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de heren hoofden van plaatselijke politie, 

i.i.a. de heren Procureurs-Generaal, 
fga. 3irecteuren van Politie, 

Betreft: gedetineerde vreemdelingen 

Ik moge Uw aandacht vragen voor het volgende. 

9et komt herhaaldelijk voor dat vreemdelingen, die wegens een 

strafbaar feit gedetineerd zijn, na ommekomst van de straf wederom 

- doch nu krachtens de bepalingen van de Vreemdelingenwet - in bewa- 
ring moeten worden gesteld in afwachting van hun verwijdering uit Ne- 

derland. Deze bewaring geschiedt dan omdat het reispapier van de Le- 

trokken vreenteling nog moet worden aangevraagd of nog verlengd moet 

worden. Eet eebeurt ook neermalen dat na expiratie vzn de straf van 

een vreemdeling nog moet worden overgegaan tot intrekking van diens 

verblijfstitel. Ook in zulke gevallen is vaak inbewaringstelling van 

de vreemdeling krachtens de Vreemdelingenwet nodig. In de beide hier 

geschetste gevallen zou bij het in een zo vroeg mogelijk stadium aan- 

vragen van een reijpapier of aanhangig maken van een procedure tot 

vei-wijdering bewaring na beëindiging van de straf wellicht niet nodig 

geweest zijn. 

Om zoveel mogelijk te bereiken dat de vreemdeling niet langer in 

bel
q

.-ring wordt gehouden dan strikt noodzakelijk is, is de heer J. A. 

Visser van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Crensbewakicg van 

het rrinisterie van Justitie aangewezen als contactpersoon, 3ie zi-h 

speciaal zal bezighouden met zaken betreffenàe gedetineerde vreeo3e- 

lingen. 

Indien nodig zal hij zich voor het verkrijgen van inlichtings?n 

over reispapier, verblijfstitel e.d. in verbinding stellen net de hoof- 

den van plaatselijke politie. 

Ik zal het op prijs stellen indien aan de heer Visser zo:~eel mogo- 

lijk medeuer>:ing wordt verleend bij het verza~elen van de becodi~de ge- 

gevens. Anderzijds kunnen de hoofde2 -Jan plaatselijke politic bij de 

heer Visser nadere inlichtingen bekomen over gedetineerde vreemdelin- 

gen; hij is telefociscn bereikbaar onder nr 070-61.40.91,toestel 3 3 3 .  
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