
Deel D - Toezicht 
Hoofdstuk I - Al~emeen 
Hoofdstuk 11, Afdeling B, van de Wet bevat in de artt. 17 t/m 

21 bepalingen omtrent het toezicht op vreemdelingen; de daar- 

mede verband houdende verplichtingen van de vreemdeling en de 

bevoegdheden welke met het oog daarop zijn verleend aan de 

ambtenaren, belast met het toezicht op vreemdelingen, en - in 
sommige gevallen mede - aan de ambtenarenbelast met de grens- 
bewaking. De artt, 17-21 Vw zijn uitgevoerd bij de artt. 54-78 

V b  en 10-151 29 en 30-46 W, Voor mat betreft de organisatie 

van het vreemdelingentoezicht is voorts van belang art. 4 Vw, 
hetwelk tevens bepaalt, welke ambtenaren met het toezicht op 

vreemdelingen zijn belast, 

Aan vreemdelingen kunnen-ale maatregel van toezicht-geen andere 

verplichtingen worden opgelegd dan die, welke bij en krachtens 

de Vlet zijn vastgesteld. 

Zoals in de nota van toelichting bij het Vö onder.Hoofdstuk IV 

vr oe zicht) - Algemeen is vermeld dient het vreemdelingentoe- 
zicht allereerst gericht te zijn op snell. opsporing van vreem- 

delingen die op illegale wijze in ons land verblijven, doch 

dient daarnaast ook regelmatig toezicht te worden uitgeoefend 

op de gedragingen van hen die op geoorloofde wijze in Nederland 

verblijf houden. Bovendien strekt het toezicht op vreemdelingen 

mede tot het verkrijgen van de voor het voeren van een verant- 

woord vreemdelingenbeleid onmisbare gegevens omtrent de aantal- 

len hier te lande vertoevende vreemdelingen, de plaatsen waar 

zij zich bevinden, de omstandigheden waaronder zij leven, hun 

aanphbsingsmogelijkheden en hun middelen van beetaan. Met het 

oog hierop is ook een zorgvuldige registratie van hier te lan- 

de vertoevende vreemdelingen van het hoogste belang te achten. 

Aanwijzingen hieromtrent worden gegeven in Deel H, onder 2, van 

deze circulaire. 

Voor wat betreft de aan vreemdelingen als maatregel van toezicht 

opgelegde verplichtingen zij nog opgemerkt dat: 

a. vreemdelingen aan wie het bij of krachtens art. 10 Vw is - 
toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven 

aan aanmerkelijk minder maatregelen van toezicht zijn onder- 
worpen dan de overige bier te lande verblijvende 

- vreemdelingen - 



vreemdelingen (zo zijn voor hen de bepalingen van art. 17, 

tweede lid, en 18 Vw niet van toepassing); 

b. bij de ter uitvoering van art. 17 Vw vastgestelde bepalingen - 
in een aantal gevallen aan bepaalde categorieën van vreemde- 

lingen vrijstelling is verleend van in het belarg van het 

vreemdelingentoezicht opgelegde verplichtingen; 

c. in een aantal gevallen verplichtingen tot het verstrekken - 
van gegevens omtrent vreemdelingen of tot aanmelding van 

vreemdélingen zijn opgelegd aan anderen dan de vrdemdeling 

zelve, dan wel dat voorzien is in de mogelijkheid daartoe 

(zie t.a.v. minderjarigen beneden vijftien jaar: artt. 57, 
derde lid, 58, vierde lid, 66, derde lid, en 67, tweede lid, 

Vb; t.a.v. vreemdelingen aan wie nachtverblijf wordt ver- 

schaft: art. 60 Vb en t.a.v. buitenlandse nerkncmers: art. 

61 m ) ,  

Hoofdstuk I1 - Aanwi,jzing van de ambtenaren, belast met het 
toezicht op vreemdelingenj bevoeadheden van 

deze ambtenaren 

aanwijzing Bij art, 4, eerste lid, Vw zijn met het toezicht op vreemdclin- 
gen belast: 

a. de hoofden van plaatselijke politie; 

b. de tot opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren - 
van rijks- en gemeentepolitie. 

De Wet voorziet in de mogelijkheid dat bij Koninklijk besluit 

"36k andere ambtenaren als zijnde belast met het toezicht op 

vreemdelingen worden aangewezen (art. 4, eerste lid, aanhef en 
onder C,VH). Van deze mogelijkheid is tot dusverre geen gebruik 

gemaakt. 

hoofd van Ingevolge de in art. 1 Vv gegeven begripsomschrijvingen wordt 
plaatselijke 
poli tie onder het hoofd van plaatselijke politie verstaan: 

a. in gemeenten met een politiekorps onder leiding van een - 
hoofdcommissaris of commissaris van politie; de korpschef; 

b. in andere gemeentent de burgemeester. - 

- Voor - 


