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Na overleg met de Mini.ter van Binnenlandse Zaken moge ik het Tolgende

onder uw aandacht brengen.

Er hebben zich'onlangs enkele gevallen voorgedaan, waarin hoofden van

plaateelijke politie met een beroep op eigen verantwoordelijkheid of

b~leidsvrijheid aarzeling hebben getoond bij de uitvoering van de

Vreemdelingenwet te handelen overeenkomstig door de Minister (Staats.eore-

taris) van Justitie gegeven algemene of bijzondere aanwijzingen.

Mot het oog hierop lijkt het mij - wat er zij van een onwikkeling van

het vreemdelingenreoht in d. toekomet - nuttig de huidige etaatsrecht.-

lijke relatie tussen de Minilter (Staatsseoretarie) van JUltitie en d.

hoofden van plaatselijke politie uiteen t.e zetten.

De Vreemdelingenwet regelt een materie, die bij uitstek van rijksbelang

ie. De toelating en ontzegging van het verblijf, o.q. uitzetting van

vreemdelingen ia immerl een bealisling die geldt ten aanzien van het

gehele grondgebied Tan Nederland. Het op de Vreemdelingenwet gebaleerde

beleid is dan ook een voor het gehele land geldend beleid, waarvoor de'

Minister (Staatsseoretaril),Tan Justitie bij uitsluiting de politieke

verantwoordelijkheid draagt.

Uit een oogpunt Tan doelmatigheid, in het bijzonder om te komen tot een

in de praktijk werkbare taakTervulling, zijn bij en krachtens de Vreem-

delingenwet bevoegdheden toegekend en taken opgedragen Aan bepaalde

organen. Hieronder nemen de boofden van plaatselijke politie all bedoeld

in artikel 1 van de Vreemdelingenwet een belangrijke plaate in.

Hun bevoegdheid en taken all zodanig oefenen zij niet uit naar eigen

beleideinzicht dooh met inachtneming Tan de algemene en bijzondere aan-

wijzingen van de Minister (Staatesecretarie) van Justitie. Dit ie vaet-

gelegd in artikel 4, derde lid, van de Vreemdelingenwet voor het vreem-

delingentoeslcht, in artikel 90 Vreemdelingenbeeluit voor de uitzetting

en bewaring van Tree.delingen en in artikel 21 Tan het Vreemdelingen-

voor8obriCt Toor be~ T.rlenen, veigeren en verlengen Tan ver1aijt8Ter-

gunningen.
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De bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen i8 een eS8tntieel instru-

ment ter waarborging van een voor het gehele land geldend beleid.

De in.ohakeling van de hoofden van plaatselijke politie bij de uitvoe-

ring van de Vreemdelingenwet hee.ftdan ook een aterk gebonden karakter.

Ik moge er dan ook bij u op aandringen bij de uitvoering van de Vreem-

delingenwet oyereenkomotig door de Minister (staatosecretaris) van

Justitie gegeven algemene en bijzondere aanwijzingen te werk te gaan.

In gemeenten, waarin een hoofd(oommiesaris) of co~issario van politie

korpschef - en dUB hoofd van plaat,elijke politie in de zin van de V~ ~-

dslingenwet io. heeft de bur~emeester van de betreffende gemeente alo zo- ~
danic geen bemoeienis ~et de uitvoering van de VrecDdelincenwet.

Met name behoort het niet tot zijn bevoegdheid om aan de (hoofd) çommie-

aaria van politie aanwijzingen te geven, welke met de toepaeeing van

die wet in algemene zin of in bijzondere gevallen verband kunnen houden.

Daardoor kan ook niet het risico ontstaan van tegenstrijdigheid tussen

de aanwijzingen welke de burgemeeeter zou geven en die welke zijn ver-

.trekt door of namenD de (politiek) verantwoordelijke Staatssecretario

van Justitie. Een en ander dluit vanzelfsprekend niet uit dat in ge-

meenten alo hier bedoeld. een goede samenwerking en uitwiseeling van

gegeveno tusBen burgemeester en (hoofd) oommiesaris van politie van be-

lang kan zijn in het bijzonder indien het gevallen betreft die sterk in

de publieke belangstelling staan.

Uiteraard kan, indien nodig, in zulke gevallen steeds contact worden

opgenomen met mij of met het hoofd van de directie Vreemdelingenzaken

van het ministerie van justitie c.q. diens plaatsvervanger.

Daarnaast kunnen zich uiteraard gevallen voordoen waarbij een burge-

meeeter die niet hoofd van plaatselijke politie in de zin van de Vree~-

delingenvet ie, uit hoofde van zijn eigen verantwoordelijkheid bomoeie-

nie kan hebben met - niet in de beleid.efeer liggende - zaken die de

wijze van uitvoering van de bepalingen van die vet raken.

In dit verband valt behalve aan beheereaangelegenheden met name ook t.

denken aan eventuele klaohten over de wijze van optreden van ambtenaren

van vreemdelingendiensten jegen. vreemdelingen.
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De Staatssecretaris van Justitie,


