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8 Gedragslijn indien buitenlandse autoriteiten uit- 
leverinq vraqen 

Indien aan het hoofd van plaatselijke politie uit een 
signalering of anderszins blijkt, dat door een buiten- 
landse justitie-autoriteit de opsporing (en aanhouding 
ter fine van uitlevering) wegens misdrijf van een in 
zijn gemeente aangetroffen of in bewaring gestelde 
vreemdeling wordt gevraagd, bericht hij dat onverwijld, 
bij voorkeur per telex aan de Centrale Recherche Infor- 
matiedienst (CRI), Raamweg 47, 2596 HN 's-Gravenhage. 
Hij vermeldt daarbij de personalia van de vreemdeling, 
de autoriteit van wie het verzoek uitgaat en de vind- 
plaats van de signalering. 

De CRI zal zich onmiddellijk wenden tot de desbetref- 
fende autoriteit, met het verzoek ten spoedigste te 
berichten of een uitleveringsverzoek zal worden inge- 
diend. 
Het antwoord van de buitenlandse autoriteit wordt door 
de CRI zo spoedig mogelijk ter kennis van het hoofd 
van plaatselijke politie gebracht. 
Indien bericht wordt ontvangen, dat geen verzoek om 
uitlevering zal worden ingediend, handelt het hoofd 
van plaatselijke politie verder volgens de vreemde- 
lingenvoorschriften. 
Een bevestigend antwoord van de buitenlandse autori- 
teit zal doorgaans vergezeld gaan van een verzoek om 
voorlopige aanhouding van betrokkene. 
Indien nodig kan aan dit verzoek gevolg worden ge- 
geven. 
Het hoofd van plaatselijke politie stelt zich hierover 
op de gebruikelijke wijze in verbinding met de bevoey- 
de Officier van Justitie. 
Het verdient bovendien aanbeveling aanstonds contact 
op te nemen met de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 
(Afdeling Internationale Rechtshulp) van het ministe- 
rie van Justitie, welke bemiddelt inzake de uit- 
leveringsaanvraag. 

In beginsel wordt een vreemdeling hangende de beslis- 
sing op een uitleveringsverzoek niet uitgezet. 
Ondanks het feit, dat de meeste spoed wordt betracht 
zullen in sommige gevallen enige dagen kunnen ver- 
strijken voor het antwoord van de buitenlandse autori- 
teit omtrent het al dan niet indienen van een uitle- 
veringsverzoek is ontvangen. 
Indien het een vreemdeling betreft ten aanzien van wie 
het voornemen.tot uitzetting bestaat, zal het hoofd 
van plaatselijke politie kunnen komen te staan voor de 
vraag, of op een gegeven ogenblik gebruik moet worden 
gemaakt van een zich voordoende feitelijke mogelijk- 
heid tot uitzetting, hoewel nog geen antwoord van de 
buitenlandse autoriteit ontvangen is. 
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Hierbij kan met name worden gedacht aan het geval, dat 
zich tijdens de bedoelde wachtperiode de mogelijkheid 
voordoet de vreemdeling te verwijderen door plaatsing 
aan boord van een schip of vliegtuig van een bepaalde 
vervoersonderneming en - zo van deze mogelijkheid geen 
gebruik wordt gemaakt - de gelegenheid tot verwijde- 
ring zich niet ten spoedigste meer zal voordoen. 
In deze gevallen dient het hoofd van plaatselijke poli- 
tie telefonisch contact op te nemen met de directie 
Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie 
(zie A 2). 


