
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 voren~edoeld tegelijk bij het inroe-en van 

de tussenkomst van het personeel der Koninklijke Marechaussee worden 

gedaan aan de betreffende brigadecommandant. Indien ae verwijdering 

op andere wijze plaats vindt, kan het hoof6 van plaatselijke politie 

zich - eventueel telefonisch - tcrzake 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, 

Vv. 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 .uitzettin& 
verhaal van Ingevolge art. 28, eerste lid, tweede volzin, Vw kan bij algemene 
kosten 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 die het wettig gezag 

over hem uitoefenen. Ter uitvoering van deze bepaling strekt art. 89  

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- 

21e Wijz. Vc. 
- oefenen - 


