
Uitzetting en beirarinq 

Hoofdstuk I - Inleiding 
Voor deze materie zijn van belang de artt. 22-28, 23, eerste 

lid, aanhef en onder f en g, 32, 38 en 40-42 Vw; 75, aanhef en 
onder g ,  76, aanhef en onder 2, 79-90, 97, 98, 103, leden 2, j 
en 6, 104, leden 1,  3 en 5, en 107 Vb, alsmede 14, 15 en 45-48 
W. Zowel de uitzetting als de bewaring is met een aantal waar- 

borgen omkleed. Voor uitzetting is in het algemeen een last van 

het daartoe bevoegde gezag vereist, terwijl in een aantal geval- 

len de uitzetting dient te worden opgeschort. Voorts kan in- 

bewaringstelling van vreemdelingen alleen op bepaalde, in de 

Wet genoemde gronden plaats vinden en staat de vreemdeling ten 

aanzien van wie de maatregel van bewaring is toegepast beroep 

op de rechter open. Bij de afgifte van een bevel tot bewaring 

moet een aantal formaliteiten in acht genomen worden. Het re- 

giem waaraan de vreemdeling tijdens zijn inbewaringstelling is 

onderworpen is mede geregeld. Tenslotte is voorzien in de moge- 

lijxheid van verhaal van kosten van uitzetting en is aan de 

ambtenaar, belast met de grensbewaking of met het toezicht op 

vreemdelingen, de bevoegdheid toegekend tot het betreden van 

woningen en andere plaatsen, voor zover dit ter uitvoering van 

een last tot uitzetting of met het oog op in bewaringstelling 

nodig is. 

Hoofdstuk I1 - Het bearip uitzettinq 
De Wet bevat geen definitie van het begrip uitzetting. Blijkens 

de hemorie van Toelichting op het wetsontirerp is de - aan arIi- 
kel 4, tweede lid, van de Grondwet ontleende - term uitzettinq 
gebruikt voor alle gevallen van flverui j dering met de storke arm" 

uit Nederland. Hieronder vallen dus zowel uitleiding (d. w. z. 

verwijdering met behulp van de sterke arm van een vreemdeling 

die op legale wijze Nederland is binnengekomen, doch aan wie 

geen verder verblijf wordt toegestasn) als terugleidi3 ( te 
weten verwijdering met de sterke arm van een illegale grens- 

overschri jder) . 
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