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onderwerp: verstrekken van gegevens 
omtrent vreemdelingen, 
die in een strafinrichting 
worden opgenomen. 

Aan de heren hoofden van plaatseli,jke 
~olitie, 

(in afschrift aan de heren Procureurs- 
Generaal, fgd.Directeuren van politie). 

Tijdens besprekingen met vertegenwoordigers van de 

directie Gevangeniswezen en met de directies van strafinrich- 

tingen.is naar voren gekomen dat laatstgenoemden veelal onvol- 

doende zijn gernformeerd over de vreemdelingen, die in hun 

inrichting zijn opgenomen b.v. voor de tenuitvoerlegging van 

een bevel tot bewaring krachtens de vreemdelingenvoorschriften 

(art. 84, vierde lid, Vb). In verband hiermede hebben zij de 

wens geuit om van U in het vervolg uitvoeriger inlichtingen 

omtrent deze vreemdelingen te ontvangen, waarbij te denken 

valt aan: 

a. de naam van de eventueel tevoren reeds ingeschakelde arts, - 
psychiater, tolk, advocaat, Deze gegevens zouden eventueel 

op het af te geven bevel tot bewaring kunnen worden opge- 

nomer.. 

b. -in daarvoor in aanmerking komende gevallen- bijzonder- - 
heden omtrent de voorgeschiedenis van de vreemdeling, 

met cane ol deze bijzondere zorg behoeft in verjan1 met 

Sraggebruik, suicidegevaar etc. 

Voorts vraag ik nog uw bijzondere aandacht 7,ocr ket \lolpende. 

Er dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat vreenielingen 

die strafrechtelijk gedetineeïd zijn, na expiratie van straf, 

krachtens de bepalingen van de Vreemdelingenwet in bewaring 

moeten worden gesteld, bijvoorbeeld, omdat met het oog op de 

verwijaering noodzakelijke maatregelen (zoals het aanvragen van 

een reispapier voor de vreemdeling) nog moeten worden getroffen 

of omdat de administratieve procedure, strekkende tot beëindi- 

ging van het verblijf, nog niet afgelopen ia. 



Hetzelfde geldt voor vreemdelingen die zijn opgenomen.in 

een psychopatenasiel of soortgelijke inrichting. Ik acht 

het dan ook ten zeerste gewenst dat de maatregelen ter 

voorbereiding van de verblijfsbegindiging reeds in een zo 

vroeg mogelijk stadium van de detentie worden getroffen. 

Met name geldt dit voor het geven en uitreiken van beschik- 

kingen tot weigering van een vergunning tot verblijf en van 

beschikkingen tot weigering van de verlenging van de geldig- 

heidsduur of intrekking van een vergunning tot verblijf 

(dan wel tot intrekking van een vergunning tot vestiging). 

Maakt de vreemdeling gebruik van een tegen de beschikking 

openstaand rechtsmiddel (zie in dit verband ook art. 107 ~ b )  

dan zal er naar moeten worden gestreefd ook de beroepspro- 

cedure zo mogelijk nog tijdens de detentie van de vreemdeling 

af te wikkelen. 

Met het oog op het vorenstaande is aan de directies van de 

strafinrichtingen nogmaals gewezen op de bestaande verplich- 

ting tot het binnen 2 x 24 uur informeren van het Ministerie 

van Justitie (c.R.I.) en van het hoofd van plaatselijke poli- 

tie omtrent de opname van een vreemdeling in hun inrichting. 

Ik wijs in dit verband nog eens op het bepaalde in Hoofdstuk 

V11 v& deel E, Vm, inzake "samenwerking tussen de hoofden 
van plaatselijke politie met het oog op de verwijdering van 

sreemdelingen". Wordt het bericht omtrent de opname in de 

inrichting ontvangen door een ander hoofd van plaatselijke 

politie dan die, bij welke de vreemdeling in het vreemde- 

lingenregister is opgenomen, dan stelt eerstbedoeld hoofd 

van plaatselijke politie zijn ambtgenoot van de gemeente 

van inschrijving zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, 

opdat laatstgenoemde terzake het nodige kan verrichten. 

Zowel de vreemdeling als de Overheid zijn bij een snelle 

afwerking op deze wijze gebaat. 

Ik moge u verzoeken wel uw medewerking hieraan te willen 

verlenen. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens deze, 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking; 

Fraai j 


