
j. De bewering wordt beëindi~d omdat de in art. 26, derde lid, 

Vw genoende termijn van een maend verstreken is. Dit ~eldt 

niet met betrekking tot vreemdelingen die in bewaring zijn 

gesteld nadat hun uitzetting was gelast. 

4. De rechter heft de bewaring op (artt. 40 en 41 V W ) .  

5 .  De vreemdeling geeft te kennen Nederland te willen verlaten, 

en hiertoe bestaat voor hem ook inderdaad de gelegenheid 

(art. 26, tweede lid, h). 

Ifoofdstuk XXVIII - Opheffing van het bevel tot bewarinq 
In de in Hoofdstuk XXVII, onder de punten 1 en 2, geneemde 

gevallen zal het hoofd van plaatselijke politie ingevolge art. 

85 Vb het bevel tot bewaring uitdrukkelijk moeten opheffen. Hij 

dient hierbij gebruik te maken van het als bijlage E 15 bij 

deze circulaire opgenomen formulier. In het geval, bedoeld 

onder 2 sub z.zal tegelijk een nieuw bevel tot bewaring moeten 

worden opgemaakt, waarin is aangegeven op welke grondslac de 

bewaring voortaan berust, 

Het origineel van de beschikking tot opheffing van het bevel 

tot bewaring wordt in het archief geplaatst. Een afschrift 

wordt aan de vreemdelinc ter hand gesteld. Een tweede afschrift 

kan dienen voor toezending aan de directeur van het huis van 

bewaring (zie hieronder - Hoofdstuk XXIX). 

Hoofdstuk XXIX - Ontslag uit het politiebureau of uit het huis 
van bewarinq 

ontslag uit het Wanneer het hoofd van plaatselijke politie in de hierboven in 
bureau van poli- 
tie Hoofdstuk XXVII, punt 2, onder 2 - ci, bedoelde gevallen het 

bevel tot bewaring van een in het bureau van politie verblij- 

vende vreemdeling heeft opgeheven, draagt hij er zorg voor dat 

die vreemdeling terstond in vrijheid wordt gesteld. Hij ziet 

voorts toe op beëindiging van de bewaring van in het bureau 

van politie verblijvende vreemdelingen, die Fn bewaring zijn 

gesteld krachtens art. 26, eerste lid, aanhef en onder 5 of 2 ,  

Vw en wier bewaring dertig dagen heeft geduurd. Eveneens dran,;t 

hij zorg voor onmiddellijke invrijheidstelling van de in het 

bureau van politie verblijvende vreemdeling, aan wie een be- 

slissing van de rechtbank tot opheffing van de b~waring wordt 

- betekend - 


