
Het hoofd van de desbetreffende doorlaatpost geeft het reis- 

papier tegen inname van het ontvangstbewijs, en nadat dit door 

de vreemdeling voor terugontvangst is ondertekend, aan deze af 

en controleert of de vreemdeling inderdaad het land verlaat. 

Vervolgens stelt het hoofd van de doorlaatpost op het ingehou- 

den ontvangstbewijs een verklaring waaruit blijkt dat het ver- 

trek v m  de vreemdeling is gecontroleerd en zendt hij het ont- 

vangstbewijs terug aan het hoofd van plaatselijke politie die 

het heeft af gegeven. 

Indien de vreemdeling zich niet op de aangegeven plaats en tijd 

bij het hoofd van de doorlaatpost heeft vervoegd, of indien de 

uitreis van de vreemdeling om andere redenen vertraging onder- 

vindt, dan wel op moeilijkheden stuit, geeft hot hoofd van de 

doorlantpost daarvan aanstonds kennis aan het betrokken hoofd 

van plaatselijke politie, teneinde overleg te plegen omtrent de 

terzake te volgen gedragslijn. 

Hoofdstuk XIX - Informatie van de vreemdeling omtrent de reden 
van zijn verwijderiq 

Bij elke verwijdering van een vreemdeling, nelke niet het ge- 

volg is van een aan deze uitgereikte of toegezonden beschikkinh 

strekkende tot beëindiging van zijn verblijf, dient de vreemde- 

ling in kennis te worden gesteld van de grond waarop zijn ver- 

wijdering berust. Zulks dient derhalve met name te geschieden 

indien uitzetting uitsluitend is gelast wegens het verstrijken 

of beëindigen van de zgn. "vrije termijn" (art. 23, eerste lid, 

VW), alsmede bij uitzetting van illegale grensoverschrijdcrs en 

van vreemdelingen die op regelmatige wijze per schip of vlieg- 

tuig zijn binnengekomen, doch die ongeoorloofd zijn achterge- 

bleven (art. 23, vijfde lid, VW). 

In zodanige gevallen ware de vreemdeling onder het oog te bren- 

gen, dat zijn terugkeer naar ons land zonder te voldoen aan de 

voor het hebben van toegang tot Nederland gestelde vereisten, 

zijn onmiddellijke uitzetting tot gevolg kan hebben. Van het 

doen van deze lededeling ware aantekening te houden in de ad- 

ministratie van het hoofd van plaatselijke politie. 

- Hoofdstuk XX - 


