
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 te  worden 

ingediend bij de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbe - 
waking van het ministerie van Justitie.  Een afschrift van het 

voorstel behoort t e  worden toegezonden aan de bevoegde procu- 

reur-generaal,  fgd. directeur van politie. 

srwijdering 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 a r t t .  8-10 Vw i s  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 ar t t .  24 

en 2 5  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 Bij elke verwijdering van een vreemdeling dient te worden nage- 
maken gaan of deze nog in het bezit is van door Nederlandse instan- van Nederlandse 

documenten ties verstrekte bescheiden, welke bij zijn vertrek behoren te 

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

t e  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. 



Overigens dient bij elke verwijdering van een vreemdeling 

steeds nauwkeurig te  worden nagegaan of de hand is gehouden aan 

de door de Minister van Justitie gegeven voorschriften en aan- 

wijzingen omtrent het doorhalen van in het paspoort gestelde 

aantekeningen, het inhouden van afzonderlijke inlegbladen en het 

inhouden of ongeldig maken van identiteitspapieren als bedoeld 

in bijlage 5 VV (zie de Delen C en D van deze circulaire, a ls-  

mede de ar t t .  38, derde lid, 39, tweede lid, en 4 3- 4 5  VV). 

het stellen van Ingevolge de ar t t .  14  en 4 5 ,  vijfde lid, VV gelden terzake 
aantekeningen zowel voor de ambtenaren, belast met de grensbewaking als  voor omtrent verwij - 
dering in het de ambtenaren, belast met het toezicht op vreemdelingen, de 
identiteitspapier volgende regels : 

a.  een aantekening omtrent verwijdering mag in het reis-  of - 
identiteitspapier van een vreemdeling alleen worden gesteld, 

indien e r  gegronde reden bestaat om te vermoeden dat de 

vreemdeling zal trachten zich (opnieuw) naar Nederland of 

naar het Beneluxgebied te begeven, zonder te  voldoen aan de 

bij en krachtens de Wet gestelde vereisten voor het hebben 

van een toegang tot Nederland: 

b. een zodanige aantekening mag niet worden gesteld indien de - 
doorreis van de vreemdeling door, of diens toelating tot, 

een derde land daardoor zou worden bemoeilijkt. 

Gevaar voor moeilijkheden met het oog op de doorreis door, 

of toelating tot, derde landen zal in  het algemeen niet be- 

staan indien de vreemdeling wordt uitgezet door middel van 

overgave aan de Duitse grensautoriteiten (zie hieronder Hoofd- 

stuk XIV, onder B) of indien de vreemdeling rechtstreeks wordt 

verwijderd naar  een land waar zijn toelating gewaarborgd is, 

hetzij omdat hij onderdaan is van dat land, hetzij omdat hij in 

het bezit is van een voor toelating tot dat land geldig reis-  

document. Bij uitzetting van een vreemdeling door middel van 

overgave aan de Belgische grensautoriteiten (zie hieronder 

Hoofdstuk X I I ,  onder C )  zal - tenzij de Minister van Justitie 

een andersluidende aanwijzing heeft gegeven - het stellen van 

een aantekening omtrent verwijdering in het reispapier steeds 

achterwege moeten blijven, indien het betreft een vreemdeling 



die bestemd is om uit het Beneluxgebied te worden verwijderd. 

Omtrent de tekst van de te stellen aantekening zie de artt. 

14, tweede lid, en 45, vijfde lid, W. 
In gevallen, waarin twijfel bestaat of een aantekening 21s 

vorenbedoeld in het reispapier van de vreemdeling narc aan te 

brengen, kan - eventueel op de wijze, voorgeschreven in Deel H, 
onder 1 ,  van deze circulaire - contact opgenonen worden net de 
hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking vnn het rninia- 

terie vnn Justitie. 

Hoofdstuk X111 - Vei?wi.jderin~ van wederzijdse onderdanen en 
vreemdelingen in Benelux-verband 

De in dit Hoofdstuk vermelde regeling omtrent overgave en over- 

n m e  van ongewenste personen werd - mei: ten uitvoering van ar- 
tikel 9 van de overeenkomst inzake de verlegging van de perso- 
ncncontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied (~rb. 

1960, 40) in Beneluxverband vastgesteld. Deel V van de Benelux 
Verzameling Voorschriften heeft mede op deze naterie betrekking. 

B. Verwi.jdering van Belgische en Luxemburgse onderdanen 

Belgen en Luxemburgers mogen nimmer tegen hun wil uit het 

Beneluxgebied worden verwijderd. In de regel dienen zij - met 
toepassing van het bepaalde in art. 24 Vw - in staat te worden 
gesteld om eigener beweging het land te verlaten. Slechts in- 

dien daervoor bijzondere redenen aanweeig zijn vindt hun uit- 

zetting plaats door middel van overgave aan de Belgische grens- 

autoriteiten. Als gronden voor zodanige uitzetting kunnen onder 

meer worden beschouwd het zich bid herhaling schuldig maken aar, 

overtreding van de vreemdelingen- of grensbewnkingsvoorschriften 

of het in ernsti~e mate gevaar opleveren voor de openbare rust, 

de openbare orde of de nationale veiligheid dan wel het niet 

beschikken over bescheiden, waaruit het bezit van de Belgische 

of de Luxemburgse nationnliteit voldoende blijkt (het niet be- 

schikken over voldoende middelen van bestaan levert op zich 

t.a.v. een Belg of een Luxemburger geen grond voor verwijdering 

- binnen - 


