
norden gegeven en dient ook in gevallen waarin geen last tot 

uitzetting vereist is, de uitzetting te worden opgeschart. 

Art. 2 5  Vw voorkomt dat een zieke vreemdeling elleen achter- 

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

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

gezondheidstoestrnd van geen der gezinsleden - uitere? :i? *(lor eover 

deze mede voor verwijdering in aanmerking komen -zich daartegen ver- 

zet. Indien het hoofd ven plaatselijke politie van oordeel is 

dat de uitzetting van een vreemdeling op de in art. 2 5  Vw ver- 

melde grond achterwege dient te blijven, rapporteert hij zulks 

onverwijld schriftelijk aan de Minister vnn Justitie (hoofdaf- 

deling Vreemdelingenzaken en  rensb bewaking) onder vermelding 
van alle terzake dienende feiten en omstandigheden. Zen af- 

schrift van dat rapport wordt toegezonden aan de bevoegde 

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

gevallen, met name indien het illegale grensoverschrijders be- 

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

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 - Gedragslijn indien buitenlandse autoriteiten voor- 
peleiding wegens misdrgf hebben gevraagd. 

Uit levering. 

Indien aan het hoofd van plaatselijke politie uit een signa- 

lering of anderszins blijkt, dat door een buitenlandse justitie- 

of politieautoriteit 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 vreem- 

deling, de autoriteit door wie de voorgeleiding wordt gevraagd 

en de vindplaats van de signalering. De genoemde onderafdeling 
zal zich oruniddellijk wenden tot de buitenlandse autoriteit, 

die de voorgeleiding vraagt, met het verzoek ten spoedigste 
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te berichten of deze een uitleveringsverzoek aanhangig wenst tc 

maken. Het antwoord van de buitenlandse autoriteit wordt door 

de onderefdeling Opsporingsbijstand zo spoedig mogelijk ter 

kennis van het hoofd van plaatselijke politie gebracht. 

Het aanhangig maken van een uitleveringsverzoek door een buiten- 

landse autoriteit geschiedt in de regel in deze vorm, dat die 

autoriteit een verzoek om voorlopige aanhouding doet. 

Indien bericht is ontvangen, dat geen verzoek om uitlevering 

aanhangig zal worden gemaakt, handelt het hoofd van plaatseluke 

politie als overigens met betrekking tot de uitzetting is voor- 

gtschreven. 

Indicn bericht is, dat een uitleveringsverzoek aanhangig 

wordt gemaakt (meestal io dan dus door de buitenlandse autori- 

teit een verzoek om voorlopj.ge aanhouding gedaan) stelt het 

hoofd van plaatselijke politie zich op de gebruikelijke wijze 

in verbinding met de bevoegde officier van justitie. 

Ondanks het feit, dat bij de bovenbedoelde informatie naar het 

standpunt van de buitenlandse autoriteit de meest spoed wordt 

betracht, zullen in sommige gevallen enige dagen kunnen ver- 

strijken voor het antwoord van die autoriteit ontvangen is. 

Indien het een vreemdeling betreft ten aanzien van wie het voor- 

nemen tot uitzetting bestaat, zal het hoofd van plaatselijke 

politie kunnen komen te staan voor de vraag, o f  op een gegeven 

ogenblik gebruik moet worden gemaakt van een zich voordoende 

feitelijke mogelijkheid tot uitzetting, hoewel nog geen ant- 

woord van de buitenlandse autoriteit is ontvangen, dan wel de 

voorkeur moet worden gegeven aan uitstel van de uitzetting, in 

afwachting van dat antwoord (hetgeen dus tevens voortzetting 

van een toegepaste bewaring kan meebrengen). 

Hierbij kan met name worden gedacht aan het geval, dat zich 

tijdens de bedoelde wachtperiode de kans voordoet, de vreemde- 

ling te verwijderen door plaatsing aan boord van een schip of 

vliegtuig van een bepaalde vervoersonderneming, en deze kans 

niet smedig zal terugkeren. In deze gevallen dient het hoofd 

van plaatselijke politie zich telafonisch op de wijze, voorge- 

schreven in Deel H, onder 1, van deze circulaire met de hoofd- 

ardeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie 

van Justitie te verstaan. 
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