
worden gehouden van de n a m  van de mbtenaer, die de uitzetting 

verrichtte, alsmede van de datun en de wijze sonrop de uitzet- 

ting placts vond. 

Hoofdstuk X1 - Beoordeling van de vrazg of een "redalijkc turr.i,ir." 
(art. 24 VW) moet norden gegund 

het gunn~n van Ingevolge art. 24  VN dient - tenzij het belang van de openkzrt 
esn "redelijke 
tsrmi jn" rust, van de openbare orde of ven de n.ztionnle veiligh~id zit?. 

damtegen verzet - bij het verstrekke~ ven ean lnst tot uitrzt- 
tin& aan de vrsrmdeling een redalijke termijn te morden g~gund 

om te vertrekken naar ecn plaats buiten Nederland, waar zijn 

toelating gewaarborgd is. In beginsel is de vreemdeling dus 

vrij om zich te begsven naer het land van zijn keuze, mits hij 

in het bezit is van reispapieren op grond canrvnn hzt zeker is 

dat hij tot dat land zal worden toegelaten. 

De beoordeling van de vraag, welke termijn voor de tocpnssin~ 

van da onderwerpelijke bepaling als redelijk moet worden bc- 

schouwd, hangt uiteraard ten nauvste samen nat de persocnlijkc 

omstandigheden van de te verwijderen vreemdeling. In het nlge- 

msen moet onder ecn redelijke ternijn wordan verstaan die ter- 

mijn, welke nodig is om de vreemdeling in de gelegenheid tc 

stellen om, met het oog op zijn vertrek, orde op znkdn te stel- 

len. Het belang dat hij hierbij heeft znl groter zijn, na-rnntu 

zijn verblijf hier te lande langer heeft geduurd ?n hij dus een 

sterkers binding met Nederland hecft. Voor begunstigde E.E.G.- 

onderdanen in de zin van art. 91 Vb is - tenzij het dringende 
gevellen butreft - 'bedoelde termijn vcstgcsteld op ten ninste 
veertien dagen, in geval van vcigcring vnn dc derst? 7-fciftc 

van een vergunning tot verblijf, en op tzn minste ean n~nnd, 

indien weigering van verlenging vnn de geldighzidsduur, of in- 

trekking, van een vergunning tot verblijf, dan vel intrekking 

van een vergunning tot vestiging, heeft pla~tsgsvonden (zie 

art. 98 n). 
Overigens zal, tenzij de Minister van Justitie bij het gaven v?.p 

sen last tot uitzetting een aanwijzing daaromtrent hecft g e g G v c n ,  

het hoofd van plaatselijke politie noeten bepalen of het belang 

- van - 



van de openbare rust, de openbare orde of de nationale veilig- 

heid zich tegen het gunnen van esn termijn voor vertrek aan de 

vreemdeling verzet en, indien zulks niet het geval is, welke 
terriijn (:=n n ~ c t  i;irden gegeven. 

het weigeren Gronden tot weigering van een termijn als in art. 24 Vw bedo~ld 
van een rede- 
lijke termijn zijn in elk geval aanwezig: 

a. indien het een illegale grensoverschrijder betreft (in dit - 
geval zal overigens meestal geen last tot uitzetting vereist 

zijn, zodat elleen reeds uit dien hoofde art. 24 Vw geen 

toepassing vindt); 

b. indien gegronde vrees bestaat dat de vreemdeling van het - 
gunnen van zodanige termijn misbruik zal maken, door clan- 

destien in ons land achter te blijven3 

c. indien, gelet op de geldigheidsduur v8n de in het bezit van - 
de vreemdeling zijnde reispapieren, de mogelijkheid van 

diens toelating tot het land van bestemiag of diens doorreis 

door andere landen om het land van bestemming te bereiken,door 

het toekennen van bedoelde termijn verloren zou gaan of in ge- 

vaar Sou komen; 

d. indien het betreft een vreemdeling wiens uitzetting dient te - 
geschieden door middel van overgave aan de buitenlandse 

grensautoriteiten (zie hieronder Hoofdstuk XIII, onder C,en 

XIV, onder B); 

e. indien de oriminele of ongunstige politieke antecedenten van de - 
vreemdeling daartoe aanleiding geven. 

gedragslijn in- Het kan voorkomen dat uitzetting van een vreemdeling aan wie 
dien geen (verder) verblijf in Nederland is toegestaan, feitelijb niet uitvoerbaar 
i s niet uitvoerbaar is, met name omdat deze niet over een rcisp. 

beschikt op grond waarvan zijn toelating tot een ander land is 

gewaarborgd en hij ook niet in het bezit van een zodanig docu- 

ment kan worden gesteld, terwijl hij bovendien niet aan de 

buitenlandse grensautoriteiten kan worden overgegeven (~oofdsaik 

XIII, onder C,en X W ,  onder B), dan wel uit Nederland kan worden 

verwijderd door middel van plaatsing aan boord van een schip of 

luchtvaartuig (Hoofdstuk XVII). De vreemdeling zal dan moeten 

worden aangezegd dat hij binnen een - gelet op de omstandigheden 
- redelijke - 



redelijke - termijn op eigen gelegenheid ons land moet verlaten. 

Deze wijze van verwijdering mag, in gevallen als  hierbedoeld, 

slechts plaats vinden met vooraf verkregen goedkeuring van de 

Minister van Justitie. Voorstellen daaromtrent dienen, voorzien 

van een uitvoerige toelichting, zo spoedig mogelijk t e  worden 

ingediend bij de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbe- 

waking van het ministerie van Justitie. Een afschrift van het 

voorstel behoort te  worden toegezonden aan de bevoegde procu- 

reur-generaal, fgd. directeur van politie. 

zrwijdering Als algemene regel geldt dat, indien het hoofd van een gezin uit 
van Nederland moet worden verwijderd, aan deze zo mogelijk gelegen- 

heid moet worden gegeven om tezamen met zijn echtgenote, min- 

derjarige 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 ar t t .  8-10 Vw is toegestaan in Nederland te  

verblijven, dient hun verwijdering uit ons land zoveel mogelijk 

tezamen met die van het hoofd van het gezin plaats t e  vinden, 

een en ander uiteraard met inachtneming van de bij de artt .  24 

en 25  Vw aan de vreemdeling en diens gezinsleden gegeven waar- 

borgen. 

Hoofdstuk XII - Het inhouden van documenten; het stellen van 

aantekeningen in identiteitspapieren 

het inhouden of 
ongeldig maken 
van Nederlandse 

Bij elke verwijdering van een vreemdeling dient te worden nage- 

gaan of deze nog in het bezit is van door Nederlandse instan- 

documenten ties verstrekte bescheiden, welke bij zijn vertrek behoren te  

worden ingeleverd. I s  zulks het geval dan dienen deze bescheiden 

te  worden ingehouden en door tussenkomst van het hoofd van 

plaatselijke politie te  worden toegezonden aan de bevoegde in- 
- 

stantie. 

Voor wat betreft het inhouden van ongeldig geworden arbeidsvergun- 

ningen: zie Deel H, onder 6, punt 5, van deze circulaire. 

- Overigens - 

6e wijz. Vc. 


