
De FJet maakt de ocderscheiding tussen uitleiding en terugleiding 

niet. In de gevallen bedoeld in art. 23, leden 1-4, Vw zal er 

echter sprake zijn van uitleiding en in de gevallen van art. 23, 

vijfde lid, Vn gaat het in feite om terugleiding. Onder uitzet- 

ting is niet begrepen het weiaeren van de toegang tot Bederland 

aan de grens (hierop hebben onder meer betrekking de artt. 6 en 

7 vv).  

Ook de term uitwijzin4 (waarvan sprake is indien een te ver- 

wijderen vreemdeling in staat wordt gesteld om op eigen gelegen- 

heid ons land te verlaten), komt in de liet niet voor; uitvijzing 

ligt echter ten grondslag aan art. 24 Vw. 

In enkele bepalingen van de Vet wordt de uitdrukking 

"verr-ri.ideringtl gebezigd (art. 7, tweede en vierde lid; art. 2 5 1  

art. 27, eerste en derde lid). Het begrip verwijdering is rui- 

mer dan uitzetting. Het omvat niet alleen de uitzetting, maar 

ook andere handelingen, uelke er feitelijk op gericht zijn om 

een vreemdeling aan wie geen verblijf of geen verder verblijf 

in Nederland is of wordt toegestaan, uit ons land te doen ver- 

trekken. Blijkens art. 7 Vw kan het hier mede betreffen een 
vreemdeling, aan wie de toegang tot Nederland werd geweigerd, 

net name in gevallen waarin het niet mogelijk is dat hij aan- 

stonds wederom vertrekt. 

Opgemerkt zij nog dat in een aantal, hieronder nader te om- 

schrijven gevallen de uitzetting zal dienen te geschieden door 

middel van overgave van de vreemdeling aan buitenlandse grens- 

autoriteiten, zulks ter voldoening aan internationale verplich- 

tingen. 

Hoofdstuk I11 - Vreemdelinuen die voor uitzet tin^ in aanmerking 
komen 

Art. 22, eerste lid, Vw bepaalt dat alleen die vreemdelingen 

kunnen worden uitgezet, wier verblijf niet (of niet langer) is 

toegestaan krachtens een der bepalingen van de artt. 8-10 VU. 

Bet betreft hier dus: 

a. vreemdelingen die ons land zijn binnengekomen zonder te vol- - 
doen aan de voor het hebben van toegang tot Nederland gestelee 

- vereisten - 



vereisten (zie art. 6 Vw en Deel C, Hoofdstuk 11, van deze 

circulaire). In dit geval is het verblijf dus reeds vanaf 

den beginne ongeoorloofd geweest; 

b. vreemdelingen die wel op legale wijze zijn binnengekomen, 

doch wier zgn. "vrije termijnn beëindigd is, hetzij door 

het verstrijken van die termijn, hetzij doordat zij niet 

meer voldoen aan de in art. 8, eerste lid, Vw omschreven 

vereisten; 

c. vreemdelingen aan wie een vergunning tot verblijf werd ver- - 
leend, waarvan de geldigheidsduur inmiddels is verstreken; 

d. vreemdelingen wier vergunning tot verblijf of tot vestiging - 
of wier toelating als vluchteling is ingetrokken; 

e. vreemdelingen die niet langer behoren tot een categorie, - 
waarop het bepaalde krachtens art. 10, tweede lid, Vw van 

toepassing is, dus vreemdelingen die niet meer voldoen aan 

ébn der omschrijvingen van de artt. 47 Vb en 24a W (zie 
Deel C, Hoofdstuk X X X N ,  van deze circulaire). 

Vreemdelingen, behorende tot een der bovengenoemde categorieën 

zullen, voor zover hun uitzetting niet ingevolge het bepaalde 

bij en krachtene de Wet achterwege dient te blijven (zie hier- 

onder Hoofdstuk N) en voor zover het hun niet wordt toegestaan 
om de beslissing op een door hen ingediend verzoek betreffende 

een vergunning tot verblijf, om een vergunning tot vestiging of 

om toelating als vluchteling hier te lande af te wachten, met 

inachtneming van de overige bij of krachtens de Wet gegeven 

voorschriften en van de in deze circulaire gegeven aanwijzingen, 

uit Nederland dienen te worden verwijderd. 

In bepaalde gevallen zal het - hoewel de Vreemdelingenwet daar- 
toe niet verplicht - aan vreemdelingen kunnen worden toegestaan 
om de beslissing op een door hen ingediend verzoek, strekkende 

tot toelating, alsmede de in beroep te nemen beslissing omtrent 

een beschikking tot weigering van toelating, hier te lande af 

te wach8an . 
Met name valt hierbij te denken aan: 



a. vreemdelingen, ten aanzien van wie de Minister van Justitie, 

zich de bevoegdheid tot het weigeren van een vergunning tot 

/ dd verblijf heeft voorbehouden (zie artikel 20,/- lid, en 

de artikelen 47 en 48 W); het betreft hier in het bijzonder 
vreemdelingen die nauw verwant zijn aan hier te lande wonen- 

de Nederlanders of die vroeger zelf Nederlander zijn geweest 

en vreemdelingen die een beroep op vluchtelingschap doen; 

b, vreemdelingen wier onmiddellijke verwijdering een speciale 

hardheid zou betekenent 

c. gevallen waarin een eventuele gunstige beslissing op het 

beroep door de verwijdering geen effect meer zou hebben; 

hierbij valt in het bijzonder te denken aan vreemdelingen 

voor wie de terugkeer naar Nederland, in geval in beroep 

alsnog tot hun toelating mocht worden besloten, feitelijk 

niet meer mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld omdat te verwach- 

ten is dat de autoriteiten van hun land hun vertrek zouden 

beletten of belemmeren. 

Indien naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie 

sprake kan zijn van een geval, als hierboven onder 2 of c be- 
doeld, gelieve deze daaromtrent zonodig op de wijze, voorge- 

schreven in Deel H, onder l., van deze circulaire, een bijzon- 

dere aanwijzing te vragen. 

Hoofdstuk TV - Vreemdelingen wier uitzettina niet mag plaats 
vinden of wier uitzetting dient te worden opge- 

schort 

De uitzetting van een vreemdeling mag niet plaats vinden, of 

dient te worden opgeschort, in de volgende gevallen: 

a. zolang het de vreemdeling krachtens een der bepalingen van - 
de artt. 8 - 10 Vw is toegestaan in Nederland te verblijven 
(zie art. 22, eerste lid, VW); 

b, zolang het beyoegde gezag nog niet de vereiste last tot uit- - 
zetting heeft gegeven (zie artt.6, tweede lid, 22, tweede lid 

en 23, leden l-4,Vw;BO Pb en 47 en 48 W,alsmede hieronder 
Hoofdstuk V) of indien het de vreemdeling is toegestaan-in 

Nederland te verblijven, hangende de beslissing op een door 

hem ingediend verzoek om een vergunning tot verbluf, een 

vergunning tot vestiging of om toelating als vluchteling 

(zie ook art.39, tweede en zesde lid, W); 


