
Hoofdstuk X - voorbereid in^ van de vemi.jdering 
dentiteits, Hiervoor noge worden verwezen naar de aanwijzingen, welke ter 
nderzoek uitvoering van art. 19 Vw terzakc zijn gegeven (zie Deel D van 

deze circulaire). 1) 

.et aanvragen In het algemeen zullen vreemdelingen slechts kunnen worden ver- 
an reis- wijderd indien zij in het bezit zijn van reispapieren, op grond 'apiercn 

waarvan hun toelating tot het land vnn bestemming, en hun even- 

tuele doorreis door derde landen teneinde het land van bestem- 

ming te bereiken, gewaarborgd is. Een uitzondering hierop vormn 

dc gevallen, waarin onmiddellijke uitzetting door middel van 

overgave aan de buitenlandse grensautoriteiten of door plaat- 

sing aan boord van een schip of een luchtvaartuig, mogelijk is 

(zie hieronder Hoofdstuk XIII, onder C, XIV, onder B, en XVII). 

Buiten deze gevallen echter zal steeds getracht moeten worden 
om voor vreemdelingen die niet over een geldig buitenlands 

reispapier beschikken, zo spoedig mogelijk een iodanig do- 

cument te verkrijgen.Is de vreemdeling in een huis van bewaring, 

een strafgevangenis, een psychopatenasiel of een dergelijke in- 

richting opgenomen, dan zal het reispapier zoveel mogelijk 

reeds tijdens zijn verblijf in die inrichting moeten worden 

aangevraagd, opdat de verwijdering zo spoedig mogelijk na het 

ontslag kan plaats vinden. Voor het aanvragen van een reis- 

papier, en de eventueel benodigde (transit)visa, dient het 

hoofd van plaatselijke politie zich te wenden tot de dichtst- 

bijzijnde bsvoegde buitenl~ndse vertegenwoordiging hier te lan- 

de. Door de hoofden van plaatselijke politie van gemeenten, 

waar buitenlandse vertegenwoordigingen zijn gevestigd, ware, 

indien hun ambtgenoten uit andere gemeenten daarom verzoeken, 

de nodige medewerking te verlenen bij het verkrijgen van bui- 

tenlandse reispapieren of visa voor vreemdelingen, in gevallen 

als vorenbedoeld. 

Indien een buitenlandse vertegenwoordiger om enigerlei reden 

weigert het aangevraagde reispapier of visum te verstrekken, 

dient het hoofd van plaatselijke politie damvan zo spoedig 

mogelijk mededeling te doen aan de hoofdafdeling Vreemdelingen- 

zaken en Grensbewaking van hst ministerie van Justitie, zulks 

onder bijvoeging van alle terznke dienende bescheiden en onder 

vermelding van de grond waarop de weigering berust. Is de aan- 

- VrUitg afgewezen, omdat de buitenlandse vertegenwoordiger van 

I Voor het opnaken van veiligheidsrapportemt - oordeel - 
eie bijlege E 18 bij deze circulaire. 



oordeel is dat de vreemdeling niet de nationaliteit bezit van 

het desbetreffende land, dan dient mede bij de stukken gevoegd 

te zijn een uitvoerig rapport in tweevoua, vermeldende 2llc be- 

schikbare gegevens welke van belang ~unnen zijn ter vaststelling 

v m  de nationaliteit van de vreemdeling. In het bijzonder dienen 

daarbij opgegeven te d orden de volledige personali~. van de be- 

trokkene en zo nogelijk van zijn ouders, de plaatsen en adres- 

sen c2;lr hij sedert zijn geboorte heeft gerioond, de datum naar- 

op hij laetstelijk Nederland is binnengekomen en dc eventueel 

door de vreemdeling zelf aangevoerde granden voor het al dan 

niet bezitten van de veronderstelde nationaliteit. Vanmege 2. 

ministerie van Justitie zal dan getracht worden zo mocclijk ?ls 

nog een voor het vertrek van de vreemdeling uit Nederland ver- 

zist reispapier te verkrijgen. 

Een overeenkomstige gedragslijn dient te worden gevolgd, indien 

het betreft een vreemdeling zonder o f  van onbekende nationali- 

teit dan wel een vreemdeling die onderdaan is van een land, 

waarvan geen vertegenwoordiging in Nederland is gevestigd. 

documentatie In de achinistratie van het hoofd van plaatselijke politie 
betreffende 
verwijdering dienen afschriften te worden bexaard van alle correspondentie 

welke omtrent de verwijdering van,ecn vreemdeling is gevoerd 

alsmede van de terzake ingezonden formulieren en opgemaakte 

rapporten ,?n processen-verbaal. 

In alle gevallen, waarin het hoofd van plaatselijke politie een 

last tot uitzetting heeft gegeven, dient daarvan nauwkeurig 

aentekening in diens administratie te worden gehouden (zie 

hierboven Hoofdstuk V). 

Voorts moet uit de administratie kunnen blijken op welke datl.- 

en op melke mijze de vreemdeling uit Nederland is vcrtrokker, 

(hetzij op eigen gelegenheid; hetzij middels uitzetting). In de 

gevallen waarin een ambtenaar, belast met het vreemdelingentoe- 

zicht, een vreemdeling krachtens het bepaalde in art. 23, 

vijfde lid, Vw heeft uitgezet, dient in de administratie van 

het hoofd van plaatselijke politie een afschrift te worden opge- 

legd van het terzake van de illegale grensoverschrijding opge- 

maakte rapport of proces-verbaal en dient voorts aantekening te 

- worden - 
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worden gehouden van d2 naam van de anbtenaer, die de uitzctti~.~ 

verrichtte, alsmede vsn de datum en de wijze rorrop de uitii:- 

ting placts vond. 

Hoofdstuk X1 - Beoordeling van de vraq of een "rcd~lijkc tsrr.iir" 
(art. 24 VW) moet worden gegund 

het gunn~n vnn Ingevolge art. 24 VN dient - tenzij hct belang van de 0penk.r~ 
esn "redelijke 

rust, van de openbare orde of ven de n?tionnlz veilighdid zick t ermi jn" 
dacrtegen verzet - bij het verstrekken ven een last tot uitzzt- 
tin& aan de vrzendeling een redelijke ternijn te morden g~gunc 

om te vsrtrekken naar ecn plaats bnitan Nederland, waar zijn 

toelating gewaarborgd is. In beginsel is de vreemdeling dus 

vrij om zich te begeven narr het land van zijn keuze, mits hij 

in het bezit is vcn reispapieren op grond sanrvnn hst zeker is 

dat hij tot dat land zal worden toegelaten. 

De beoordeling van de vraag, welke ternijn voor de toopnssing 

van de onderwerpelijke bepaling als redelijk moet wordei1 bc- 

schouwd, hangt uiteraard ten nauaste samen nat ds persoonlijkc 

omstandigheden van de te verwijderen vreemdeling. In het nlge- 

meen moet onder ecn redelijke ternijn worden vorstnan die ter- 

mijn, nelke nodig is om de vreemdeling in de gelegenheid tc 

stellen om, met het oog op zijn vertrek, orde op znkzn te stel- 

len. Het belang dat hi? hierbij hesft znl groter zijn, na?.rccitt. 

zijn verblijf hier te lande langer heeft geduurd en hij dus < d n  

sterkers binding met Nedarland heeft. Voor begunstigde E.E.G.- 

ondcrdnnen in de zin van art. 91 Vb is - tenzij het dringende 
gevallen betreft - 'bedoelde termijn vcstgcsteld op ten fiinste 
veertien dagen, in geval van aeigcring v.-tn dc derst? 7-fcifti 

van een vagunning tot verblijf, en op tzn minste een nnand, 

indien weigering van verlenging vnn de geldigheidsduur, of in- 

trekking, van een vergunning tot verblijf, dan vei intrekking 

van een vergunning tot vestiging, heeft p~n~.tsgsvonden (zic 

art. 98 m) .  
Overigens zal, tenzij de Minister van Justitie bij het geven v~-.n 

een last tot uitzetting een aanwijzing draromtrent heeft gegGvcn, 

het hoofd van plaatselijke politie moeten bepalen of het balnng 

- van - 


