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MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Afdeling Politie 
Bureau Kabinet 's-Gravenhage, 8 September 1947 

Bijlage 7 van Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 

Betreffende: 

Verplichting tot kennisgeving aan de 
Britse consul omtrent de inbewaring- 
stelling van een Brits onderdaan 

Ik heb de eer UEdelgrootachtbare te berichten, dat in verband 
met de meer stringente toepassing van de voorschriften nopens 
vreemdelingen in Engeland het nogal eens voorkomt, dat Neder- 
landers in Britse gevangenissen vertoeven, terwijl zij van alle 
hulp verstoken zijn. 

Hare Majesteits Ambassadeur te Londen heeft zich in verband 
hiermede tot het Foreign Office gewend met het verzoek kennis 
te willen geven aan de Nederlandse autoriteiten te Londen, wan- 
neer Nederlanders in Britse gevangenissen worden ingesloten. 

Van Britse zijde is daarop geantwoord, dat de Britse autoritei- 
ten gaarne daartoe bereid zijn mits op basis van wederkerigheid. 

Met het oog hierop wordt door mij het volgende bepaald: 
Wanneer een Britse onderdaan door de politie in bewaring is 

gesteld ter verwijdering uit ons land als ongewenste vreemdeling 
dient het voor die inbewaringstelling verantwoordelijke Hoofd 
van plaatselijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet - dit 
is de Commissaris van Politie en in die gemeenten, waar geen 
Commissaris van Politie is, de Burgemeester - aanstonds de 
Britse Consul in wiens consulair ressort de inbewaringstelling 
heeft plaats gevonden, daarvan te verwittigen. 

Wanneer een Brits onderdaan in verband met een door hem 
gepleegd strafbaar feit in verzekering is gesteld dan dient de 
politieambtenaar, op wiens last de inverzekeringstelling plaats 
vond, daarvan terstond aan de bedoelde Consul kennis te geven. 

Wordt een zich op vrije voeten bevindend Brits onderdaan 
ingesloten in een huis van bewaring of strafgevangenis voor het 
ondergaan van een vrijheidsstraf of omdat diens gevangenneming 
werd gelast, dan dient het openbare Ministerie, op wiens last de 
insluiting plaats heeft, daarvan terstond mededeling aan voren- 
bedoelde Britse Consul te doen. 

In aansluiting op het bovenstaande moge ik wellicht ten over- 
vloede nog in herinnering brengen de aanschrijving van mijn 
ambtsvoorganger d.d. 20 Mei 1927, 2e Afd. A., No. 801, waarvan 
een afschrift hiernevens gaat l ) ,  betreffende wederzijdse mede- 
deling van veroordelingen (Nederland-Engeland). Ik moge U 
verzoeken in verband met de huidige voorschriften op het gebied 
der internationale criminele politie deze als volgt te willen doen 
uitvoeren. 

l )  Afschrift niet opgenomen. 
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Van Nederlandse zijde zullen van Britse onderdanen (of van 
andere vreemdelingen, van wie vermoed wordt, dat zij te voren 
in Groot-Britannië of Ierland werden veroordeeld ter zake van 
een min of meer ernstig delict), die hier te lande tot zes maanden 
of meer gevangenisstraf zijn veroordeeld vanwege de afdeling 
Politie van het Ministerie van Justitie, Bureau Criminele Voor- 
lichting gegevens (met portret en vingerafdrukken) aan het Cri- 
minal-Investigation Department New Scotland Yard, Londen 
worden toegezonden, zulks in overeenstemming met de daartoe 
gedane voorstellen op de Internationale Criminele Politie confe- 
renties te Brussel en te Parijs. 

Mocht UEdelgrootachtbare of een Officier van Justitie der- 
halve bij de behandeling van een strafzaak de wetenschap be- 
komen of het vermoeden krijgen omtrent zodanige veroordeling 
van vreemdelingen (ook niet Britse onderdanen) in Groot-Brit- 
tannië of Ierland, dan zoude daaromtrent een bericht kunnen 
worden gezonden aan het Bureau Criminele Voorlichting. 

Bovendien ware door de politie in Uw ressort aan het Bureau 
Criminele Voorlichting in te zenden de gegevens (met portret en 
vingerafdrukken) van misdadigers die - niet hier te lande ver- 
oordeeld zijnde - het vermoeden hebben gewekt, dat zij naar 
Groot-Brittannië en Ierland zullen gaan met criminele plannen. 

Ik moge U verzoeken de Justitie autoriteiten en de Hoofden 
van plaatselijke politie in Uw ressort ter zake wel te willen in- 
lichten en op de naleving door Justitie en Politieautoriteiten er 
van te willen toezien. 

Tot dat doel gaat een aantal exemplaren van deze missive mede 
hiernevens. 

De Minister van Justitie, 
w.g. J. H. VAN MAARSEVEEN. 

Aan Heren Procureurs-Generaal, 
fgd. Directeuren van Politie. 


