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Inleiding

Aanleiding voor dit Tussentijds
Bericht Vreemdelingencirculaire
(TBV) is de wenselijkheid om een
geactualiseerd beleidskader te geven
voor de toepassing van de meldings-
plicht ex art. 70 Vb. Het beleid
beoogt een meer uniforme, landelijke
toepassing van de ontheffingsbe-
voegdheid van de korpschefs. Het
beleid beoogt tevens een ontlasting
van de vreemdelingendiensten door,
waar het betreft asielzoekers, niet lan-
ger van de korpschef te verlangen dat
hij voor het verlenen van ontheffing
van de meldingsplicht steeds een bij-
zondere aanwijzing aan de IND
vraagt. Voorts geeft dit TBV uitvoe-
ring aan de brief van de
Staatssecretaris aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer van 19 mei 2000
(26 732 en 19 637, nr. 13), waarin is
aangegeven dat de meldingsplicht
voor uitgeprocedeerde asielzoekers
die weigeren hun woning te verlaten,
geldt zolang de ontruimingsprocedure
voortduurt. Tenslotte wordt met dit
TBV verduidelijkt wat de relatie is
tussen de meldingsplicht en het afmel-
den van een vreemdeling en wat de
relatie is tussen de meldingsplicht en
inbewaringstellingen.

Daartoe zijn wijzigingen aange-
bracht in de paragrafen A5/2.7.2 en
B7/6.2 van de Vreemdelingen-
circulaire 1994. De gewijzigde tekst is
hieronder cursief weergegeven.

Tekst

Paragraaf A5/2.7.2.1 van de
Vreemdelingencirculaire komt als volgt
te luiden:

a. Verplichting tot wekelijkse aanmel-
ding.
Een verplichting tot wekelijkse aan-
melding bij de korpschef van de poli-
tieregio waaronder de gemeente van
verblijf van de vreemdeling ressor-
teert, geldt ingevolge art. 70 Vb voor
vreemdelingen:
– van wie de uitzetting is gelast, in
afwachting van de feitelijke mogelijk-
heid tot hun verwijdering;
– aan wie het niet krachtens een der
bepalingen van artt. 8-10 Vw is toege-
staan in Nederland te verblijven, han-
gende de beslissing op een door hen
ingediende aanvraag om een titel tot
verblijf hier te lande.

Bij het indienen van een aanvraag
dient de vreemdeling gewezen te wor-
den op de wekelijkse meldingsplicht die
voor hem, hangende de beslissing op
zijn aanvraag, geldt (art. 70, eerste
lid, aanhef en onder b, Vb).

Zie met betrekking tot de meldings-
plicht ex art. 70 Vb voor asielzoekers
tevens B7/6.2.

b. Voor wie de verplichting niet geldt
en ontheffing.
De verplichting geldt niet voor:
– vreemdelingen die rechtens van hun
vrijheid zijn beroofd;
– vreemdelingen aan wie de korpschef
ontheffing van deze verplichting heeft
verleend.

In het geval van vrijheidsontneming
geldt de verplichting tot periodieke
aanmelding uiteraard niet (art. 70 Vb,
tweede lid, Vb bepaalt dit nog eens uit-
drukkelijk).

Evenmin geldt een verplichting tot
wekelijkse aanmelding indien de korps-
chef gebruikmakend van zijn bevoegd-
heid ex art. 70, eerste lid Vb ont-
heffing heeft verleend. Aan een
dergelijke ontheffing kunnen evenwel
beperkingen en voorschriften worden
verbonden (art. 70, derde lid Vb). Zo

kan ontheffing worden verleend onder
de voorwaarde dat de vreemdeling zich
in plaats van aan de wekelijkse, aan
een maandelijkse meldingsplicht houdt.
Indien de korpschef van mening is dat
ontheffing niet langer gewenst is kan
hij de ontheffing beëindigen, of een
nadere voorwaarde aan de ontheffing
verbinden. De vreemdeling dient op
deze wijziging te worden gewezen.

Gezien de wenselijkheid van een uni-
forme, landelijke toepassing gelden de
volgende aanwijzigingen voor de korps-
chef bij de oplegging/ontheffing van de
meldingsplicht. In bijzondere omstan-
digheden, te beoordelen door de korps-
chef, kan de korpschef afwijken van
het onderstaande.

Aanleiding om (al dan niet voortdu-
rende) ontheffing te verlenen bestaat
in zijn algemeenheid indien het de
vreemdeling is toegestaan om de beslis-
sing op zijn aanvraag in eerste aanleg
hier in Nederland af te wachten (uitz:
negatief advies en asielzoekers, zie
hierna en onder B7/6.2).
De gedachte hierachter is dat daar
waar de directe nabijheid van de
vreemdeling minder noodzakelijk is
(bijvoorbeeld voor het vragen van
nadere informatie voor de afhandeling
van zijn aanvraag), een minder streng
toezichtsregime, met name met betrek-
king tot de meldingsplicht, kan worden
toegepast.

Aanleiding om (al dan niet voortdu-
rende) ontheffing te verlenen onder
oplegging van een maandelijkse meld-
plicht bestaat in zijn algemeenheid;
– indien de uitzetting is gelast, maar
het de vreemdeling is toegestaan zijn
verzoek om een voorlopige voorziening
in Nederland af te wachten.
– indien de aanvraag in eerste aanleg
is afgewezen, maar het de vreemdeling
is toegestaan de beslissing op zijn
bezwaar- of beroepschrift in Nederland
af te wachten.

De gedachte hierachter is dat een
zeker toezichtsregime met betrekking
tot de meldingsplicht wenselijk is,
gezien de verwachting dat het de
vreemdeling uiteindelijk niet zal wor-
den toegestaan in Nederland te blijven.
In verband met de bij bovengenoemde
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categorieën minder grote noodzaak om
de vreemdeling voortdurend nabij te
hebben (bijvoorbeeld voor het vragen
van nadere informatie omtrent de
afhandeling van zijn aanvraag), kan
evenwel een ruimere – lees maandelijk-
se – meldingstermijn worden gesteld.

Geen aanleiding om (voortdurende)
ontheffing te verlenen bestaat in zijn
algemeenheid indien;
– het aanvragen in eerste aanleg
betreft waarover de korpschef niet
inwilligend heeft geadviseerd;
– daartoe mede uit het oogpunt van
vreemdelingentoezicht aanleiding
bestaat (bijvoorbeeld openbare orde
gevallen);
– de uitzetting van de vreemdeling is
gelast en de vreemdeling definitief is
aangezegd om Nederland te verlaten.

De meldingsplicht voor de laatstge-
noemde categorie (definitieve aanzeg-
ging tot vertrek) geldt zolang de finale
vertrektermijn nog niet is verstreken.
Voor asielzoekers geldt daarbij even-
wel het volgende: de uitgeprocedeerde
asielzoeker die na afloop van de finale
vertrektermijn weigert de woning die in
het kader van de opvangvoorzieningen
ter beschikking is gesteld te verlaten,
wordt, zolang de ontruimingsprocedure
in het kader van de beëindiging van de
voorzieningen nog voortduurt in het
bezit gelaten van het W-document.
Derhalve blijft voor een dergelijke
vreemdeling de wekelijkse meldings-
plicht gelden zolang de ontruimings-
procedure voortduurt.

c. Stellen van aantekeningen over
periodieke aanmelding.
Ten bewijze van het voldoen aan de
verplichting tot aanmelding wordt
daarvan in het reisdocument van de
vreemdeling een aantekening gesteld
als volgt:
– bij de eerste aanmelding wordt de
voorgeschreven aantekening over
aanmelding in het paspoort geplaatst
(art. 39, eerste lid, VV);
– bij de volgende aanmeldingen kan
worden volstaan met aantekening van
de datum daarvan, welke aantekening
van een paraaf wordt voorzien;
– verleent de korpschef ontheffing
van de verplichting tot wekelijkse
aanmelding (eventueel onder bepaalde
voorwaarden, zoals een maandelijkse
meldingsplicht), dan stelt hij in het
document voor grensoverschrijding de
daaromtrent voorgeschreven aanteke-
ning door gebruik te maken van de

sticker voor verblijfsaantekeningen
(zie model D12-1 en art. 39, derde
lid, VV). 

In afwijking van het bovenstaande
wordt een asielzoeker in het onder-
zoeks- en opvangcentrum in het bezit
gesteld van een registratiekaart mel-
dingsplicht asielzoekers (W-docu-
ment) (Zie B7/6.3).

Het W-document wordt ingehouden
indien de wekelijkse meldingsplicht niet
meer bestaat. Dit is onder meer het
geval na beëindiging van een ontrui-
mingsprocedure. Indien bij het uitrei-
ken van de niet inwilligende beschik-
king aan een vreemdeling een redelijke
termijn wordt gegund om Nederland te
verlaten, dient op het W-document de
aantekening te worden gesteld: ‘vertrek
voor…..(datum)’. Indien een voorlopi-
ge voorziening wordt gevraagd bij de
president van de rechtbank te Den
Haag tegen de weigering om de uitzet-
ting achterwege te laten, wordt de
hiervoor genoemde aantekening op het
W-document doorgehaald of een nieuw
W-document uitgereikt.

d. Niet voldoen aan de meldingsplicht
in relatie tot vertrek van de vreemde-
ling.
Indien de vreemdeling zich ondanks
een verplichting daartoe niet houdt aan
de meldingsplicht kan dit een aanwij-
zing zijn dat hij het land heeft verlaten
of dat hij zich definitief aan het toe-
zicht heeft onttrokken. Indien de
vreemdeling zich twee achtereenvolgen-
de keren niet houdt aan de meldings-
plicht dient hij gevorderd te worden
(model D14) om in persoon gegevens
te verstrekken omtrent de onttrekking
aan de meldingsplicht. Reageert de
vreemdeling niet dan kan geconclu-
deerd worden dat hij Nederland heeft
verlaten of zich definitief aan het toe-
zicht heeft onttrokken en dient hij in
het VAS te worden afgemeld. Voor
asielzoekers die een negatieve beslis-
sing op hun aanvraag hebben ontvan-
gen en voor asielzoekers die in een
opvangcentrum (AZC of OC) verblij-
ven geldt een uitzondering op deze
regel. Voor asielzoekers die een nega-
tieve beslissing hebben gekregen (onge-
acht waar zij verblijven) dient aanslui-
ting te worden gezocht bij de tussen de
ketenpartners vastgestelde stappen-
plannen. In deze gevallen dient derhal-
ve steeds een adrescontrole plaats te
vinden voordat wordt geconcludeerd

dat de betrokkene is vertrokken. Bij
asielzoekers die nog geen beslissing op
hun aanvraag hebben ontvangen en die
in een AZC of OC verblijven dient,
gezien het betrekkelijke gemak waar-
mee het daadwerkelijke vertrek van de
betrokkene kan worden gecontroleerd
door de Vreemdelingendienst ter plaat-
se, ook altijd een adrescontrole plaats
te vinden, alvorens conclusies over het
definitieve vertrek van de vreemdeling
worden getrokken.

Over het (aangenomen) vertrek van
een vreemdeling wordt de IND geïnfor-
meerd middels een formulier model
D39 (zie A6/9.13). In het kader van
de regelgeving onder de
Vreemdelingenwet 2000 zal een nieuw
model D39 worden ontwikkeld. In de
gevallen waar geen adrescontrole heeft
plaatsgevonden dient op het tweede
blad van het model onder ‘opmerkin-
gen/bijzonderheden’ te worden vermeld:
‘vertrokken onbekend waarheen, geen
adrescontrole’.

e. Niet voldoen aan de meldingsplicht:
relatie met in bewaringstelling.
Indien een vreemdeling bij herhaling
opzettelijk niet voldoet aan de hem
opgelegde meldingsplicht kan dit onder
omstandiheden aanleiding zijn voor in
bewaringstelling ex art. 26 Vw of vrij-
heidsontneming ex art. 18b Vw. Zie
hierover nader A7/1.4, A7/2.1 en A7/3.

Paragraaf B7/6.2 komt als volgt te lui-
den:

Bij het begin van de opvang dient de
asielzoeker gewezen te worden op de
wekelijkse meldingsplicht die voor
hem, hangende de beslissing op zijn
asielaanvraag, geldt (art. 70, eerste
lid, aanhef en onder b, Vb).
Zie over het elektronisch voldoen aan
de meldingsplicht onder 6.3.

In afwijking van het gestelde in A5
onder 2.7 wordt ontheffing van de mel-
dingsplicht gedurende het afwachten
van de beslissing in eerste aanleg
alleen verleend met toestemming van
de IND (uitz. leeftijd beneden de
twaalf jaar en tijdelijke tewerkstelling,
zie hierna). 

Voor Dublinclaimanten geldt een
aparte meldingsplichtregeling, zie hier-
voor B7/8.1.1.2.

Niet- alleenstaande minderjarige
asielzoekers beneden de leeftijd van 12
jaar zijn ontheven van de meldings-
plicht. Tevens zijn (behoudens bijzon-
dere omstandigheden, te beoordelen
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door de korpschef) ontheven van de
meldingsplicht de asielzoekers die con-
form de wettelijke voorschriften  tijde-
lijk te werk zijn gesteld (zie B7/6.4).
De asielzoeker dient in dat geval wel
de naam en het adres van de werkge-
ver bekend te maken bij de korpschef.

Voor de overige toepassingen van de
meldingsplicht is A5 onder 2.7 van toe-
passing.

Het niet nakomen van deze mel-
dingsplicht is strafbaar gesteld bij art.
44, eerste lid, Vw en moet aan de
IND worden meegedeeld.

De korpschef wijst, ingevolge art.
17a Vw, de gemeente waarin het
onderzoeks- en opvangcentrum zich
bevindt aan als plaats waar de asiel-
zoeker zich in verband met de behan-
deling van zijn aanvraag moet ophou-
den. Hij doet dit zowel mondeling als
schriftelijk met gebruikmaking van
een formulier (model D75-1).
De asielzoeker dient zich daar op te
houden overeenkomstig de gegeven
aanwijzingen. Deze aanwijzingen
betreffen in ieder geval datum, tijd-
stip en plaats van de aanwijzing. 

Daarnaast kunnen, met gebruikma-
king van model D75-2, vervolgaan-
wijzingen worden gegeven met betrek-
king tot het verschaffen van extra
informatie, het uitreiken van het rap-
port van gehoor of de beschikking,
enz. Van iedere uitreiking van een
aanwijzing ex art. 17a Vw wordt een
proces-verbaal (model D73-3) opge-
maakt.

De asielzoeker wordt er op gewe-
zen dat het niet nakomen van de aan-
wijzingen consequenties heeft voor de
afhandeling van zijn aanvraag. De
aanvraag wordt ingevolge art. 15b
Vw niet ingewilligd wegens niet-ont-
vankelijkheid.

Het niet naleven van de aanwijzin-
gen is bovendien strafbaar gesteld bij
art. 44, eerste lid, Vw.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv. 
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