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3 Gevallen waarin uitzetting achterwege bliift 

In een aantal gevallen mag geen uitzetting plaatsvinden 
of moet deze worden opgeschort, op grond van de wet, 
op grond van het beleid, dan wel indien sprake is van 
een verzoek om uitlevering. 
De aandacht wordt gevraagd voor hetgeen onder 4 (schor- 
sende werking) staat vermeld. 

3.1 Geen uitzetting mag ~laatsvinden: 

- zal-ang het de vreemdeling krachtens een van de 
bepalingen van de artt. 8-10 Vw is toegestaan in 
Nederland te verblijven (zie art. 22 Vw en A 4; 1); 

- zolang de last tot uitzetting, indien deze is ver- 
eist, niet is gegeven (zie hierna onder 5); 

- zolang het de vreemdeling is toegestaan om de beslis- 
sing, op een door hem gedaan verzoek, herzieningsver- 
zoek of beroep op de Afdeling rechtspraak van de Raad 
van State of een verzoek om vaststelling van 
Nederlanderschap, hier te lande af te wachten (zie 
hierna onder 4 en A 8 ,  onder 4.2); 

- zolang de aan de vreemdeling te gunnen 'redelijke 
termijn' nog niet is verstreken (zie art. 24 Vw en 
hierna onder 6); 

- zolang de verwijdering van de vreemdeling met het oog 
op de gezondheidstoestand van hemzelf dan wel van een 
van zijn gezinsleden niet verantwoord is te achten 
(zie art. 25 Vw en hierna onder 7); 

- indien het betreft een vreemdeling ten aanzien van 
wie een beschikking is gegeven strekkende tot uitzet- 
ting, in de gevallen bedoeld in art. 29, eerste lid 
onder f en g Vw, zolang de beschikking nog niet aan 
de vreemdeling is uitgereikt of toegezonden (art. 81 
Vb en hierna onder 5.2); 

- indien het betreft een vreemdeling: 
die a1.s verdacht van een strafbaar feit is 
aangehouden, 
tegen wie een strafvervolging wegens misdrijf is 
ingesteld, of 
die tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is 
veroordeeld of ten aanzien van wie een 
vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd, 
een en ander zolang: 
het onderzoek nog niet is beëindigd, 
omtrent de strafvervolging nog niet onherroepelijk 
is beslist, of 
de straf of maatregel nog niet is ondergaan. 
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In zodanige gevallen mag niet tot uitzetting worden 
overgegaan alvorens is vastgesteld dat het bevoegde 
openbaar ministerie geen bezwaar tegen de uitzetting 
heeft. 
Bij bezwaar van de zijde van het openbaar ministerie 
kan het hoofd van plaatselijke politie zonodig een 
bijzondere aanwijzing terzake van de Minister van 
Justitie vragen (zie A 2). 

3.2 Gedragsliin bii kort ~edine en verzoek om uitlevering 

3.2.1 Hangende uits~raak in kort geding 

Zodra het ministerie van Justitie door de Landsadvocaat 
ervan op de hoogte wordt gesteld dat een president van 
een rechtbank datum en uur heeft bepaald voor de behan- 
deling van een kort geding tegen uitzetting, blijft de 
uitzetting in beginsel achterwege, totdat de president 
vonnis zal hebben gewezen. 
Indien in een zeer bijzonder geval naar het oordeel van 
het hoofd van plaatselijke politie niet met de 
uitzetting kan worden gewacht totdat de zaak in kort 
geding heeft gediend, moet aanstonds telefonisch of per 
telex contact worden opgenomen met het ministerie van 
Justitie (zie A 2). 

3.2.2 Indien een uitleveringsverzoek is of wordt aanhangig 
gemaakt 

Indien uit een signalering of anderzins blijkt dat door 
een buitenlandse autoriteit de opsporing (en aanhouding 
ter fine van uitlevering) van een in een gemeente aan- 
getroffen of in bewaring gestelde vreemdeling wordt ge- 
vraagd, wordt deze vreemdeling in beginsel vooralsnog 
niet uitgezet (zie ook hierna onder 8). 
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