
A 6 Uitzettins 8 

2 Vreemdelingen die voor uitzetting in aanmerking kunnen 
komen 

Alleen die vreemdelingen kunnen worden uitgezet wier 
verblijf niet (of niet langer) is toegestaan krachtens 
een van de bepalingen van de artt. 8-10 Vw (zie hierna 
onder 2.1) . 

2.1 Cateqorieën 

Vreemdelingen behorende tot een der hieronder genoemde 
categorieën zullen, voor zover hun uitzetting niet in- 
gevolge het bepaalde bij of krachtens de wet dan wel 
op grond van het beleid achterwege dient te blijven 
(zie hierna onder 3 ) ,  uit Nederland dienen te worden 
verwijderd; het gaat hier om: 

- vreemdelingen die ons land zijn binnengekomen 
zonder te voldoen aan de voor het hebben van toegang 
tot Nederland gestelde vereisten (art. 6 Vw), 
Deze vereisten worden behandeld in A 3 onder 2; 

- vreemdelingen die wel op legale wijze zijn binnenge- 
komen, doch wier 'vrije termijn' geëindigd is 
(zie A 4; 2.4) ; 

- vreemdelingen aan wie een vergunning tot verblijf 
werd verleend, waarvan de geldigheidsduur - eventu- 
eel na verlenging - inmiddels is verstreken; 

- vreemdelingen wier vergunning tot verblijf, ver- 
gunning tot vestiging of toelating als vluchteling 
is ingetrokken; 

- vreemdelingen die niet langer behoren tot een cate- 
gorie waarop het bepaalde krachtens art. 10, tweede 
lid, Vw van toepassing is (zie A 4; 8.3) . 

2 , 2  Verwijdering van gezinsleden 

Als algemene regel geldt dat, indien het hoofd van een 
gezin uit Nederland moet worden verwijderd, aan deze 
zo mogelijk gelegenheid moet worden gegeven om tezamen 
met zijn echtgenote, minderjarige kinderen en andere 
van hem afhankelijke gezinsleden ons land te verlaten, 
Voor zover het ook aan de tot het gezin behorende 
vreemdelingen niet of niet langer krachtens een der 
bepalingen van de artt. 8-10 Vw is toegestaan in Neder- 
land te verblijven, dient hun verwijdering uit ons 
land zoveel mogelijk tezamen met die van het hoofd van 
het gezin plaats te vinden, een en ander met inacht- 
neming van de bij de artt. 24 en 25 Vw aan de vreemde- 
ling en diens gezinsleden gegeven waarborgen. 


