
gegeven aanwijzingen omtrent de toepassing van art. 19 V a ) .  

Deze gedragslijn dient dus met name te worden gevolgd: 

a. indien de vreemdeling buiten een der in bijlage E 1 van deze - 
circulaire aangeduide gemeenten is aangetroffen; 

b. indien de uitzetting om enigerlei reden niet kan worden uit- - 
gevoerd of aanmerkelijke vertraging ondervindt ; 

c. indien de vreemdeling behoort tot een der in art. 48 W ge- - 
noemde categorieën (in deze gevallen is immers steeds een 

last tot uitzetting vereist). 

Voor de verwijdering van vreemdelingen, die per schip of vli 

tuig zijn binnengekomen: zie hieronder IIoofdstuk XVII. 

uitzetting &ar Alhoewel art. 2 3 ,  vijfde lid, Vw bepaalt dat - naast de ambte- 
ambtenaren, be- 
last met het naar, belast met de grensbewaking - iedere ambtenaar, belast 
vreemdelingen- met het toezicht op vreemdelingen,bevoegd is tot uitzetting van 
toezicht vreemdelingen, wier verblijf in Nederland reeds sedert hun bin- 

nenkomst ongeoorloofd was, spreekt het wel vanzelf dat de 

ambtenaren die krachtens art. 4, eerste lid, aanhef en onder b, 
Vm met het vreemdelingentoezicht zijn belast (t.w. de tot op- 

sporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren van rijks- en 

gemecntepolïtie) van deze bevoegdheid uitsluitend gebruik maken 

met inachtneming van de tcrzake door het hoofd van plaatselijke 

politie gegeven aanwijzingen en niet dan met inschakeling van 

c.q. na overleg met de vreemdelingendienst, c.q. de ambtenaar 

die in het bijzonder met de behandeling van vreemdelingenzaken 

is belast, ter plaatse naar de vreemdeling werd aangetroffen. 

Indien de uitzetting van de vreemdeling om enigerlei reden niet 

aanstonds kan 13rden geöffectueerd, zal deze in elk geval 

steeds, met toepassing van het bepaalde bij en krachtens art. 

19 Vw, naar sen plaats bestemd voor verhoor dienen te worden 

overgebracht (zie hiervoor ook hetgeen terzake in Deel D van 

deze circulaire is voorgeschreven). 

Hoofdstuk V11 - Samenwerking tussen de hoofden van ~1aatseli.jke 
politie met het oog op ven7iiderin~ van vreemde- 

lin~en 

In beginsel behoort het tot de taak en de bevoegdheid van het 

hoofd van plaatselijke politie der gemeente, waar een te 

- vemijderen - 



verwijderen vreemdeling in het vreemdelingenregister is inga- 

schreven, om de nodige voorbereidingen tot diens verwijdering 

te treffend en de eventueel vereiste last tot uitzetting te 

geven. 

Wordt een vreemdeling, die voor uitzetting in aanmerking komt, 

echter aangetroffen in een andere gemeente dan die waarin hij 

in het vreemdelingenregister is ingeschreven, dan zal het, ten- 

einde vertraging en het maken van onnodige kosten te vermijden, 

vaak aanbeveling verdienen dat de vreemdeling rechtstreeks vzn- 

uit de gemeente, waar hij werd aangetroffen, naar het buiten- 

lend wordt verwijderd. In zodanig geval dient het hoofd van 

plaatselijke politie van laatstbedoelde gemeente zich aanstonds 

telefonisch in verbinding te stellen met het hoofd van plaatse- 

lijke politie der gemeente van inschrijving. 0-k overigens is 

het van groot belang dat de hoofden van plaatselijke politie op 

het onderhavige terrein nauw met elkaar samenwerken. In gemeen- 

ten waar een strafinrichting, een psychopatenasiel of een soort- 

gelijke inrichting is gevestigd, dient het hoofd van plaatse- 

lijke politie steeds op de hoogte te zijn van de opname en het 

verblijf van vreemdelingen in een zodanige inrichting, in het 

bijzonder teneinde zonodig reeds tijdens de detentie of de ver- 

pleging van deze vreemdelingen voorbereidingen te treffen en 

maatregelen te nemen, welke ertoe kunnen leiden dat zij zo 

spoedig mogelijk na hun ontslag uit de inrichting, uit Nederlcrd 

kunnen worden verwijderd. 

Is de vreemdeling ingeschreven in het vreemdelingenregister van 

een andere gemeente, dan die waarin hij in een inrichting is op- 

genomen, dan dient het hoofd van plaatselijke politie der ge- 

meente van opneming zijn ambtgenoot van de gemeente van in- 

schrijving aanstonds omtrent de aanwezigheid van de vreemdeling 

in de inrichting op de hoogte te stellen. Ook hier zal het 

overigens, in het bijzonder indien dat tot besparing van kosten 

en tot een vlotte gang van zaken bij de verwijdering kan bij- 

dragen, op prijs worden gesteld dat het hoofd van plaatselijke 

politie der gemeente van opneming de aan de uitvoering van de 

verwijdering verbonden taak geheel of gedeeltelijk van het 

hdofd van plaatselijke politie der geneante van inschrijving 

- overneemt - 



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 vnn Justitie, directie Gevangenis- 

wezen, Stafbureau Algemene Vraagstukken, nr. 199/ j65  van 
22 juni 1965, betreffende: "centrale registratie van gedeti- 

neerden en verpleegden" de hoofden van de gevangenissen, rijks- 

werkinrichtingen, huizen van bewaring en rijksasielen voor 

psychopaten binnen 2 x 24 uur na de spname 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 directie van het 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 circulcire - 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. 

Hoofdatuk V111 - Gsdraualiln indien de verwi.jderin~ om ~ezond- 
heidaredenen niet verantwoord is 

Art. 25 Va 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 ie te achten. Is zodanige omstan- 

digheid aanwezig -eventueel kan deze worden geverifieerd door inscha- 
keling van een geneeskundige -dan mag derhalve geen last tot uitzetting 

-worden - 


