
Inleiding A611.1.1 

1 Inleiding 

In de artt. 15d, tweede lid en 22-28 Vw zijn regels gegeven omtrent de uitzetting van 
personen aan wie het niet of niet langer krachtens de artt. 8-10 Vw is toegestaan in 
Nederland te verblijven. De artt. 79-89, 94-106 Vb en 47-48 W hebben eveneens 
betrekking op de uitzetting van deze vreemdelingen. 

Uitzetting is met waarborgen omkleed. In een aantal gevallen mag geen uitzetting 
plaatsvinden of dient deze te worden opgeschort. Voorts is voor de uitzetting in het 
algemeen een last van de Minister van Justitie vereist, waarvan mandaat kan worden 
verleend aan de korpschef. De korpschef kan ondermandaat verlenen. De bepalingen 
in afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht (betreffende bestuursdwang) zijn 
niet van toepassing op de verwijdering en uitzetting van vreemdelingen. Uitzetting en 

e verwijdering van vreemdelingen en alle daarop gerichte handelingen (die namens de 
Minister van1 Justitie worden verricht) zijn geen bestuursdwang in de zin van afdeling 
5.3 Awb. In de Memorie van Toelichting op artikel 6 van de Aanpassingswet derde 
tranche Awb I1 (Stb. 1997, 580) is dat tot uiting gebracht. De invoering van de derde 
tranche Awb heeft mitsdien geen gevolgen voor de huidige praktijk. 

De Vw biedt: in bepaalde gevallen de mogelijkheid van verhaal van kosten van uitzet- 
ting. 
Ter uitvoering van een last tot uitzetting (of een bevel tot bewaring) is aan de ambte- 
naren belast met het toezicht op vreemdelingen, de bevoegdheid toegekend tot het 
betreden van woningen en andere plaatsen. 
In een aantal gevallen dient de uitzetting te geschieden door middel van overgave van 
de vreemdelingen aan buitenlandse grensautoriteiten, zulks ter voldoening aan inter- 
nationale verplichtingen. 
Voor de uitzetting van onderdanen van Lid-Staten van de EGIEER, zie B416. 
Voor asielzoekers, zie B7. 

Is het aannemelijk dat de uitzetting van de vreemdeling op moeilijkheden zal stuiten, 
bijvoorbeeld omdat niet wordt beschikt over geldige - of nog slechts korte tijd geldige 
- reisdocumenten en een oplossing door de korpschef niet mogelijk blijkt, dan dient 
contact te ,worden opgenomen met de IND (zie A2). Voorts nemen de ambtenaren 
belast met het toezicht op vreemdelingen, alsmede de korpschef de door de Minister 
van Justitie met betrekking tot uitzetting van vreemdelingen gegeven algemene en bij- 
zondere aanwijzingen in acht (art. 4a, derde lid, Vw). 

l .l Enkele begrippen 

1.1.1 Uitzetting 

De wet bevat geen definitie van het begrip uitzetting. De term uitzetting wordt 
gebruikt voor alle gevallen van 'verwijdering met de sterke arm uit Nederland'. 
Dit impliceert dat er nog geen sprake is van uitzetting als een vreemdeling in de gele- 
genheid wordt gesteld ons land op een door hem zelf verkozen wijze te verlaten. 
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A611.1.2 Uitzetting 

1.1.2 Verwijdering 

In enkele bepalingen van de wet (artt. 7 , 2 5  en 27 Vw) wordt de uitdrukking verwijde- 
ring gebezigd. Het begrip verwijdering is ruimer dan uitzetting. Het omvat niet alleen 
de uitzetting, maar ook andere handelingen die er feitelijk op gericht zijn om een 
vreemdeling aan wie geen verblijf of geen verder verblijf in Nederland is of wordt toe- 
gestaan, uit ons land te doen vertrekken. Blijkens art. 7 Vw kan het hier mede betref- 
fen een vreemdeling aan wie de toegang tot Nederland werd geweigerd, met name in 
gevallen waarin de vreemdeling per schip of vliegtuig is aangekomen en het niet 
mogelijk is dat hij aanstonds vertrekt. 

1.1.3 Vertrek op eigen gelegenheid 

Van vertrek op eigen gelegenheid is sprake indien de vreemdeling in het kader van de 
verwijderingsprocedure in de gelegenheid wordt gesteld ons land op een door hem 
zelf verkozen wijze te verlaten (zie 5 voor vertrektermijnen). 

1.1.4 Uitlevering 

Uitlevering heeft een strafrechtelijk doel, namelijk het ter beschikking stellen van een 
persoon aan buitenlandse autoriteiten ten behoeve van hetzij een tegen de vreemde- 
ling gericht strafrechtelijk onderzoek, hetzij de tenuitvoerlegging van een straf of 
strafrechtelijke maatregel. Uitlevering geschiedt uitsluitend krachtens verdrag en 
overeenkomstig de bepalingen van de Uitleveringswet. Uitlevering vindt bovendien 
slechts plaats op verzoek van een buitenlandse autoriteit. 
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