
uitzetting door 
ambtenaren, be- 
last  met de 
grensbewaking 

niet behorende tot een  der  categorieen, genoemd in ar t .  48, e e r s t e  

lid, VV (zie a r t .  23, vijfde lid, Vw juncto a r t .  48, tweede lid, V V ) .  

De last  wordt gegeven door het hoofd van plaatselijke politie de r  gemeen- 

te waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft; in de rege! 

zal dit zijn het hoofd van plaatselijke politie de r  gemeente waar de vreem-  

deling in het vreemdelingenregister is  ingeschreven; i s  de vreemdeling 

niet in zodanig register  ingeschreven dan dient de last  te worden gege- 

ven door het hoofd van plaatselijke politie de r  gemeente waar hij is aan 

getroffen (zie voorts hieronder, Hoofdstuk V11 en  Deel H. onder 2 ,  van 

deze circulaire) .  

Hoofdstuk V1 -Gevallen waarin geen last  tot uitzetting vereist i s  

Ingevolge a r t .  23, vijfde lid, Vw is ,  in gevallen waarin het verblijf van 

de vreemdeling reeds van de aanvang af niet krachtens een der  bepalin- 

gen van de art t .  8- 10  Vw was toegestaan, iedere ambtenaar, belast met 

de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen, bevoegd de 

vreemdeling uit te  zetten, tenzij de Minister van Justitie anders heeft 

bepaald. 

Een afwijkende regeling heeft de Minister van Justitie getroffen bij a r t .  

48 VV (zie hiervoven Hoofdstuk V ) ;  buiten de in dat artikel genoemde 

gevallen i s  echter  voor de uitzetting van een vreemdeling, als  vorenbe- 

doeld, geen last  van een bij of krachtens de Wet aangewezen autoriteit 

vereist .  Het betreft h ier  met name illegale grensoverschrijders, wier 

uitzetting aanstonds kan worden geeffectueerd. Ingevolge a r t .  90 Vb 

dienen de ambtenaren, belast met de grensbewaking of met het toezicht 

op vreemdelingen, de hun bi j  a r t .  23, vijfde lid, Vw toegekende be- 

voegdheid tot uitzetting uit te oefenen met inachtneming van de terzake 

door de  Minister van Justitie gegeven algemene en bijzondere aanwij- 

zingen. (zie ten aanzien van vreemdelingen van wie gebleken is ,  of van 

wie gevreesd wordt, dat zi j  ongewenste politieke activiteit hebben be- 

dreven, of zullen bedrijven, Deel H, onder 4, punt 6, van deze circu-  

la i re) .  

Zoals r eeds  ee rde r  werd opgemerkt, wordt weigering van de toegang 

tot Nederland niet onder uitzetting begrepen. Voor de te volgen gedrags- 

lijn, indien een  geweigerde vreemdeling niet aanstonds of binnen korte 

tijd uit Nederland kan worden verwijderd, 

Ee r s t e  wijziging. 



zie de in Deel D van daze circulaire gegeven aanwijzingen omtrent 

de toepassing van art. l 9  VR. 
De ambtenaren, belast met de grensbewaking, die bij'dc uitoefe- 

ning van hun grensbewakingstaak vreendelingen aantreffen van v ie 

blijkt dat zij Nederland zijn binnengekaen zonder te voldoen 

aan de voor het hebben van toegang tot ons land gestelde ver- 

eisten, dienen zodanige vreemdelingen onverwijld uit te zetten, 

indien deze behoren tot een der volgende categorieën: 

a. vreemdelingen van Duitse nationaliteit, niet zijnde begunstig- - 
de E.E.G.-onderdanen in de zin van art. 91 Tib (zie Deel G, 

onder 1 ,  van deze circulaire), die rechtstreeks uit Duitsland 

komen en dan worden aangetroffen in een der in bijlage E 1, 

onder I, van deze circulaire aangeduide gemeenten; 

b. vreemdelingen, niet bezittende de Belgische, Luxemburgse of - 
Franse nationaliteit, die binnen een maand nadat zij de 

Duits-Nederlandse grens op onregelmatige wijze hebben over- 

schreden, worden aangetroffen in een der in bijlage E 1, 
1 > onder I, van deze circulaire aangeduide gemeenten ; 

c. vreemdelingen, niet bezittende de Duitse nationaliteit, die - 
vanuit België ons land zijn binnengekomen en die binnen twee 

weken na hun binnenkomst zijn aangetroffen in een der in - 
bijlage E 1 ,  onder 11, van deze circulaire aangeduide ge- 

meent en, 

Vreemdelingen als vorenbedoeld, worden door de zorg van het per-. 

soneel der Koninklijke Marechaussee, belast met de grensbewaking, 

zo spoedig mogelijk aan de buitenlandse grensautoriteiten over- 

gegeven. Voor de terzake te volgen gedragslijn zie hieronder 

Hoofdstuk XII1,onder C,en XIV,onder B. In alle overige gevallen 

dienen de ambtenaren, belast met de grensbewaking, een door hen 

aangetroffen illegale grensoverschrijder met toepassing van het 

bepaalde bij en krachtens art. 19 Vw naar de vreemdelingendienst 

ter plastse over te brengen (zie de in Deel D van deze circulnir? 

- gegeven - 
1) het betreft hier dus niet vreemdelingen die over de Duits-Belgische 

of de Duits-Luxemburgse grens het Beneluxgebied zijn binnengekomen 
en die vervolgens in een der hierbedoelde gemeenten morden aange- 
troffen~ zodanige vreemdelingen moeten naar de plaatselijke vreem- 
delingendienst worden overgebracht 



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

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 vertrk-ing ondervindt; 

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

last tot uitzetting vereist). 

Voor de verwijdering van vreemdelingen, die per schip of vli 

tuig zijn binnengekomen: zie hieronder Hoofdstuk XVII. 

uitzetting doar Alhoewel art. 23, 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 w a s ,  spreekt het wel vanzelf dat de 

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

sporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren van rijks- en 

gemeentepolïtie) van deze bevoegdheid uitsluitend gebruik maken 

met inachtneming van de terzake 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 waar 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  oep passing van het bepaalde bij en krachtens art. 

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

overgebracht (zie hiervoor ook hetgeen terzake in Deel D van 

deze circulaire is voorgeschreven). 

Hoofdstuk V11 - samenwerk in^ tussen de hoofden van plaatselijke 

politie met het oog op verwijdering van vreemde - 
lintzen 

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

hoofd van plaatselijke politie der gemeente, waar een te 

- vernuderen - 


