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overleg met de vreemdelingendienst ter plaatse waar 
de vreemdeling werd aangetroffen. 

Indien de uitzetting van de vreemdeling om enigerlei 
reden niet onmiddellijk kan worden geëffectueerd, zal 
deze in elk geval steeds, met toepassing van het be- 
paalde bij en krachtens art. 19 Vw, naar een plaats 
bestemd voor verhoor dienen te worden overgebracht 
(zie A 5). 

6. pedeliike termiin en vertrek naar een plaats buiten 
Nederland waar toelatinp aewaarbor~d is 

6.1 Algemeen 

Tenzij het belang van de openbare rust, de openbare 
orde of de nationale veiligheid zich daartegen verzet, 
dient - bij het verstrekken van een last tot uitzet- 
ting - aan de vreemdeling een redelijke termijn te 
worden gegund om te vertrekken naar een plaats buiten 
Nederland waar zijn toelating is gewaarborgd (art. 24 
Vw) . 
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6.1.1 Redelijke termijn 

Tenzij de Minister van Justitie - bij het geven van 
een last tot uitzetting - een aanwijzing daarom- 
trent heeft gegeven, zal het hoofd van plaatselijke 
politie moeten bepalen of er op de hierboven ge- 
noemde gronden bezwaar bestaat tegen het gunnen van 
een termijn voor vertrek aan de vreemdeling. 

Indien een redelijke termijn wordt gegund bepaalt 
het hoofd van plaatselijke politie de duur daarvan, 
tenzij de Minister van Justitie reeds een termijn 
heeft gesteld. 
Ter voorkoming van misverstand wordt er op gewezen 
dat de hierbedoelde termijn niet gelijk behoeft te 
zijn aan de wettelijk vastgestelde termijn -van een 
maand- voor het aanwenden van een rechtsmiddel. 
De beoordeling van de vraag, welke termijn als re- 
delijk moet worden beschouwd is mede afhankelijk 
van de (persoonlijke) omstandigheden van de 
vreemdeling. 
Deze termijn is bedoeld om de vreemdeling in de 
gelegenheid te stellen om, met het oog op zijn 
vertrek, orde op zaken te stellen. 
Het belang dat de vreemdeling bij zodanige termijn 
heeft, zal groter zijn naarmate het verblijf hier 
te lande langer heeft geduurd. 
Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden 
of belangen van de vreemdeling zal de te gunnen 
termijn in het algemeen ten hoogste dertig dagen 
bedragen. 
Voor wat betreft de toekenning van een redelijke 
termijn gelden speciale bepalingen voor begunstigde 
E.E.G.-onderdanen (art. 98 Vb) en staatlozen (art. 
104, derde en vijfde lid, Vb). 
Voor vreemdelingen die op eigen gelegenheid wsnsen 
te vertrekken door tussenkomst van het Terugkeer- 
bureau geldt het vermelde onder 6.1.3. 

6.1.2 Vertrek naar een plaats buiten Nederland waar 
toelatinq qewaarborqd is 

Vreemdelingen, die uit Nederland worden verwijderd, 
zijn in beginsel vrij zich te begeven naar het land 
hunner keuze. 
Dit is ook het geval, indien geen redelijke termijn 
wordt gegund. 
Van een gewaarborgde toelating is sprake als de 
betrokkene toegang heeft in het land dat hij wil 
binnenreizen. 
Toegang tot een ander land dan het land van her- 
komst moet de vreemdeling aannemelijk maken. 
De feitelijke informatie over de voorwaarden voor 
binnenkomst in een bepaald land wordt getoetst aan 
het individuele geval. 
In voorkomende gevallen dient hierover contact te 
worden opgenomen met het ministerie van Justitie. 
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6.1.3 Vertrek onder het Teruqkeerproqramma 

6.1.3.1 Alqemeen 

Onder bepaalde voorwaarden kan een vreemdeling die 
in Nederland verblijft maar niet hier te lande is 
toegelaten, in aanmerking komen voor bijdragen op 
grond van het Terugkeerprogramma. Het betreft de 
verlening van een vliegticket en een ondersteu- 
ningsbijdrage voor de eerste periode van verblijf 
in het land van terugkeer of hervestiging. 
Het Terugkeerprogramma (bijlage C 47) vormt de kern 
van de overeenkomst tussen de Nederlandse regering 
en de Internationale Organisatie voor Migratie 
(IOM) over de vrijwillige terugkeer van vreemdelin- 
gen. Het Terugkeerbureau, onderdeel van de vesti- 
ging van de IOM te Den Haag, draagt de zorg voor de 
uitvoering van het Terugkeerprogramma en organi- 
seert de eventuele uitreis van de vreemdeling. 

Het uitgangspunt van het Terugkeerprogramma is om 
het vrijwillig vertrek van vreemdelingen te bevor- 
deren. De Minister van Justitie verleent zonodig 
uitstel van vertrek indien betrokkene via het 
Terugkeerbureau het land verlaat, voorzover hier- 
door geen concrete verwijderingsmaatregelen worden 
doorkruist. 
Het Terugkeerprogramma is op zich van toepassing op 
elke vreemdeling zonder verblijfstitel, dus ook 
bijv. op de vreemdeling die geen verblijfstitel 
heeft (zgn. illegalen). 

6-1.3.2 Procedure 

De procedure voor vertrek onder het Terugkeerpro- 
gramma is kort samengevat als volgt: 
a. de vreemdeling vult met hulp van een bemiddelen- 

de instantie een aanvraagformulier in dat naar 
het Terugkeerbureau in Den Haag wordt gezonden; 

b. het Terugkeerbureau gaat na of de vreemdeling 
voldoet aan de voorwaarden voor verlening van 
bijdragen onder het Terugkeerprogramma; 

c. indien dit het geval is, krijgt de vreemdeling 
bericht dat hij in beginsel onder het Terugkeer- 
programma kan vertrekken; 

d. de vreemdeling vertrekt vanaf Schiphol, waar hij 
de terugkeerbijdragen krijgt uitgereikt na 
intrekking van eventuele procedures over een 
verblijfstitel. 

ad a: 
Indien vreemdelingen bij het hoofd van plaatselij- 
ke politie een beroep wensen te doen op het Terug- 
keerprogramma, dient deze door te verwijzen naar de 
instanties, waarmee het Terugkeerbureau afspraken 
over voorlichting en bemiddeling heeft gemaakt. Het 
betreft onder meer de Stichting POA (Particuliere 
Opvang Asielzoekers), de bureaus voor rechtshulp en 
de locale afdelingen van de Vereniging Vluchtelin- 
gen werk Nederland. 
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ad b: 
De behandeling van aanvragen gebeurt op het kantoor 
in Den Haag. Het kan noodzakelijk zijn dat het 
Terugkeerbureau de vreemdeling op zijn kantoor te 
Den Haag uitnodigt om nadere informatie over de 
aanvraag te verschaffen. 

Gelet op de voorwaarden voor vertrek onder het 
Terugkeerprogramma vindt over elke aanvraag afstem- 
ming plaats tussen het Terugkeerbureau en de direc- 
tie Vreemdelingenzaken. Zonodig neemt de directie 
Vreemdelingenzaken contact op met het desbetreffen- 
de hoofd van plaatselijke politie, bijv. om bepaal- 
de informatie te verifiëren of om met het verzoek 
bepaalde informatie aan het Terugkeerbureau te 
zenden. 
Indien de betrokken vreemdeling niet met instemming 
van de overheid hier te lande verblijft, wordt door 
de directie Vreemdelingenzaken nagegaan of er 
reeds concrete verwijderingsmaatregelen jegens hem 
zijn getroffen. In dat geval zal doorgaans geen 
toestemming voor vertrek via het Terugkeerbureau 
worden gegeven, aangezien dan niet wordt voldaan 
aan de voorwaarde dat het verwijderingsbeleid niet 
mag worden doorkruist. 
Indien de directie Vreemdelingenzaken instemt met 
het vertrek onder het Terugkeerprogramma van een 
illegale vreemdeling die niet bekend is bij de 
directie of bij de betreffende vreemdelingendienst, 
dient de identiteit van deze vreemdeling door de 
vreemdelingendienst te worden vastgesteld. Het 
Terugkeerbureau zal de vreemdeling berichten dat 
hij zich daartoe bij de vreemdelingendienst moet 
vervoegen. 

De vreemdeling dient zelf zorg te dragen voor een 
geldig reisdocument. Indien op het aanvraagformu- 
lier is aangegeven dat het reisdocument zich 
bevindt bij de betreffende vreemdelingendienst, zal 
het Terugkeerbureau de vreemdelingendienst kunnen 
verzoeken om toezending van een kopie van het 
reisdocument. 

ad c: 
De vreemdeling zal in beginsel binnen dertig dagen 
na indiening van de aanvraag kunnen vertrekken. 
Zonodig krijgt de vreemdelingendienst bericht dat 
de vreemdeling uitstel van vertrek moet worden 
verleend. 

ad d: 
Indien het een vreemdeling betreft die in het bezit 
is van een W-document of van een gedoogdenverkla- 
ring zal het Terugkeerbureau de vreemdeling berich- 
ten dat hij deze bij de vreemdelingendienst moet 
inleveren. Indien het reisdocument van de vreemde- 
ling zich bevindt bij de vreemdelingendienst, zal 
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het Terugkeerbureau de vreemdelingendienst 
verzoeken dit reisdocument op te sturen naar de 
grensbewakingsautoriteiten te Schiphol. 
In beginsel vindt vertrek via Schiphol plaats. Een 
medewerker van het Terugkeerbureau begeleidt de 
vreemdeling tot aan de boarding gate. 

Het hoofd van plaatselijke politie ontvangt door 
tussenkomst van de directie Vreemdelingenzaken 
bericht dat de vreemdeling is afgereisd onder het 
Terugkeerprogramma. Het is niet noodzakelijk om een 
formulier D 39 aan de directie Vreemdelingenzaken 
te sturen. 

Het weiqeren van een termijn voor vertrek 

Gronden voor weigering van een termijn als bedoeld 
in art. 2 4  Vw zijn in elk geval aanwezig indien: 

a. het belang van de openbare rust, de openbare 
orde of de nationale veiligheid zich tegen het 
gunnen van een redelijke termijn verzet; 

b. gegronde vrees bestaat dat de vreemdeling van 
het gunnen van zodanige termijn misbruik zal 
maken door illegaal in ons land achter te 
blijven; 

c. het een illegale grensoverschrijder betreft (in 
dit geval zal bovendien meestal geen last tot 
uitzetting vereist zijn, zodat alleen reeds uit 
dien hoofde art. 2 4  Vw geen toepassing vindt); 

d. de toelating van de vreemdeling tot het land van 
bestemming of diens doorreis door andere landen 
- gelet op de geldigheidsduur van de in het 
bezit van de vreemdeling zijnde reispapieren - 
door het toekennen van bedoelde termijn verloren 
zou gaan of in gevaar zou komen; 

e. het een vreemdeling betreft wiens uitzetting 
dient te geschieden door middel van overgave aan 
de buitenlandse grensautoriteiten (zie hierna 
onder 10) . 
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