
Uitzetting 

Inleiding 
Enkele begrippen 
Uitzetting 
Verwijdering 
Vertrek op eigen gelegenheid 
Uitlevering 

Vreemdelingen die voor uitzetting in aanmerking kunnen komen 
Categorieën 
Verwijdering van gezinsleden 

Last tot uitzetting 
Algemeen 
Gevallen waarin geen last tot uitzetting vereist is 
Gevallen waarin de Minister van Justitie bevoegd is tot het geven van 
een last tot uitzetting 
Algemeen 
Categorieën 
Gevallen waarin de korpschef bevoegd is de last tot uitzetting te 
geven 
Uitzetting door ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelin- 
gen 

Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft 
Gevallen waarin geen uitzetting mag plaatsvinden 
Gevallen waarin een beslissing in Nederland al dan niet mag worden 
afgewacht 
Verblijf zolang niet in eerste aanleg is beslist 
Verblijf zolang niet is beslist op bezwaar 
Verblijf zolang niet is beslist op een beroep bij de rechtbank 
Verblijf zolang niet is beslist op een verzoek om een voorlopige 
voorziening 
Speciale categorieën 
Onderdanen EG en EER (art. 94 Vb) 
Europees vestigingsverdrag (art. 103 Vb) 
Staatlozen en vluchtelingen (art. 104 Vb) 
Bericht omtrent bezwaar en (niet) achterwege laten van de uitzetting 
Aantekening van de beslissing om uitzetting achterwege te laten 

Vertrektermijnen 
Algemeen 
Vertrektermijn indien de Minister van Justitie bevoegd is op  de 
aanvraag te beslissen 
Vertrektermijn indien de korpschef bevoegd is op de aanvraag te 
beslissen 
Redelijke termijn 
Verhouding vertrektermijn - redelijke termijn 
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A6 Uitzetting 

Vertrek naar een plaats buiten Nederland waar toelating gewaar- 
borgd is 
Het weigeren van een termijn voor vertrek 

Vertrek onder het temgkeerprogramma 
Algemeen 
Procedure 

Gedragslijn indien uitzetting om gezondheidsredenen niet verant- 
woord is 
Algemeen 
Procedure bij vreemdelingen met tuberculose 

Gedragslijn indien buitenlandse autoriteiten uitlevering vragen 

Voorbereiding en tenuitvoerlegging 
Wijzen waarop uitzetting kan plaatsvinden 
Identiteitsonderzoek; aanvragen reisdocumenten 
Aanvragen bij de dichtstbijzijnde buitenlandse vertegenwoordiging 
Verwijdering van vreemdelingen naar kroonkolonie Hong Kong 
Aanvragen reisdocumenten bij de Marokkaanse vertegenwoordiging 
Gedragslijn indien een buitenlandse vertegenwoording een aanvraag 
afwijst 
Inhouden van documenten 
Stellen van aantekeningen in reisdocumenten 
Annulering visa 
Toezending van reisdocumenten aan de doorlaatpost van uitreis 
~ innentreden van woningen 
Informatie aan de vreemdeling 
Samenwerking tussen de korpschefs 
Gedetineerde vreemdelingen 
Kennisgeving van detentie 
Lichten van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen 
Overgave aan de korpschef bij beëindiging van detentie 
Gedragslijn indien verwijdering niet mogelijk is 
Ontbreken van reisdocumenten 
De vreemdeling onttrekt zich aan verwijdering 
Documentatie 
Signalering in het opsporingsregister 
Bericht omtrent verwijdering 
Aan de Minister van Justitie 
Aan de Gemeentelijke Sociale dienst 
Kostenverhaal en declaratie aan het Ministerie van Justitie 
Algemeen 
Kosten die niet verhaald kunnen worden 
Verhaal van kosten op de vreemdeling (art. 28, eerste lid, Vw j" art. 89 
Vb) 
Verhaal van kosten op de vervoersmaatschappij (art. 27, eerste lid, 
Vw j' art. 88 Vb) 
Verantwoording ontvangen gelden 
Declareren van kosten bij het ministerie van Justitie 
Wijze van declareren 
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Inhoud A6 

10 Internationale overeenkomden 
10.1 Algemeen 
10.2 Overname in Beneluxverband 
10.2.1 Verwijdering van Belgische en Luxemburgse onderdanen 
10.2.2 Terugzending Belgische minderjarigen 
10.2.3 Verwijdering van vreemdelingen die niet de Belgische of Luxem- 

burgse nationaliteit bezitten 
10.2.3.1 Hoofdregels 
10.2.3.2 Onmiddellijke uitzetting naar België of Luxemburg 
10.2.3.3 Uitzetting na overleg tussen de Ministeries van Justitie der Bene- 

luxlanden 
10.2.3.4 Doorzending van vreemdelingen bestemd voor verwijdering naar 

derde landen 
10.2.3.5 Vluchtelingen 
10.3 Verwijdering van personen naar Duitsland 
10.3.1 Algemeen 
10.3.2 Verwijdering van Duitse onderdanen 
10.3.3 Doorzending van vreemdelingen, bestemd voor verwijdering naar 

derde landen 
10.4 Verwijdering van personen naar Frankrijk 
10.4.1 Algemeen 
10.4.2 Verwijdering van Franse onderdanen 
10.4.3 Doorzending van vreemdelingen, bestemd voor verwijdering naar 

derde landen 
10.5 Verwijdering van vreemdelingen naar Oostenrijk 
10.5.1 Algemeen 
10.5.2 Voornaamste bepalingen van de Beneluxovereenkomst met Oosten- 

rijk inzake het overnemen van personen aan de grens 
10.5.2.1 Verwijdering van Oostenrijkse onderdanen 
10.5.2.2 Verwijdering van overige vreemdelingen naar Oostenrijk 
10.6 Verwijdering van vreemdelingen naar Polen 
10.6.1 Algemeen 
10.6.2 Verwijdering van Poolse onderdanen 
10.6.3 Verwijdering van overige vreemdelingen naar Polen 
10.7 Verwijdering van vreemdelingen naar Slovenië 
10.7.1 Algemeen 
10.7.2 Verwijdering van Sloveense onderdanen 
10.7.3 Verwijdering van overige vreemdelingen naar Slovenië 
10.7.4 Doorgeleiding van vreemdelingen, bestemd voor verwijdering naar 

derde landen 
10.8 Verwijdering van vreemdelingen naar Roemenië 
10.8.1 Algemeen 
10.8.2 Verwijdering van Roemeense onderdanen 

11 Verwijdering van vreemdelingen die per schip of vliegtuig zijn bin- 
nengekomen 

11.1 Plaatsing aan boord van een schip of vliegtuig 
11.2 Verstekelingen 

12 Overige categorieën 
12.1 Houders van vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoorten met een 

Rijnschippersstempel 
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