Hínistorio ran Justitio
Dirootio Vroorndelingenrakon.
nr. AJZ. 144/071-A-334.

opborgen aohtor dool D, Vo.,
onmiddellijk na do unsohrijring
10-11-1977.

ondorvorpi hot rerstrekken ran inlichtingen aan diplomrtieko of connulain
vortog.nvoordigingen hier te lrndo.
&na

de hoofdon rrn pllitaolijko politie,
i.a.a.

f&.

do horen Proourours-Generul,
Diroctouron rrn Politie.

Gebleken ia dat hier te lrndo gevestigde diplomatieke of c o n d a i r e vertegsnvoordigingen zich de laatste tijd herhaaldelijk tot do hoofden van
plaatselijke politie richten met het verzoek om oen colloctiove opgrre te
terstrekkon van de in hun gemeente voonachtige rroemdelingon.
Hierbij vorden gegerena gevraagd zoals personalia on adressen. Mede uit
een oogpunt van de bescherming van de pernooplijka leronssfeer rrn de bier
Po lrnde woonachtige vreemdelingen kan het verstrekken van dergelijke gegevens bepaaldelijk ongewenst zijn.
Indien dergelijke verzoeken u bereiken dan dient roor do beuitvoording daarvan te worden vervezen naar-de diplomatieke veg, in casu narr hot Finisterio
van Buitenlandse Zaken (rergelijke hot gestelde in deel D, Hoofdstuk VI,
bls. L 3 8 onder a, Vc.).
ìlet uitsondering van hetgsen op blz. D-38 Vo, ondor b, ten aanzien van Belgen en Luxomburgers is bepaald, kan het hoofd v m plrrtsolijke politie aan
8 . hier te lande gevestigde diplomatieke en consulaire rertegonvoord1ging.n

van anders n o e m d e nogendheden met betrekking tot de in zijn gemeente voonrohtlge rreemdelingon slechts numerieke opgrren (aantallen) reritrekken.
Voorts sij nog eene geue+en op het gestelde op blz. D-j8 onder c, v ~ do
s
Vreemdalingencirculaire vaar i8 gestold dat het hoofd ron plratselijko
politie de zicnsvijore rui het Ministerie ran Justitie
TM

- door tussenkornet

de bevoegde Procureur-Generaal, fgd. Directeur ran Politie- moet rragon

indien hot vermoeden bestaat dat de gerraagde gegrrrens rallen worden gebruikt
voor doeleinden die niot strokon met de Nederlandse rechtsoptattingon.
Bij het gestelde op bladrijde D-38 van de Vroemdelingonoirculaire vare een
,rervijzing naar de inhoud van dit rondiohrijren

MD

te brengen.
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