
Is de woon- of verblijfplaats van de ouders of de voogd niet 
bekend, dan ware - met inachtneming van het hierboven gestelde - 
de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het land van 
herkomst van de minderjarige in te lichten. 
Op verzoek van een meerderjarige L? bewaring gestelde vreemdeling 
zullen eveneens zijn naaste verwanten omtrent de bewaring dienen 
te worden ingelicht. 
Indien de vreemdeling aehuwd is, dient hem steeds te worden ge- 
vraagd of hij gebruik venst te maken van de gelegenheid om zijn 
echteenote/haar echtgenoot daaromtrent te doen inlichten. De mede- 
deling geschiedt zo spoedig mogelijk, d.w.z. zo mogelijk telefo- 
nisch. 
Indien de mededeling moet worden gedaan aan personen buiten Heder- 
land, wordt daartoe de snelst sogelijke schriftelijke weg gevolgd. 
In dat geval kan het de betrokkene worden toegestaan op eigen 
kosten belanghebbende telefonisch of telegrafisch in te lichten. 

Hoofdstuk m - A -  Re~iem waaraan de vreemdelinq tijdens zijn 
bewaring ie onderworpen 

Voor wat betreft het regiem waaraan in bewaring gestelde aeomde- 
lingen zullen zijn onderworpen stelt art. 26, vierde lid, Vw als 
algemene regel, dat hun geen verdergaa.de beperkingen zullen 
worden opgelegd dan aan personen die overeenkomstig het Wetboek 
van Strafvordering voorlopige hechtenis ondergaan. 
Maatstaf voor de toelaatbaarheid van de tijdens de bewaring- in 
het bureau van 2olitie en in het huis van bewaring - op te leggen 
beperkingen zijn due in de eerste olaats de bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering en de voorschriften van artikel 26 bis 
van de aeginselennet Gevangeniswezen juncto Titel I11 van de Ge- 
vangenismaatregel. Schter, de beperkingen waaraan in bewaring ge- 
stelde vreemdelingen mogen worden onderworpen kunnen niet geheel 
overeenstemmen met die, welke worden opgelegd aan verdachten die 
ingevolge het 'detboek van Strafvordering rijn gedetineerd. Voor 
zover de voor deze verdachten geldende beperkingen hun grond 
vinden in een typisch strafrechtelijk belang, behoren zij niet 
aan de in bewaring gestelde vreemdeling te worden opgelegd. Dit 
is tot uitdrukking gebracht 

negen-en-twintigste 
wijziging 



in art. 84, derde lid, Vb, hetwelk bepaalt dat aan d0 in bewa- 

ring gestelde vreemdeling geen beperkingen worden opgelegd dan 

die welke door het doel van zijn bewaring en de orde op de 

plaats van tenuitvoerlegging worden gevorderd. Dit voorschrift 

zal meebrengen, dat voor de vreemdeling op enige punten, bij- 

voorbeeld ten aanzien van het toezicht bij het ontvangen van 

bezoek en ten aanzien van beperkingen met betrekking tot de 

correspondentie - waaronder begrepen het achterhouden van 
brieven -,een gunstiger regiem geldt dan voor preventief gede- 

tineerde verdachten. Anderzijds zal het in bepaalde gevallen 

nodig kunnen zijn, dat dergelijke beperkingen worden opgelegd 

op gronden, die speciaal verband houden met het bepnalde bij 

en krachtens de Vreemdelingenwet. Hierin voorziet het vijfde 

lid van art. 84 Vb. Naast dit samenstel van bepalingen betref- 

fende de ann de vreemdeling opgelegde beperkingen moet dan nog 

worden genoemd de regeling voor het vrije verkeer tussen de 

vreemdeling en zijn raadsman, welke is opgenomen in de leden 

6 en 7 van art. 84 Vb. Omdat de in het Wetboek van Strafvorde- 
ring over dit onderwerp voorkomende bepnlingen zich niet geheel 

voor overeenkomstige toepassing lenen, is op dit punt in een 

afzonderlijke, in sommige opzichten voor de vreemdeling en zijn 

raadsman gunstiger, regeling voorzien. 

Voor de bewaring die reeds langer dan vier dagen heeft geduurd 

- en die dus in de regel in een huis van bewaring geschiedt - 
verklaart art. 84, vierde lid, laatste volzin, Vb uitdrukkelijk 
het regiem van de voorlopige hechtenis van toepassing. Daarnaast 

gelden voor deze bewaring de in de vorige alinea genoemde be- 

palingen omtrent de aan de vreemdeling te stellen beperkingen 

en omtrent het verkeer met de raadsman. 

Hoofdstuk XXVII - Beëindiging der bewaring 
begindiging Met betrekking tot de beëindiging van de bewaring kunnen de 

volgende levallen worden onderscheiden. 

1. De bewaring eindigt doordat tot uitzetting wordt overgegaan. 

Blijkens de strekking en de bewoordingen van art. 26, Vw is 

de maatregel van inbewaringstelling uitsluitend mogelijk 

- gemaakt - 
Eerste wijziging 




