
overneemt. Daartoe zal met name aanleiding bestaan indien de 

afstand tussen beide gemeenten groot is of indien de vreemde- 

lingendienst ter plaatse waar de inrichting is gevestigd over 

meer mogelijkheden beschikt dan de gemeente van inschrijving. 

In dit verband zij er nog op gewezen dat ingevolge een aan- 

schrijving van het ministerie van Justitie, directie Gevangenis- 

wezen, Stafbureau Algemene Vraagstukken, nr. 199/365 van 

22 juni 1965, betreffende: "centrale registratie van gedeti- 

neerden en verpleegden1I de hoofden van de gevangenissen, rUks- 

werkinrichtingen, huizen van bewaring en rijksasielen voor 

psychopaten binnen 2 x 24  uur na de Dpname van vreemdelingen 

in hun inrichting, daarvan, met gebruikmaking van een voorge- 

schreven formulier, kennis dienen te geven aan de onderafdeling 

Opsporingsbijstand van de directie Politie van het ministerie 

van Justitie alsmede - door middel van toezending van een du- 
plicaat van dat formulier-aan het hoofd van plaatselijke poli- 

tie der gemeente waar de betreffende inrichting is gevestigd. 

De onderafdeling Opsporingsbijstand doet een afschrift van het 

formulier toekomen aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 

Grensbewaking van het ministerie van Justitie, opdat, voor zo- 

ver nodig, andere met het toezicht op vreemdelingen belaste in- 

stanties terzake kunnen worden ingelicht. 

Indien de directde van hot gesticht op de dag van het ontslag 

van de betrokkene geen bericht vanwege het hoofd van plaatse- 

lijke politie heeft ontvangen, hoe met de vreemdeling moet nor- 

den gehandeld, wordt deze - ingevolge het bepaalde in meerge- 
noemde circulaire - aan het hoofd van plaatselijke politie over- 
gegeven. Bij de overgave wordt het hoofd van plaatselijke poli- 

tie eventueel het bedrag van de uitgangskas ter hand gesteld. 

Hoofdstuk V111 - Gedraueli.in indien de verwijder in^ om ~ezond- 
heidsredenen niet verantwoord is 

Art. 2 5  Vw bepaalt dat uitzetting achterwege blijft, indien de 

verwijdering van de vreemdeling uit Nederland met het oog op de 

gezondheidstoestand hetzij van hemzelf hetzij van een zijner 

gezinsleden niet verantwoord is te achten. Is zodanige omstan- 

digheid aanwezig -eventueel kan deze worden geverifieerd door Wh- 
keling van een ,geneeakundQe -dan derhalve m e n  last tot uitsetting 

-worden - 



norden gegeven en dient ook in gevallen waarin geen last tot 

uitzetting vereist is, de uitzetting te worden opgeschort. 

Art. 25 Vw voorkomt dat een zieke vreemdeling alleen achter- 

gelaten zou worden en dat de overige leden van zijn gezin zouden 

worden uitgezet. Uitzetting kan alleen plaats vind-)? indien de 

gezondheidstoestr_nd vnn geen der gezinsleden - uitere?zc? voor zover 
deze mede voor verwijdering in aanmerking komen -zich daartegen verb- 

zet. Indien het hoofd von plaatselijke politie van oordeel is 

dat de uitzetting van een vreemdeling op de in art. 25 Vw vcr- 

melde grond achterwege dient te blijven, rapporteert hij zulks 

onverwijld schriftelijk aan de Ptlinister vfin Justitie (hoofdaf- 

deling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking) onder vermelding 

van alle terzake dienende feiten en omstandigheden. Een af- 

schrift van dat rapport wordt toegezonden aan de bevoegde 

procureur-generaal, fgd. directeur van politie. In spoedeisende 

gevallen, met name indien het illegale grensoverschrijders be- 

treft, kan, op de wijze voorgeschreven in Deel H, onder l ,  v m  

deze circulaire telefonisch contact worden opgenomen met de 

hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het mini- 

sterie van Justitie, teneinde te vernemen hoe dient te worden 

gehandeld. 

Hoofdstuk IX - Gedrojislijn indien buitenlandse autoriteiten voor- 
peleiding weRena misdruf hebben gevraagd. 

Uit levering. 

Indien aan het hoofd van plaatselijke politie uit een signa- 

lering of anderszins blijkt, dat door een buitenlandse justitie- 

of politieautoritcit de voorgeleiding wegens misdrijf van een 

in zijn gemeente aangetroffen of in bewaring gestelde vreemde- 

ling wordt gevraagd, bericht hij dat onverwijld, bij voorkeur 

telegrafisch of per telex, aan het hoofd van de onderafdeling 

Opsporingsbijstand van de directie Politie van het ministerie 

van Justitie, Hij vermeldt daarbij de personalia van de vreen- 

deling, de autoriteit door wie de voorgeleiding wordt gevraagd 

en de vindplaats van de signalering. De genoemde onderafdeling 

zal zich onmiddellijk wenden tot de buitenlandse autoriteit, 

die de voorgeleiding vraagt, met het verzoek ten spoedigste 

- te - 


