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6 . Verwijdering door middel van uitwijzing met contrôle op
vertrek, dus zonder politiebegeleiding tot de grens.
Verwijdering door middel van uitwijzing, zonder contrôle op
vertrek; dit mag slechts in zeer bijzondere omstandigheden geschieden; niet anders dan met machtiging van de M.V.J.
7. De reden van verwijdering wordt als regel aan de vreemdeling medegedeeld. Van deze mededeling moet uit de documentatie blij ken.
8. Nadat verwijdering is uitgevoerd, moet daarvan bericht
worden gezonden aan het H.R.V.D., die eventueel voor signalering zal zorgdragen (zie model nr 3 ) .
Bij vrees voor onverwijlde terugkeer van de vreemdeling na
verwijdering kan voorlopige signalering plaats hebben.

Par. 6
Kosten van verwijdering van vreemdelingen. Wijze van declareren en machtiging tot het doen van uitgaven.
Par. 7
Opsc,mming van bij de beschikking behorende bijlagen.
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vreemdelingen
onvoldoende - tot verwijdering

verdrag van Brussel inzake sociale
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overgave van vreemdelingen aan
de - van nabuurstaten
grensgemeenten
hoofd van plaatse- wie als - wordt aangemerkt
Iijke politie
huis van bewaring opneming als passant in -

huisraad
identiteit
illegale
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onder - vreemdeling wordt verstaan
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proces-verbaal
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transportkosten
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te verwijderen vreemdeling niet in
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kosten ter verkrijging van vreemdelingen die geen - van hun
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verwijdering van vreemdelingen
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inbewaringstelling vreemdeling bij
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illegale grensoverschrijding
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- omtrent misdragingen
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te verwijderen vreemdeling niet
in het bezit van
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kosten ter verkrijging van vreemdelingen die geen - van hun
Regering krijgen omdat zij niet aan
hun militaire verplichtingen voldoen
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-van
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-

verbod tot aanbrengen van vreemdelingen in -van de vreemdeling die verwijderd werd
Zie: verblijfsontzegging ex-artikel
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uitwijzing
veiligheidsverhoor
verblijfsontzegging
verblijfsvergunningsformulier
verhoor

verklaringen

omschrijving begrip uitvoering van - te verwijderen vreemdelingen
overweging of - ex-art. 19 Vreemdelingenreglement moet worden
toegepast
innemen van - en andere documenten bij verwijdering
-van een te verwijderen vreemdeling

par. 1, sub 2 ad b
par. 5, sub 6
bijlage 1
par. 4, sub 5
par. 5, sub 2
par. 4, sub 1;
bijlage 1;
model 1

verbod tot verstrekking van documenten of - aan illegaal binnengekomen vreemdelingen
par. 2, sub 3
verstekelingen
bijlage 3
vertraging
- verwijdering
par. 3, sub 3
vertrek
rapport omtrent model 3
vervoersonderaansprakelijkheid - voor aangenemingen
voerde vreemdelingen
bijlage 3a
omschrijving begrip par. 1, sub 2
uitvoering van de par. 5
vingerafdrukken
- van te verwijderen vreemdeling par. 4, sub 2
behandeling van politieke vluchtelingen
bijlage 6
voeding en ligging kosten van par. 6, sub 1
voorbereidingsmaatregelen
- tot verwijdering
par. 4
voorgeleiding
- van ongewenste vreemdelingen
bij H.V.P.
par. 2, sub 1 en 2
- wegens misdrijf gevraagd door
buitenlandse autoriteiten
par. 3, sub 4
voorstel
- tot verwijdering
par. 4, sub 1
model 1
weigering
- doorlating
par. 2, sub 2a
- overneming van vreemdelingen
door grensautoriteit nabuurland
par. 5, sub 4
zee
verwijdering over par. 5, sub 5
par. 2, sub Za
zeelieden
verwijdering van als - binnengekomen vreemdelingen
par. 5, sub 5
bijlage 3
bijlage 3a
zieke
overleg met vreemde consulaten
vreemdelingen
bij voorgenomen verwijdering
van par. 2, sub Za
par. 5, sub 4
bijlage 4
Zwitserland
overneming van vreemdelingen
door bijlage 4a

