
Betreft het een verwijdering door middel van overgave aan Duitse grens- 

autoriteiten, dan kan een verzoek van het hoofd van plaatselijke politie 

om voorlopige signalering als vorenoedoeld tegelijk bij het inroeren van 

de tussenkomst van het personeel der Koninklijke Marechaussee worden 

gedaan aan de betreffende brigadeconunandant. Indien ae verwijdering 

op andere wijze plaats vindt, kan het hoofd van plaatselijke politie 

zich - eventueel telefonisch - terzake in verbinding stellen met de 
betrokken districtscommandant der Koninklijke Marechaussee (zie hier- 

voor bijlage E 7 bij deze circulaire). 
Zowel indien het verzoek om voorlopige signalering ter gelegenheid 

van de overgave van de vreemdeling wordt gedaan, als in de geval- 

len waarin rechtstreeks de medewerking terzake van de districts- 

commandant der Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd, beslist de 

districtscommandant aan welke doorlaatposten de voorlopige signale- 

ring wordt doorgegeven. Deze signalering vervalt automatisch na 

zes maanden. 

Hoofdstuk XXII - Het binnentreden van woningen e.d. 
De aandacht wordt gevestigd op het bepaalde in art. 28, tweede lid, 

Vw. Ingevolge deze bepaling zijn zowel de met de grensbewaking als 

de met het toezicht op vreemdelingen belaste ambtenaren bevoegd 

om alle plaatsen, met inbegrip van woningen, te betreden voor zover 

dat nodig is ter uitvoering van een last tot uitzetting of voor in- 

bewaringstelling van een vreemdeling krachtens de Wet. De artikelen 

120-123 van het Wetboek van Strafvordering zijn daarbij van over- 

eenkomstige toepassing verklaard. 

Hoofdstuk XXIII - Kosten van uitzetting 
verhaal van Ingevolge art. 28, eerste lid, tweede volzin, Vw kan bij algemene 

van maatregel van bestuur worden voorzien in de mogelijkheid van ver- 
uitzetting 
op de vreem- haal van de kosten van bewaring en uitzetting op de vreemdeling 
deling zelf en, indien hij minderjarig is, op degenen bie het wettig gezag 

over hem uitoefenen. Ter uitvoering van deze bepaling strekt art. e9  

Vb. In het eerste lid van dat artikel is voorzien dat de noodzake- 

lijke kosten van uitzetting welke ten laste komen van de Staat of 

van andere openbare lichamen, door de Staat of het andere openbare 

lichaam te welks laste zij zijn gekomen, kunnen worden verhaald 

op de vreemdeling en, voor zover deze minderjarig is, op degenen 

die het wettig gezag over hem uit- 

- oefenen - 
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oefenen. Niet is voorzien in de mogelijkheid van verhaal van 

kosten, verbonden aan bewaring krachtens de Tiet, op de vreemde- 

ling of diens wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten komen 

dus voor rekening van de overheid (zie hieronder), Voorts be- 

paalt het tweede lid van art. 89 Vb dat de verhaalbare kosten 

van uitzetting uitsluitend kunnen omvatten: 

a. de kosten, verbonden aan de reis van de vreemdeling naar een - 
plaats buiten Nederland waar zijn toelating gewaarborgd is! 

b. de kosten van begeleiding van de vreemdeling naar een plaats - 
van vertrek uit Nederland, alsmede van zijn begeleiding naar 

een plaats buiten Nederland, voor zover deze noodzakelijk is. 

Verhaald.:kunnen worden de noodzake1i;ike knsten van uitzetting1 

dit houdt in, dat er steeds naar dient te worden gestreefd 

uitzettingskosten zo laag mogelijk te houden. Het vervoer van 

de vreemdeling dient te geschieden op de wijze welke, gelet op 

de omstandigheden, de goedkoopste is. Is het, met het oog op de 

geboden snelheid of de mogelijkheid van toelating van de vreem- 

deling in het land van bestemming, noodzakelijk gebruik te ma- 

ken van een duurder vervoermiddel, met name een vliegtuig, dan 

behoort het vervoer zo mogelijk steeds in de laagste tarief- 

klasse plaats te vinden. 

Een verhaal van gemaakte uitzettingskosten op de vreemdeling 

zelf of op diens wettelijke vertegenwoordiger zou eventueel 

langs de normale civielrechtelijke weg verwezenlijkt moeten 

worden. In de praktijk zal de vreemdeling die over geldmiddalen 

ter bestrijding van de koeten van zijn uitzetting beschikt 

deze kosten veelal - zonodig na aanmaning - aanstonds zelf 
betalen, zodat van verhaal kan worden afgezien. Bovendien zal 

in vele gevallen gebruik kunnen worden gemaakt van een zeker- 

heid welke is gesteld krachtens een voorschrift, verbonden aan 

een eerder aan de vreemdeling verleende vergunning tot.verblijf 

(zie art. 11, derde en vierde lid, Vw, juncto de artt. 48-50 
Vb). bfet name verdient in dit verband de aandacht het voorschrift 

van art. 50, tweede lid, Vb, betreffende het in mindering bren- 

gen van kosten van verwijdering op aan vreemdelingen terug te 

geven waarborgsommen (zie hiervoor Deel C, Hoofdstuk XXVII, 

van deze circulaire). 

- Voor - 



Voor verhaal van kosten op vervoer~ondernemingen zie hierboven 

Hoofdstuk XVII. 

Verhaal van kosten op de te verwijderen vreemdeling zelf is op 

grond van voor Nederland verbindende verdragsbepalingen niet 
geoorloofd in de volgende gevallen: 

a. ten aanzien van schepelingen in de gevallen, genoemd in crt. - 
4 van het Verdrag betreffende de repatriëring van schepelin- 

gen (G. I 5 1 6 ) ~  waarvan een uittreksel is opgenomen in ' 
lage E 9 bij deze circulaire; de kosten van uitzetting  di^ .i 

hier zoveel mogelijk op de betreffende vervoersonderneming 

te worden verhaald (zie art. 6 van het Verdrag, alsmede 

hierboven, Hoofdstuk XVII); 

b. ten aanzien van onderdanen van een der landen anngesloten bij 

het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bustand 

in de gevallen bedoeld in art. 8, juncto art. 7 ,  van dat ver- 
drag (voor de tekst van.het verdrag zie bijlage C 9, onder C, 
van deze circulaire). 

lichaam te welks Kosten van verwijdering van een vreemdeling kunnen, voor 
laste kosten, 
verbonden aan zover zij niet door de vreemdeling zijn betaald, uit een 

verwijdering, 
komen 

gestelde zekerheid zijn bestreden, dan wel op een vervoers- 

onderneming of op de 

- vreemdeling - 
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vreemdeling zelf zijn verhaald, worden gedeclareerd aan het 

ministerie van Justitie, zulks met inachtneming van het volgen- 

de : 

a. De kosten van de van de vreemdeling zullen door het 

ninisterie van Justitie tot een naximun van tweehonderd 

balden worden vergoed, indien het betreft een transport per 

openbaar middel van vervoer tot het eerste station in het 

land van besteming en deugdelijk zal zijn aangetoond, dat 

in redelijkheid van de goedkoopste wijze van vervoer is :?e- 

bruik gemaakt. Bij hoger geraamde kosten of bij gebruik van 

een bijzonder vervoermiddel dient vooraf machtil;ing tot het 

doen van de uitgave te worden gevraagd door tussenkonst van 

de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking. 

b. Kosten voor transport van bagage en huisraad tot het eerste 

station in het land van bestemming zullen door het ministe- 

rie van Justitie tot een maximum van tweehonderd gulden per 

geval worden vergoed, indien deugdelijk zal zijn aangetoond, 

dat het transport op de goedkoopste wijze heeft plaats gehad 

en uit over te leggen bewijsstukken een specificatie der ver- 

voerde goederen is gebleken. Bij hoger geraamde kosten dient 

vooraf machtiging tot het doen van de uitgave te worden j e -  

vraagd door tussenkomst van de hoofdafdeling Vreemdelincen- 

zaken en Grensbewaking. 

c. Voor het doen van uitgaven ter verkrijging van docuffienten en - 
visa, uiteraard nadat gebleken is dat deze niet kosteloos 
zullen worden verstrekt, dient vooraf machtiging te zijn 

verkregen van de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grens- 

bewaking,  elke machtiging in spoedeisende gevallen ook 

telefonisch kan worden gevraagd op de wijze, voorgeschreven 

in Deel H, onder 1,  van deze circulaire. 

d. Kosten van voedinq en lig~ing bij onderbrenging in arrestan- - 
tenlokalen kunnen, voor zover zij gemaakt zijn door de poli- 

tie in gemeenten wazr Rijkspolitie is, volgens de tarieven, 

geldende voor de voeding van arrestanten, worden gedecla- 

reerd op de voor arrestanten gebruikelijke wijze. 

e. Reiskosten, verbonden aan de begeleidinq van de vreemdeling, - 
en gemaakt bij vervoer per trein in de tweede klasse, van de 

- standplaats - 



standplaats naar het grensstation en terug, kunnen, voor zo- 

ver deze gemaakt zijn door de politie in gemeenten waar 

Rijkspolitie is, ten laste van het ministerie van Justitie 

worden gebracht. Verbli.jfkosten van begeleiders kunnen niet 
voor rekening van het ministerie van Justitie komen. 

Voor zover de hierboven onder d en 2 genoemde kosten zijn ge- 

maakt door de politie in gemeenten waar gemeentepolitie is, 

zijn deze kosten begrepen in de uitkering, bedoeld in art. 3 ,  
eerste lid, onder 111, van het Besluit Vergoeding Politiekos- 

ten 1950 (a. K 384), welke uitkering, mede met het oog op be- 

doelde kosten, destijds ter compensatie is verhoogd. 

f. Kosten, verbonden aan de be~eleidinq van de vreemdeling naar 

een plaats buiten Nederland, komen ten laste van het minis- 

terie van Justitie. Voor het doen van deze uitgaven dient 

steeds vooraf machtiging te zijn verkregen van de hoofdaf- 

deling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het minis- 

terie. 

indiening van Indiening van declaraties bij het ministerie van Justitie ge- 
declaraties schiedt in tweevoud, met gebruikmaking van formulieren van het 

als bijlage E 12 bij deze circulaire gevoegde model. De toezen- 

ding geschiedt aan de afdeling Comptabiliteit van het minis- 

terie. 

De declaraties dienen zoveel mogelijk van bewijsstukken ter 

staving van de daarin vermelde gegevens te zijn voorzien; 

voorts dient uit de declaraties te blijken op welke gronden de 

verwijdering van de vreemdeling berust (met name, dat het niet 

betreft een uitzetting als gevolg van armlastigheid van de 

vreemdeling). 

Tevens dient duidelijk en uitvoerig te worden aangegeven waa- J .  

de gemaakte kosten niet door de vreemdeling zelf werden betaald 

c.q. op andere wijze (bijv. door gebruikmaking van een gestelde 

zekerheid of door verhaal op een vervoersonderneming)konden wor- 

den gedekt. 

- Hoofdstuk XXIV - 


