclitie- moet vragen

indien het vermoeden bestaat dat de gevraagde gegevene zullen worden gebruikt

voor doeleinden die niet atroken met de Nederlandse reohtsopvattingen.

Bij het gestelde op bladsijde »-38 van de Vreemdelingenoirculaireware een

,verwijzing naar de inboud van dit rondachrijven aan te brengen.
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