
~NISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEE LI NG P OLI TI E 
Bureau Rijksvreemdelingendienst 

's-Grav enhag e, 1 April 1946. 
Koninginn egracht 21. 
Tel efoon 117470. 

Aan: 

No . al. 135 

V REEMDELI N GE N CIRCULAIRE D. 

B_etreffende : Vrijheidsbeneming van Chineezen. 

§ 1. Tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en de Ohineesche 
Republiek werd op 29 Mei 1945 een verdag gesloten, hetwelk op 
3 Dec ember in werking is getreden , waarin o.m. is geregeld de con su
laire hulp aan den landgenoot, die door de bevoegde macht van zijn 
vrijheid is beroofd. 

Artikel 7, lid 2, van dat verdrag luidt namelijk als volgt: 
"The consular officers or one High Contracting Party shall have 

the right to interview, to communicate with and to advise th e natio
nals of their country within their consular d.is-tricts; they shall be 
informed immediatèly whenever the nationals of their country are 
under detention or arrest or in prison or are awaiting trial in their 
consular districts and shall, upon notification to the appropri ate 
authorities, be permitt,ed to visit any such nationals; and in general, 
the consular officers of one High Contracting Party sh all be accorded 
in the territory of the oth er High Contracting P arty the rights, priv i
leges and imm uni ties enjoyed by consular officers ' under modern 
international usage." 

H .H . Pro cureurs-Generaal, fgd. Directeur-en 
van Politie; 
jcieren van Justitie; 

Ambtenaren van het Openbaar Ministerie 
bij de Kant-Ongerechten, en 

Hoofden van Plaatselijke Politie . 
(Ter kennisneming aan: . 
het Ministerie van Financiën (Invoerrechten 

en Accijnz en) en 
den Heer Commandant der Grensbewaking) . 
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, . § 2. De Nederlandschè Overheid is derhalve verplicht om telkens/"), ,·.··.;··.·.;·,····.·.'.~.:···,·.·~·.··.·.· . w:anneer een Chineesche onderdaan jn bewaring werd gesteld -:--. in,, · <';·· 1" 
afwachting van ingevolge de Vreem,delingenwetgeving tegen hem te • .' ' ·, 
nemen maatregelen, als .verdacht van overtreding der Strafwet o;fûit · .·/\ . . ; , 
anderen, hoofde - daarvan aanst-qnds mededeeling te doen aan den '.'/ i 
competenten Chineeschen Consnl en dezen, zoo hij zulks Verlangt, '{' · 
in de gelegenheid te stellen dien. landge~oot te bezoèken. ,,. ·' 

§ 3. Met he,t oog hierop wordt door mij ·het volgende bepa.ald, 

Wanneer. een Chinees door de poiltie in bewaring is gestéld ter . 
verwijdering uit ons land. als · ongeW'enschte vreemdeling, ,· dient het 
voor die · inbewaringstelling. verantwoordelijke Hoofd van plaatselijke 
politie in den ûn. van, de Vreemdelingenwet ~ dit is de Commissaris 
van Po.litie en in· de gemeenfon, waar geen Commissarii,. van :Poli,tie i,s, 
de Burge:rneester ....,... aanstonds den Chineeschen Consul, in wiens 
consulair ressort de inbewaringstelling plaats heeft gevonden, da.arvan 
te verwittigen. > . ... , . ··· . . .. ••. · .·,,·. . .. . ·· .·· .· ••· •••·' 

Vergchijnt daarop een Chineesche consulaire ambtenaar ter. plaatse, 
dan zal,··deze in staat gegteld .moeten worden,. een onderhoud met 
zijn landgenoot,. in ,een daarvoor geschikte localit-eit, te hebben. 

Het Hoofd van plaatselijke politie kan deze gelegenheid al!,ngrijpen, 
om bij dien epnsulairen ambtenaar op medewerking, met het oog op 
een spoedigè verwijdering uit ons.land van den ongewenschten vreem
deling (do()rafgifte van een paspoort, intermediair bijde verkrijging 
van <:le • noodige vreenide yisa, aanmonstering, ter heschikkingstelli11g 

.. schee1;is:passages e.d.J, aan te dringen. . ..... , . 
Wèllicht ten overvloede zij er op .geweze11,, dat deze regeling niet 

. inhoudt, dat met de. verwijdering• ui~ 0ns, land ,moet worden gewacht 
.. totdat de Chine.esch,e consulaire ambtenaar zijn landgenoot hee:ft 
bezocht. . ·. .· .. ·•·. · 

Ik vestig er hierbij nogmaals de·. aandacht op, dat het verblijf 
van .een vreemdeling in een pofüiebureau .steeds zooveettnogelijk 
dient te worden beperkt en dat een spoedige insluiti~ als passant 
in het ,huis van .· bewaring zal moeten, plaats hebbe11,. wanneer om 
eenigerlei reden uitleiding niet birmen afzienbaren tijd zal kunnen 
plaats hebben. 

§ 4. · Bovenstaande regeling ge1dt niet wanneer een Chinees wordt 
tegengehouden hij de binnenkomst van ons land (aan de grenzen, 
in ee:n haven Qf op een vliegveld), in afwaç,hting van de beslissing 

. of hij naar .ons . land zal worden ,doorgelaten ; zoooanige vre-emdeling 
:moet iI11mers worden beschouwd. als. niet te zijn op Nederlandsch 
grondgebied. . . . . .·.· · ·.· · . · · . 

Evenmi11 geldt zij, wan.neer een Chinees, kort te voreµ op onregel
matige wijze .de grens. gepasseerd zijµde, in. de bewakinfsgebieden 
wordt àangehoud.~n ter t,erugleid,ing over de grens, waar hiJ ons la.nd 
binnendrong. 

§ 5.. De!l,a.nhoudîng door de p9litie. van_ een Chinees,.: als ver&il,cht · 
van overtreding va,n hepalingen, der Strafwet kan uiteraard van . zeer 
verschillenclert aard zijn. Wordt hij korten tijd in arrest gesteld; b.v. 
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voor verhoor, zonder dat inverzekeringstelling volgt, dan kan kennis
geving aan den Chineeschen Consul achterwege blijven . 

Telkens wanneer een Chinees echter in verzekering wordt gesteld, 
dient de politie-ambtenaar, op wiens last de inverzekeringstelling 
plaats vond, daarv an ter stond aan bedoelden Consul kennis te geven., 

Te voren dient hij zich echte ,r - met het oog op het mogelijke 
belang voor het onderzoek - in verbinding te stellen (persoonlijk of 
telefonisch) met , den Officier van Justitie, ten einde te vernemen , 
wanneer en onder welk voorbehoud de Consul zich met zijn land 
genoot zal kunnen onderhouden. 

Zoodanig onderhoud zal uiteraard onder het vereischte toezicht 
moeten plaat s hebben. 
· Het spreekt vanzelf, dat, van verdere daaropvolgende ma atregelen 

tegen denzelfden arrestant (bev el van bewaring of gevangenhouding, 
tenuitvoerlegging van het vonnis) geen mededeeling aan den Consul 
behoeft te worden gedaan. 

De politie-ambt ena ar, die de inverzekeringstelling uitvaardigd e, 
voegt daar om een kort afzonderlijk ambtsbericht bij het proce s
verb aal, waa ruit blijkt, dat de compe tente Chineesche Consul met de 
vrijheidsbeneming van den bewusten Chinees in kennis werd gesteld. 

§ 6. Wordt een zich op vrije voeten bevindende Chinees ingesloten 
in huis van bewaring of strafgevangenis voor het ondergaan van een 
vrijheidsstraf of omdat diens gevang enneming werd gelast, dan dient 
het Openb are Ministerie, op wiens last de insluiting plaats heef t, 
daarvan terstond mededeeling aan vorenbedoeld en Chineeschen Consul 
te doen . 

De klapperwoorden dezer 

Vrijheidsbeneming 
Chinees 
Chineesche Consul 
Bijstand aan Chinees 

circulaire zijn: 

Chinees 
in bewaring . 
bericht van aanhouding 
consulaire . 

De Minisiter van Justitie, 

KOLFSCHOTEN 


