
Vreemdelingencirculaire

Aan:
– de Korpschefs van de Politieregio’s
i.a.a.:
– de Procureurs-Generaal
– Staf Koninklijke Marechaussee te Den
Haag

Datum: 1 september 1997
Kenmerk: 646389/97/IND
Code: TBV 1997/10
Onderdeel: Stafafdeling Uitvoerings-
beleid en Documentatie
Onderwerp: Sticker ’doorlating onder
voorwaarden’
Aard: bekendmaking van voorschriften
Juridische achtergrond: Vreemde-
lingenwet, Vc 1994, hoofdstuk A6/9.2.1
Geldig van/tot: 1 september 1997 tot 1
september 1998

Indien aan de buitengrens een doorla-
ting onder voorwaarden plaatsvindt
(A4/2.5.2. Vc) wordt met ingang van 1
september 1997 door de doorlaatpost
van die doorlating onder voorwaarden
een aantekening door middel van het
aanbrengen van een sticker in het reis-
document gemaakt. De sticker zal in
de komende aanvulling op de vreem-
delingencirculaire worden opgenomen
als model D2-7. Het huidige model D2-
7 zal komen te vervallen. Op de sticker
kan worden aangetekend dat een
doorlating onder voorwaarden heeft
plaatsgevonden, en welke voorwaar-
de(n) dit betreft (zie bijlage I).
De huidige werkwijze van kennisge-
ving van een toegang onder voorwaar-
de met het model Gc D14 blijft
bestaan.
Indien een vreemdeling niet meer
rechtsgeldig in Nederland verblijft en
hij weigert Nederland vrijwillig te ver-
laten, dient hij verwijderd te worden.
De kosten van de verwijdering moeten
zoveel mogelijk ten laste komen van
de vreemdeling (A6/9.14.2).
Aan de in A6/9.14.3 bestaande tekst zal
de volgende passage worden toege-
voegd:
Indien de vreemdeling zelf niet in staat
is de kosten te voldoen, dient te wor-
den nagegaan of ten behoeve van de
vreemdeling een passagebiljet, een

garantiesom of een waarborgsom
werd gedeponeerd of een garantver-
klaring werd afgegeven (zie A4/2.5.2).
Hiervan kan een aantekening zijn
gemaakt in het reisdocument van de
desbetreffende vreemdeling (zie
model D2-7).

Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht op
vreemdelingen terzake in te lichten.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
L. Elting.

Bijlage
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Sticker ’doorlating onder voorwaarden’
JU

Doorlating onder voorwaarden

doorhalen wat niet van toepassing is

crv nr. .......................................................................................

ticket ingenomen ja/nee borgsom gestort ja/nee

meldingsplicht 
opgelegd ja/nee 3x24 uur/8 dagen

plaats van melding .......................................................................................

garantverklaring 
ondertekend ja/nee

bewustverklaring 
ondertekend ja/nee


