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6 .  Verwijdering door middel van uitwijzing met contrôle op 
vertrek, dus zonder politiebegeleiding tot de grens. 

Verwijdering door middel van uitwijzing, zonder contrôle op 
vertrek; dit mag slechts in zeer bijzondere omstandigheden ge- 
schieden; niet anders dan met machtiging van de M.V.J. 

7.  De reden van verwijdering wordt als regel aan de vreem- 
deling medegedeeld. Van deze mededeling moet uit de documen- 
tatie blij ken. 

8. Nadat verwijdering is uitgevoerd, moet daarvan bericht 
worden gezonden aan het H.R.V.D., die eventueel voor signale- 
ring zal zorgdragen (zie model nr 3) .  

Bij vrees voor onverwijlde terugkeer van de vreemdeling na 
verwijdering kan voorlopige signalering plaats hebben. 

Par. 6 
Kosten van verwijdering van vreemdelingen. Wijze van decla- 

reren en machtiging tot het doen van uitgaven. 

Par. 7 

Opsc,mming van bij de beschikking behorende bijlagen. 
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aanhouding 

aantekeningen 

antecedenten 
armlastige 
bagage 
België 

bestaansmiddelen 

bevoegdheid 
bijstand 

Britse onderdanen 

consulaten 

contrôle 
dactyloscopisch 
signalement 
declaratie 

districts- 
commandanten 
documentatie 

maatregelen bij - van ongewenste 
vreemdelingen par. 2, sub 3 
-van wegens misdrijf, door bui- 
tenlandse autoriteiten gezochte 
vreemdelingen par. 3, sub 4 
verbod tot aanbrengen van - par. 2, sub 3 
- betr. verwijdering in paspoort 
of ander reisdocument par. 5,  sub 3 
kennisgeving van ongunstige - par. 2, sub 5 
bijstand aan - vreemdelingen bijlage 4 
transportkosten van - par. 6, sub 3 
verwijdering van onderdanen van bijlage .4 en 4a 
- naar - par. 5, sub 4 
verwijdering van uit - gekomen 
vreemdelingen par. 2, sub 2b 
onvoldoende - par. 1, sub lb  

par. 2, sub 2, C 1 
- tot verwijdering par. 3 
verdrag van Brussel inzake sociale 
en medische - bijlage 4 
kennisgeving betr. inbewaringstel- 
ling van - aan Britse consul bijlage 7 
- van vreemde mogendheden te 
raadplegen bij verkrijging reispa- 
pieren . par. 4, sub 2 
mededeling aan - betr. inbewa- 
ringstelling bijlage 7 
-op vertrek bij uitwijzing par. 5, sub 6 
- te verwijderen vreemdelingen par. 4, sub 2 

- kosten van verwijdering par. 6, sub 5 
- formulier model 6 
-langs de grenzen bijlage 2a 

- betr. verwijdering par. 4, SUS 3 
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documenten 

huisraad 
identiteit 

verbod tot verstrekking van - of 
verklaringen aan illegaal binnen- 
gekomen vreemdelingen par. 2, sub J 
inneming van Nederlandse - bij 
verwijdering par. 5 ,  sub 2 
kosten ter verkrijging van - par. 6, sub 5 

doorlaatposten voorlopige waarschuwing van - bij 
te verwachten spoedige terugkeer par. 5,  sub 8 

Duitsland verwijdering van onderdanen van 
- naar - par. 5 ,  sub 4 
verwijdering van uit - gekomen 
vreemdelingen par. 2, sub 2b 

echtgenote inlegvel voor - par. 4, sub 1; 
model 2 

Engelse onderdanen kennisgeving van inbewaringstel- 
ling van - aan Britse consul bijlage 7 

foto - t e  verwijderen vreemdelingen par. 4, sub 2 
fouillering - van vreemdelingen bij illegale 

grensoverschrijding par. 2, sub 3 
Frankrijk verwijdering van krankzinnigen 

naar - bijlage 4a 
gevangenissen vreemdelingen in - par. 2, sub 4 
gevestigde verwijdering van - vreemdelingen par. 3, sub 5 

grensautoriteiten overgave van vreemdelingen aan 
de - van nabuurstaten par. 5, sub 4 

grensgemeenten bijlage 2 

hoofd van plaatse- wie als - wordt aangemerkt par. 1, sub 3 
Iijke politie 

huis van bewaring opneming als passant in - par. 2, sub 4 
model 7 
par. 4, sub 4 

opneming vreemdelingen wier ver- 
wijdering op politieke motieven 
overwogen wordt in - par. 4, sub 4 
ontslag uit - model 7a 
transportkosten van - par. 6, sub 3 
onderzoek naar - en vaststelling 
van - van te verwijderen onbe- 
kende vreemdelingen par. 4, sub 2 

proces-verbaal terzake - grens- 
overschrijding par. 2, sub 3 
- grensoverschrijding par. 1, sub 1 ad a 

par. 1, sub 2 ad a 
par. 2, sub 1 
par. 2, sub 2b 
par. 2, sub 3 
par. 4, sub 2 
par. 5,  sub 4 
par. 5, sub 5 

beperking bevoegdheid tot verwij- 
dering van - vreemdelingen par. 3, sub 5 

inbewaringstelIing - ter  fine van verwijdering par. 4, sub 4 
machtiging tot - par. 2, 2 sub b2 
kennisgeving aan Britse consul van 
- van Britse onderdanen bijlage 7 

inlegvel -voor gezinsleden van te verwij- par. 4, sub 1 
deren vreemdelingen model 2 

inlichten - van de vreemdeling omtrent re- 
den tot verwijdering par. 5, sub 7 

inneming - Nederlandse documenten par. 5, sub 2 

kennisgeving van - ongunstige antecedenten par. 2, sub 5 
model 4 

illegale 
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kinderen inlegvel voor - van te verwijderen 
vreemdelingen par. 4, sub 1 
(zie ook: minderjarige vreemde- 
lingen) 

kosten - van verwijdering par. 6 
verhaal van - bijlage 5 
besparing - par. 5 ,  sub 6 

machtiging verwijdering met - van de M.V.J. par. 3, sub 5 

marechaussee - grensdistricten bijlage 2a 
tussenkomst Koninklijke - bij ver- 
wijdering van vreemdeling par. 5 ,  sub 4 
terugleiding door personeel Ko- 
ninklijke - par. 2, sub 2b2 

mededeling -van de reden van verwijdering par. 5 ,  sub 7 
- omtrent inbewaringstelling aan 
consulaten bQlage 7 

middelen onvoldoende - van bestaan par. 1, sub Ib 
par. 2, sub 2cl 

militairen, aanhouding van vreemde - par. 2, sub 3 

minderjarige overleg met vreemde consulaten 
vreemdelingen bij voorgenomen verwijdering 

van - par. 5 ,  sub 4 
terugbrenging van Belgische - bijlage 4a 

misdragingen kennisgeving van - van vreemde- par. 2, sub 5 
lingen par. 4, sub l 

model 4 

misdrijf opsporing en aanhouding gevraagd 
wegens - door buitenlandse auto- 
riteiten par. 3, sub 4 

nabuurstaten overgave van vreemdelingen aan 
de grensautoriteiten van - par. 5 ,  sub 4 

nationaliteit vaststelling van de - van te ver- 
wijderen vreemdelingen par. 4, sub 2 

Noorwegen onderstand aan zeelieden uit - bijlage 4 
onbekende personen - vermoedelijk vreemdelingen par. 4, sub 2 

ongewenste onder - vreemdeling wordt ver- 
staan par. 1, sub 1 

ongunstige kennisgeving van - antecedenten par. 2, sub 5 
ontslag verzoek tot - uit Huis van Be- 

waring model 7a 
opneming verzoek tot - in Huis van Bewa- 

ring model 7 
opsporing -van ongewenste vreemdelingen par. 2, sub 1 

- wegens misdrijf gevraagd door 
buitenlandse autoriteiten par. 3, sub 4 

opsporingsregister signalering in - par. 5 ,  sub 8 
model 3 

order tot uitleiding - of terugleiding par. 5 ,  sub 4 
model 5 

overbrenging kosten van - par. 6, sub 2 
bijlage 5 

overgave -van vreemdelingen aan de 
grensautoriteiten van een nabuur- 
staat par. 5, sub 4 

overleg -tussen Hn.v.P. bij verwijdering par. 3, sub 2 
par. 5, sub 5 

overneming - door vreemde mogendheden van 
hun onderdanen bijlage 4a 
reçu bij - model 5 

overzee verwijdering naar - par. 5, sub 5 
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paspoort 

passant 

politieke 

proces-verbaal 

rapporten 

reden van ver- 
wijdering 

reispapieren 

scheepvaart- 
maatschappijen 
signalering 

stempelaf drukken 
strafgestichten 
terugkeer 

terugleiding 

transportkosten 

uitleiding 

uitlevering 
uitstel 

te verwijderen vreemdeling niet in 
het bezit van - 
inneming - bij contröle op vertrek 
kosten ter verkrijging van - 
vreemdelingen die geen - van hun 
Regering krijgen omdat zij niet aan 
hun militaire verplichtingen vol- 
doen 
opneming als - in Huis van Be- 
waring 
verwijdering van vreemdelingen 
op grond van ongewenste - gedra- 
gingen 
inbewaringstelling vreemdeling bij 
voorgenomen verwijdering op - 
gronden 
- vluchtelingen 
L inzake illegale grensoverschrij- 
ding 

afschriften - bij verwijderings- 
voorstel 
- omtrent misdragingen 
afschrift - bij verwijderingsvoor- 
stellen 
- omtrent vertrek 
- mededelen aan de vreemdeling 

par. 4, sub 2 
par. 5, sub 6 
par. 6, sub 5 

bijlage 9 

par. 4, sub 4 

par. 3, sub 5 

par. 4, sub 4 
bijlage 6 

par. 2, sub 3 
par. 5, sub 5 

par. 4, sub 1 
model 4 

par. 4, sub 1 
model 3 
par. 5, sub 7 

te verwijderen vreemdeling niet 
in het bezit van - par. 4, sub 2 
inneming - bij contröle op vertrek par. 5, sub 6 
kosten ter verkrijging van - par. 6, sub 5 
vreemdelingen die geen - van hun 
Regering krijgen omdat zij niet aan 
hun militaire verplichtingen vol- 
doen bijlage 9 
aansprakelijkheid - voor aange- 
voerde vreemdelingen bijlage 3a 
-van ongewenste vreemdelingen par. 5, sub 8; 

model 3 
verbod tot aanbrengen van - par. 2, sub 3 
vreemdelingen in - par. 2, sub 4 
-van de vreemdeling die verwij- 
derd werd 
Zie: verblijfsontzegging ex-artikel 
19 vreemdelingenreglement par. 4, sub 5 
omschrijving begrip - par. 1, sub 2 ad a 
uitvoering van de - par. 5, sub 4 
order tot - par. 5, sub 4 ;  

model 5 
- door personeel H.V.P. par. 5, sub 5 
- door personeel Koninklijke Ma- 
rechaussee par. 2, sub 2b2 
-bagage en huisraad bij verwij- 
dering par. 6, sub 3 
omschrijving begrip - par. 1, sub 2 ad a 
uitvoering van de - par. 5, sub 4 
order tot - par. 5, sub 5;  

model 5 
- door personeel H.V.P. par. 5, sub 5 

par. 3, sub 4 
- verwijdering par. 3, sub 3 
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uitwijzing omschrijving begrip - 
uitvoering van - 
- te verwijderen vreemdelingen 

par. 1, sub 2 ad b 
par. 5,  sub 6 

bijlage 1 veiligheidsverhoor 
verblijfsontzegging overweging of - ex-art. 19 Vreem- 

delingenreglement moet worden 
toegepast par. 4, sub 5 

verblijfsvergun- 
ningsformulier 

innemen van - en andere docu- 
menten bij verwijdering par. 5, sub 2 

verhoor -van een te verwijderen vreem- 
deling par. 4, sub 1; 

bijlage 1; 
model 1 

verklaringen verbod tot verstrekking van docu- 
menten of - aan illegaal binnen- 
gekomen vreemdelingen par. 2, sub 3 

bijlage 3 

par. 3, sub 3 
model 3 

verstekelingen 
vertraging 
vertrek 
vervoersonder- 
nemingen 

- verwijdering 
rapport omtrent - 
aansprakelijkheid - voor aange- 
voerde vreemdelingen 
omschrijving begrip - 
uitvoering van de - 
- van te verwijderen vreemdeling 
behandeling van politieke - 
kosten van - 

bijlage 3a 
par. 1, sub 2 

par. 5 

par. 4, sub 2 

bijlage 6 

par. 6, sub 1 

vingerafdrukken 
vluchtelingen 
voeding en ligging 
voorbereidings- 
maatregelen - tot verwijdering par. 4 

voorgeleiding - van ongewenste vreemdelingen 
bij H.V.P. par. 2, sub 1 en 2 

- wegens misdrijf gevraagd door 
buitenlandse autoriteiten 
- tot verwijdering 

par. 3, sub 4 
voorstel 

weigering 

par. 4, sub 1 
model 1 

- doorlating par. 2, sub 2a 
- overneming van vreemdelingen 
door grensautoriteit nabuurland par. 5, sub 4 

verwijdering over - zee 

zeelieden 

par. 5, sub 5 
par. 2, sub Za 

verwijdering van als - binnenge- 
komen vreemdelingen par. 5, sub 5 

bijlage 3 
bijlage 3a 

zieke 
vreemdelingen 

overleg met vreemde consulaten 
bij voorgenomen verwijdering 
van - par. 2, sub Za 

par. 5, sub 4 
bijlage 4 

Zwitserland overneming van vreemdelingen 
door - bijlage 4a 


