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3 Last tot uitzetting 

3.1 Algemeen 

Voor uitzetting van een vreemdeling is in het algemeen een last tot uitzetting nodig. 
De bevoegdheid tot het geven van deze last berust bij de Minister van Justitie. Deze 
verleent daarvan in bepaalde gevallen mandaat aan de korpschef of aan een ambte- 
naar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen (zie 3.3 en 
3.4). Een last tot uitzetting is een opdracht aan een ambtenaar belast met het toezicht 
op vreemdelingen (of de grensbewaking) om een vreemdeling uit Nederland te ver- 
wijderen. De last tot uitzetting dient in alle gevallen schriftelijk te worden gegeven. 
Alvorens een last tot uitzetting te geven, moet de bevoegde autoriteit zich ervan over- 

@ 
tuigen dat de betrokken vreemdeling niet behoort - of inmiddels is gaan behoren - tot 
een van de categorieën ten aanzien waarvan is bepaald dat de uitzetting niet (aan- 
stonds) mag plaatsvinden (zie 4). Blijkt na het geven van een last tot uitzetting dat een 
vreemdeling tot een van de genoemde categorieën behoort of is gaan behoren, dan 
dient de last onverwijld te worden ingetrokken, danwel de uitvoering daarvan te wor- 
den opgeschort. 
In bepaalde gevallen is een last tot uitzetting niet vereist (zie 3.2). 
De bevoegdheid tot het geven van een last tot uitzetting berust in het algemeen bij de 
korpschef, maar in een aantal gevallen bij de Minister van Justitie (zie 3.3). 

In de gevallen waarin de korpschef - na het geven van een last tot uitzetting - in ver- 
band met nader bekend geworden omstandigheden twijfelt of de uitzetting mag 
plaatsvinden, dient hij contact op te nemen met de IND (zie A2). 

Ten aanzien van de last tot uitzetting wordt nog op het volgende gewezen: 
- voor inbewaringstelling is meestal een last tot uitzetting vereist (art. 26, eerste lid, 

aanhef en onder a, Vw); 
- de bevoegdheid tot het betreden van woningen en dergelijke is mede afhankelijk 

van het bestaan van een last tot uitzetting (art. 28, tweede lid, Vw); 
- het docilment waarmee de last tot uitzetting gegeven is, dient zorgvuldig in de 

administratie van de korpschef te worden bewaard zodat deze te allen tijde kan 
worden opgevraagd; 

- wordt de last ingetrokken of wordt de tenuitvoerlegging daarvan opgeschort, dan 
wordt huervan op het desbetreffende document een aantekening gesteld; 

- rekening dient te worden gehouden met de vertrektermijn (art. 15d, tweede lid, 
Vw); 

- rekening dient te worden gehouden met het gunnen van een redelijke termijn om 
te vertrekken (art. 24 Vw). 

De wettelijke grondslag voor uitzetting is neergelegd in art. 22, eerste lid, Vw. De amb- 
tenaar wordt door de last tot uitzetting bevoegd, voor zover nodig om de uitzetting te 
kunnen realiseren, lijfsdwang tegen de vreemdeling toe te passen en hem in de uitoe- 
fening var1 zijn grondrechten te beperken. Een dergelijke beperking kan echter alleen 
plaatsvinden zolang in alle redelijkheid - afhankelijk van de omstandigheden - sprake 
is van opeenvolgende handelingen ter effectuering van de last tot uitzetting. De 
dwangmiddelen dienen zoveel mogelijk in tijd te worden beperkt. Hierbij kan worden 
gedacht aan het vervoer van de vreemdeling naar de plaats van uitzetting en het 
ophouden aldaar zoveel mogelijk direct voorafgaand aan de daadwerkelijke effectu- 
ering van die uitzetting. 
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3.2 Gevallen waarin geen last tot uitzetting vereist is 

In gevallen waarin het verblijf van de vreemdeling reeds vanaf de aanvang niet krach- 
tens een van de artt. 8-10 Vw was toegestaan, is iedere ambtenaar belast met de grens- 
bewaking of met het toezicht op vreemdelingen, bevoegd de vreemdeling uit te zet- 
ten, tenzij de Minister van Justitie anders heeft bepaald (art. 47, onder e, VV). 
Het betreft hier met name illegale grensoverschrijders, van wie de uitzetting aan- 
stonds kan worden geëffectueerd. 
Indien de vreemdeling behoort tot een der categorieën als bedoeld in artikel 47-48 W, 
is een last tot uitzetting nodig. 

Indien de vreemdeling met het oog op zijn verwijdering in bewaring wordt gesteld, is 
wel een last tot uitzetting nodig. De korpschef van de politieregio waar de vreemde- 
ling zijn woon- of verblijfplaats heeft, is bevoegd deze last tot uitzetting te geven, voor 
zover de vreemdeling niet behoort tot een van de in artikel 47 van het Voorschrift 
Vreemdelingen genoemde categorieën (art. 49, tweede lid, VV). 

• 
3.3 Gevallen waarin de Minister van Justitie bevoegd is tot het geven 

van een last tot uitzetting 

3.3.1 Algemeen 

In de gevallen waarin de Minister van Justitie tot het geven van een last bevoegd is, zal 
deze last worden verstrekt aan de korpschef van de politieregio waaronder de 
gemeente waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft, ressorteert. In een 
aantal van de hierna onder 3.3.2 genoemde gevallen kan het mede vreemdelingen 
betreffen, die op illegale wijze Nederland zijn binnengekomen. Ten aanzien van zoda- 
nige vreemdelingen zal er in de regel aanleiding bestaan de vereiste last tot uitzetting 
spoedshalve telefonisch te vragen (zie A2).Indien tot uitzetting wordt besloten, wordt 
de last direct schriftelijk (eventueel per fax) gegeven. Indien de Minister van Justitie 
een beschikking heeft gegeven strekkende tot niet-inwilliging van de aanvraag om 
toelating of beëindiging daarvan, wordt in de regel bij de toezending van deze 
beschikking aan de korpschef tevens de vereiste last tot uitzetting verstrekt. 

3.3.2 Categorieën 

De bevoegdheid tot het geven van een last tot uitzetting is door de Minister van Justi- 
tie niet gemandateerd aan de korpschef, of de met de grensbewaking of het toezicht 
op vreemdelingen belaste ambtenaren, indien: 
a. het verblijf van de vreemdeling niet langer is toegestaan doordat hij heeft opgehou- 

den te behoren tot een categorie waarop het bepaalde krachtens artikel 10, tweede 
lid, van de Wet, van toepassing is; 

b. de vreemdeling behoort tot een van de in artikel 94 van het Vreemdelingenbesluit 
genoemde categorieën; 

c. de vreemdeling houder is van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf; 
d. de vreemdeling door bemiddeling van de overheid is aangeworven in een land 

waarmee Nederland een wervingsovereenkomst heeft gesloten; 
e. de vreemdeling het Nederlanderschap heeft bezeten of de echtgenoot of echtgeno- 

te het Nederlanderschap bezit of heeft bezeten. Een uitzondering geldt voor aan- 
vragen ingediend door Surinaamse onderdanen in de steden Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. In die gevallen is de korpschef bevoegd 
namens de Minister een last tot uitzetting te geven; 
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f. tot het gezin van de vreemdeling een Nederlander behoort of de vreemdeling in 
rechte lijn tot en met de tweede graad aan een Nederlander is verwant. Een uitzon- 
dering geldt voor aanvragen ingediend door Surinaamse onderdanen in de steden 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven; 

g. de vreemdeling zich overeenkomstig artikel 6, tweede lid, of artikel 22, tweede lid, 
van de Wet op vluchtelingenschap beroept; 

h. de vreemdeling buitenlands pleegkind is; 
i. de vreemdeling een Molukker is op wie de Wet betreffende de positie van Moluk- 

kers niet van toepassing is; 
j. de vreemdeling op grond van het bepaalde bij of krachtens een door Nederland 

gesloten overeenkomst niet mag worden verwijderd zonder voorafgaand overleg 
met het bevoegde ministerie van het desbetreffende land; 

k. de Minister van Justitie heeft bepaald dat de vreemdeling slechts op last van de 
Minister van Justitie mag worden verwijderd. 

De korpschef en de met grensbewaking of toezicht op vreemdelingen belaste ambte- 
naren zijn in die gevallen dus niet bevoegd tot het geven van een last tot uitzetting. 

3.4 Gevallen waarin de korpschef bevoegd is een last tot uitzetting te 
geven 

De korpschef van de politieregio waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats 
heeft, is (krachtens mandaat) namens de Minister van Justitie bevoegd een last tot uit- 
zetting te geven ten aanzien van de vreemdeling: 
a. van wie I ~ e t  verblijf in Nederland niet langer is toegestaan door het eindigen van de 

vrije termijn; 
b. van wie de aanvraag om verlening van een vergunning tot verblijf, dan wel wijziging 

van de beperking door de korpschef niet is ingewilligd; 
c. van wie de geldigheidsduur van de verleende vergunning tot verblijf is verstreken 

en die geen aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur heeft ingediend, of van 
wie een aanvraag om verlenging door de korpschef niet is ingewilligd; 

d. wiens vergunning tot verblijf door de korpschef is ingetrokken; 
e. die in bewaringwordt gesteld en niet behoort tot een der categorieën van art. 47 W 

(zie A613.3); 
f. wiens vergunning tot vestiging door de korpschef is ingetrokken; 
g. van wie de aanvraag om verlening van een vergunning tot verblijf door de korps- 

chef buiten behandeling is gesteld. 

De korpschef dient bij het geven van een last tot uitzetting gebruik te maken van een 
formulier (model D 35). 

3.5 Uitzetting door ambtenaren belast met het toezicht op 
vreemdelingen 

Ingevolge art. 4 Vw zijn behalve de korpschefs ook de tot opsporing van strafbare fei- 
ten bevoegde ambtenaren van politie belast met het toezicht op  vreemdelingen. 
Art. 23, vijfde lid, Vw bepaalt dat laatstgenoemde ambtenaren eveneens bevoegd zijn 
tot uitzetting van vreemdelingen van wie het verblijf in Nederland reeds sedert hun 
binnenkomst ongeoorloofd was. Voor de uitzonderingen op deze regel: zie 3.3. 
Deze ambtenaren dienen van deze bevoegdheid uitsluitend gebruik te maken met 
inachtneming van de terzake door de korpschef gegeven aanwijzingen, een en ander 
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in goed overleg met de korpschef van de regio waarin de vreemdeling werd aangetrof- 
fen. 
Indien de uitzetting van de vreemdeling om enigerlei reden niet onmiddellijk kan 
worden geëffectueerd, zal deze in elk geval steeds, met toepassing van het bepaalde 
bij en krachtens art. 19 Vw, naar een plaats bestemd voor verhoor dienen te worden 
overgebracht (zie A514.6). 
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