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Inleiding

Op 1 januari 1998 treedt de derde
tranche van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) in werking. In de
derde tranche worden de volgende
onderwerpen geregeld:
– subsidies (titel 4.2);
– beleidsregels (titel 4.3);
– toezicht op de naleving (titel 5.2);
– bestuursdwang en dwangsom (titel
5.3);
– mandaat en delegatie (titel 10.1); en
– toezicht op bestuursorganen (titel
10.2).
De Vreemdelingenwet is aangepast
aan de derde tranche van de Awb (zie
art. 6 van de Aanpassingswet derde
tranche Awb II, wetsvoorstel 25 464,
Staatsblad 580). Het Vreem-
delingenbesluit en het Voorschrift
Vreemdelingen zijn eveneens aange-
past.

Belangrijkste wijzigingen

I. Met name op het gebied van de
uitoefening van bevoegdheden heeft
een formele wijziging plaatsgevonden.
De huidige aan de korpschef gedele-
geerde bevoegdheden zijn omgezet in
gemandateerde bevoegdheden. In de
praktijk verandert de huidige werkwij-
ze en taakverdeling daardoor niet,

maar juridisch wordt beter tot uitdruk-
king gebracht dat de korpschef en
andere ambtenaren belast met de
grensbewaking of het toezicht op
vreemdelingen hun taken op grond
van de Vreemdelingenwet uitoefenen
onder verantwoordelijkheid van de
Minister van Justitie. 
Dit heeft drie concrete gevolgen:
a. wijziging van de ondertekening van
de beschikkingen
Bij de ondertekening wordt vanaf 1-1-
1998 aangegeven dat het besluit
namens de Minister van Justitie is
genomen.
b. de beroepsclausule
Bij besluiten die krachtens gemanda-
teerde bevoegdheid zijn genomen,
dient de beroepsclausule vanaf 1-1-
1998 te spreken over bezwaar bij de
Minister in plaats van administratief
beroep. Dit wijzigt evenwel niet de
beslistermijn, die zestien weken blijft
(art. 31, vierde lid, Vw).
c. Het maken van aantekeningen in en
het in bewaring nemen van reis- en
identiteitsdocumenten en het geven
van een last tot uitzetting, geschiedt
voortaan namens de Minister van
Justitie. 

N.B. Het systeem van algemene en bij-
zondere aanwijzingen blijft gehand-
haafd (art 23 VV en A4/6.9).

Toelichting op de bovenstaande wijzi-
ging
Op grond van de huidige Vreemde-
lingenwet kan de Minister van Justitie
een aantal bevoegdheden delegeren
aan de korpschef, dan wel aan amb-
tenaren, belast met de grensbewaking
of het toezicht op vreemdelingen. De
Minister is tevens bevoegd om bijzon-
dere aanwijzingen te geven over de
uitoefening van deze gedelegeerde
bevoegdheden. Dit is in strijd met arti-
kel 10:16, eerste lid, Algemene wet be-
stuursrecht en met de eigen verant-
woordelijkheid van de delegataris voor
de uitoefening van de gedelegeerde
bevoegdheid die het wezenskenmerk
is van delegatie. Gelet op de politieke
verantwoordelijkheid van de Minister
van Justitie voor de uitvoering van het
vreemdelingenbeleid kan de bevoegd-

heid tot het geven van bijzondere aan-
wijzingen echter niet worden gemist.
Derhalve is er voor gekozen in de hier
bedoelde gevallen delegatie te vervan-
gen door mandaat.
II. In de artikelen 3 en 4 van de
Vreemdelingenwet worden ambtena-
ren aangewezen als toezichthouders in
de zin van artikel 5:11 van de Awb.
Deze toezichthouders beschikken over
alle in afdeling 5.2. van de Awb
genoemde bevoegdheden (artikelen
5:15 tot en met 5:18). In de
Vreemdelingenwet zijn de met afde-
ling 5.2 Awb overeenkomende
bevoegdheden geschrapt. Deze
bevoegdheden worden dus voortaan
aan de Awb ontleend.
In de Vreemdelingenwet zijn de ver-
dergaande bevoegdheden gehand-
haafd. Een voorbeeld daarvan is artikel
28, tweede lid, dat het mogelijk maakt
om zonder toestemming van de bewo-
ner in een woning binnen te treden.
De invoering van de derde tranche
beoogt de huidige omvang van de
bevoegdheden van de ambtenaren
bedoeld in de artikelen 3 en 4 niet te
beperken. In het Vreemdelingenbesluit
en het Voorschrift Vreemdelingen
komt dit als volgt tot uiting. Artikel
5:13 Awb bepaalt dat de toezicht-
houder van zijn bevoegdheden slechts
gebruik maakt voor zover dat rede-
lijkerwijs voor de vervulling van zijn
taak nodig is. In het Vreemdelingen-
besluit en het Voorschrift Vreemde-
lingen is concreet uitgewerkt wanneer
het gebruik van een bevoegdheid
redelijkerwijs nodig is. De uitwerking
van de gevallen waarin en de voor-
waarden waaronder de ambtenaren
gebruik mogen maken van hun be-
voegdheden in het Vreemdelingen-
besluit en het Voorschrift Vreemde-
lingen wordt niet gewijzigd en blijft
daarmee voor de praktijk bepalend.
Niettemin kan er zich een situatie
voordoen waarin een ruimer gebruik
kan worden gemaakt van de bevoegd-
heden dan in het Vreemdelingen-
besluit en het Voorschrift Vreemde-
lingen is voorzien. Dat zal alleen in
uitzonderingsgevallen mogelijk zijn,
omdat de toets van artikel 5:13 van de
Awb (is het gebruik redelijkerwijs
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noodzakelijk?) vaak aan dat ruimere
gebruik in de weg zal staan. Zie hier-
over verder de tekstuele wijzigingen 
in de hoofdstukken A5 en A6.

Tekstuele wijzigingen
Vreemdelingencirculaire
Als gevolg van het bovenstaande
komen de onderstaande passages van
de Vreemdelingencirculaire 1994 als
volgt te luiden.

Hoofdstuk A4

A4/3 Het visumvereiste
Aan het begin van de huidige para-
graaf wordt toegevoegd:
’De bevoegdheid tot afgifte van visa
aan visumplichtige vreemdelingen ligt
bij de Minister van Buitenlandse Zaken.
De Minister van Buitenlandse Zaken
heeft het uit praktische overwegingen
raadzaam geacht instructies te doen
opnemen in de Vreemdelingencircu-
laire, omdat voor de uitvoering daar-
van dezelfde ambtenaren moeten wor-
den geïnstrueerd. De Minister van
Buitenlandse Zaken heeft van zijn be-
voegdheid in een aantal gevallen man-
daat verleend aan het Hoofd van de
Visadienst. Het Hoofd van de Visa-
dienst is dezelfde persoon als het
Hoofd van de IND.
Voor de besluiten betreffende visa aan
de grens en terugkeervisa heeft het
Hoofd van de Visadienst  de bevoegd-
heid gemandateerd aan de korpschefs
en de grensbewakingsambtenaren. Uit
de beslissing moet voortaan altijd blij-
ken dat het gaat om een bevoegdheid
van de Minister van Buitenlandse
Zaken. Alle beslissingen ten aanzien
van visa dienen daarom namens de
Minister van Buitenlandse Zaken te
worden genomen.’

A4/3.8 Annulering c.q. intrekking van
doorreisvisa en reisvisa
Na de zin: ’Deze aantekening moet
worden voorzien van het dienststem-
pel en de paraaf van de desbetreffen-
de ambtenaar’ wordt toegevoegd een
paragraaf die luidt:
’Tevens moet worden aangetekend dat
de annulering of intrekking namens de
Minister van Buitenlandse Zaken is
gedaan.’

A4/3.10.1 Terugkeervisum
De huidige tekst wordt als volgt 
gewijzigd:
’Een visum voor terugkeer is een natio-
naal visum, dat wordt afgegeven

namens de Minister van Buitenlandse
Zaken, en recht op terugkeer naar
Nederland geeft of bevestigt. 
De korpschef is bevoegd namens de
Minister van Buitenlandse Zaken een
terugkeervisum te verlenen of te wei-
geren. Uit de beslissing van de korps-
chef moet steeds blijken dat deze is
genomen namens de Minister van Bui-
tenlandse Zaken.
Zie voor een model van het visum voor
terugkeer D2-2.’

A4/5 Machtiging tot voorlopig verblijf
Aan het begin van paragraaf 5.1 wordt
de volgende tekst toegevoegd:
’De bevoegdheid voor de afgifte van
visa aan visumplichtige vreemdelingen
ligt  bij de Minister van Buitenlandse
Zaken. De Minister van Buitenlandse
Zaken heeft het uit praktische
overwegingen raadzaam geacht
instructies te doen opnemen in de
Vreemdelingencirculaire, omdat voor
de uitvoering van zijn instructies
dezelfde ambtenaren moeten worden
geïnstrueerd. De Minister van
Buitenlandse Zaken heeft van zijn be-
voegdheid in een aantal gevallen man-
daat verleend aan het Hoofd van de
Visadienst. Het Hoofd van de Visa-
dienst is dezelfde persoon als het
Hoofd van de IND.
Voor de besluiten betreffende visa aan
de grens en terugkeervisa heeft het
Hoofd van de Visadienst de bevoegd-
heid gemandateerd aan de grensbewa-
kingsambtenaren en de korpschef. Uit
de beslissing moet altijd blijken dat het
gaat om een bevoegdheid van de
Minister van Buitenlandse Zaken. Alle
beslissingen ten aanzien van visa die-
nen steeds namens de Minister van
Buitenlandse Zaken te worden geno-
men.’

A4/5.5.1.2  In andere gevallen door
inzending van formulier D9 aan de
Minister van Justitie
Aan het einde van de huidige tekst
wordt de volgende passage toege-
voegd:
’Het advies van de Minister van Justitie
op basis van het formulier D9 wordt
verwerkt in de beslissing van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken.’

4/5.5.2.2  In andere gevallen door
inzending van formulier D9 aan de
Minister van Justitie
Aan het einde van de huidige tekst
wordt de volgende passage toege-
voegd:

’Het advies van de Minister van Justitie
op basis van het formulier D9 wordt
verwerkt in de beslissing van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken.’

A4/5.5.1  Positief advies indien de
vreemdeling voldoet aan de toelatings-
voorwaarden
Aan de huidige paragraaf 5.5.1 wordt
de volgende nieuwe paragraaf toege-
voegd:
’A4/5.5.1.3
Het advies omtrent de mvv-aanvraag
wordt in de gevallen genoemd onder
5.5.1.1 aan de Visadienst gegeven van-
wege de Minister van Justitie, indien
het betreft:
a. houders van een vreemdelingen- of
vluchtelingenpaspoort;
b. houders van een paspoort, afgege-
ven door een regering of staat die niet
door Nederland is erkend.’

A4/6.1.3  Aanvragen die niet voldoen
aan de vereisten voor het in behande-
ling nemen van de aanvraag om toela-
ting
De huidige zin: ’Voor de buitenbehan-
delingstelling van een aanvraag geldt
de normale bevoegdheidsverdeling
zoals aangegeven in 6.9.’, komt te
vervallen. Ingevoegd wordt de pas-
sage:
’De korpschef is bevoegd tot buiten-
behandelingstelling van een aanvraag
(art. 20a VV).’

A4/6.6.1.5 Het wijzigen of opheffen
van een voorschrift tot het stellen van
zekerheid
De eerste zin van de tweede paragraaf
komt als volgt te luiden:
’De korpschef is bevoegd namens de
Minister van Justitie  op de aanvraag te
beslissen, tenzij de vergunning tot ver-
blijf waaraan het voorschrift is verbon-
den, werd verleend door de Minister
van Justitie.’

A4/6.9 Bevoegdheidsverdeling; alge-
mene opmerkingen
In de paragraaf ’De korpschef is niet
bevoegd’, komt de eerste zin als volgt
te luiden:
’Indien de korpschef niet gemachtigd is
om namens de Minister van Justitie
een beslissing te nemen moet hij aan
de Minister van Justitie een voorstel
doen tot  verlening of weigering van
de vergunning tot verblijf.’
In de paragraaf ’De korpschef is wel
bevoegd, maar moet een bijzonder
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aanwijzing vragen’, komen de eerste
drie zinnen als volgt te luiden:
’In bepaalde gevallen is de korpschef
wel gemachtigd om namens de
Minister van Justitie een beslissing te
nemen, maar dient hij daarvoor eerst
een bijzondere aanwijzing aan de
Minister van Justitie te vragen.
In de Vreemdelingencirculaire wordt
aangegeven wanneer dit het geval is.
De bijzondere aanwijzing kan telefo-
nisch of schriftelijk door middel van
het formulier D16 gevraagd worden.’
Aan het einde van de huidige laatste
paragraaf wordt de volgende passage
toegevoegd:
’De korpschef dient steeds een bijzon-
dere aanwijzing te vragen indien naar
zijn mening een afwijking van het ter-
zake gevoerde beleid, zoals dat is neer-
gelegd in deze circulaire, noodzakelijk
is (art. 4:84 Awb; de zogenaamde inhe-
rente afwijkingsbevoegdheid).’

A4/6.11 Bevoegdheid tot weigering
van een vergunning tot verblijf (art.
20, eerste en tweede lid, VV)
De tekst van de onderdelen d. en e.
komen als volgt te luiden:
’d. vreemdelingen die het Nederlan-
derschap hebben bezeten of wier echt-
genote het Nederlanderschap bezit of
heeft bezeten, met uitzondering van
aanvragen ingediend door Surinamers
in de steden Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht en Eindhoven;
e. vreemdelingen tot wier gezin een
Nederlander behoort of die in rechte
lijn tot en met de tweede graad aan
een Nederlander zijn verwant (hieron-
der vallen bloed- en aanverwanten en
samenwonende partners), met uitzon-
dering van aanvragen ingediend door
Surinamers in de steden Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam, Utrecht en
Eindhoven;’

A4/6.13  Bevoegdheid tot weigering
van verlenging van de geldigheidsduur
De tekst van het onderdeel c. komt als
volgt te luiden: 
’c. vreemdelingen tot wier gezin een
Nederlander behoort of die in rechte
lijn tot en met de tweede graad aan
een Nederlander zijn verwant (zowel
bloed- als aanverwantschap), met uit-
zondering van aanvragen ingediend
door Surinamers in de steden
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Utrecht en Eindhoven.’

A4/6.14 Bevoegdheid tot intrekking
van de vergunning tot verblijf ( artt. 22
en 23 VV)
De tekst van het onderdeel c. komt als
volgt te luiden:
’c. vreemdelingen tot wier gezin een
Nederlander behoort of die in rechte
lijn tot en met de tweede graad aan
een Nederlander zijn verwant (zowel
bloed- als aanverwantschap), met uit-
zondering van aanvragen ingediend
door Surinamers in de steden
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Utrecht en Eindhoven.’

A4/7.9.1  Bevoegdheid tot verlening of
weigering van de vergunning tot vesti-
ging (art. 13, eerste lid, Vw)
De koptekst komt als volgt te luiden:
’Bevoegdheid tot het verlenen of wei-
geren van de vergunning tot vestiging
(art. 13, eerste lid, Vw en art.. 22a VV).’

A4/7.9.2  Bevoegdheid tot intrekking
van de vergunning tot vestiging (art.
13, eerste lid, Vw)
De koptekst komt als volgt te luiden:
’Bevoegdheid tot intrekking van de
vergunning tot vestiging (art. 13, eer-
ste lid, Vw en art. 22a VV).’

A4/10.1.3.5  Inhouding van het ver-
blijfsdocument; aantekening op de sti-
cker voor verblijfsaantekeningen
In de eerste regel van de laatste alinea
worden de volgende woorden
geschrapt:  ’of administratief beroep’. 

A4/10.2.1  Verlening van de vergun-
ning tot verblijf en de vvtv, verlenging
van de geldigheidsduur daarvan
Toegevoegd wordt: ’Zie voor de
bevoegdheidsverdeling A4/6’. 

Hoofdstuk A5
A5/1 Algemeen
Na het huidige eerste tekstblok wordt
een nieuwe alinea ingevoegd, luiden-
de:
’In de artikelen 3 en 4 Vw worden
ambtenaren aangewezen als
toezichthouders in de zin van art. 5:11
Awb. Op grond van de Awb beschik-
ken zij over bevoegdheden. Deze be-
voegdheden worden concreet uitge-
werkt in de Vreemdelingenwet en het
Vreemdelingenbesluit. Bij de uitoefe-
ning van de bevoegdheden maakt de
korpschef  feitelijk gebruik van de in
het Vreemdelingenbesluit gecon-
cretiseerde regels. Waar de Awb 
ruimere bevoegdheden geeft dan de
Vreemdelingenwet en het Vreemde-

lingenbesluit, moet er rekening mee
worden gehouden dat de werking van
art. 5:13 Awb deze bevoegdheden in
het algemeen beperkt.’

A5/2.5.1  Algemeen
Als eerste alinea wordt aan 2.5.1 
toegevoegd:
’Op grond van de artt. 5:16 en 5:20
Awb is de toezichthouder bevoegd
inlichtingen te vorderen en is een ieder
verplicht aan een toezichthouder bin-
nen de door hem gestelde redelijke
termijn alle medewerking te verlenen
die deze redelijkerwijs kan vorderen bij
de uitoefening van zijn bevoegdheden.
Deze bepalingen worden concreet uit-
gewerkt in de Vreemdelingenwet en
het Vreemdelingenbesluit. Voor zover
de Awb ruimere bevoegdheden geeft,
mag de korpschef hiervan gebruik
maken, waarbij echter steeds in ogen-
schouw moet worden genomen dat
deze bevoegdheden uit de Awb
beperkt kunnen worden door de wer-
king van art. 5:13 Awb.’

A5/4.6  Overbrenging naar een plaats
voor verhoor
In de tweede volzin wordt het woord
’doorzoeken’ vervangen door
’onderzoeken’ en wordt aan de tekst
tussen haakjes toegevoegd: ’juncto art.
5:18, eerste lid, Awb’.

A5/4.6.3  Het verhoor
Aan het einde van de huidige tekst
wordt toegevoegd:
’In dit verband is tevens van belang het
bepaalde in artikel 5:20 van de Awb.
De werking van artikel 5:13 Awb kan
dat belang beperken.’

A5/5.1.1  Algemeen
De eerste zin van deze paragraaf
wordt als volgt gewijzigd: ’De met de
grensbewaking of met het toezicht op
vreemdelingen belaste ambtenaren
zijn bevoegd om namens de Minister
van Justitie aantekeningen in de reis-
en identiteitspapieren van vreemde-
lingen te stellen (art. 20 Vw).’

A5/5.2.1 Algemeen
De eerste alinea wordt gewijzigd als
volgt:
’Indien daartoe in het belang van het
toezicht op vreemdelingen gegronde
reden bestaat, zijn de ambtenaren
belast met het toezicht op vreemdelin-
gen namens de Minister van Justitie
bevoegd tot het tijdelijk in bewaring
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nemen van reis- en identiteitspapieren
(artt. 20 Vw en 77 Vb).’

Hoofdstuk A6

A6/1 Inleiding
De laatste zin van de tweede alinea
wordt gewijzigd als volgt: ’Voorts is
voor de uitzetting in het algemeen een
last van de Minister van Justitie vereist,
waarvan mandaat kan worden ver-
leend aan de korpschef. De korpschef
kan ondermandaat verlenen. De bepa-
lingen in afdeling 5.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (betreffende
bestuursdwang) zijn niet van toepas-
sing op de verwijdering en uitzetting
van vreemdelingen. Uitzetting en ver-
wijdering van vreemdelingen en alle
daarop gerichte handelingen (die
namens de Minister van Justitie wor-
den verricht) zijn geen bestuursdwang
in de zin van afdeling 5.3 van de Awb.
In de Memorie van Toelichting op arti-
kel 6 van de Aanpassingswet derde
tranche Awb II (Stb. 580) is dat tot
uiting gebracht. De invoering van de
derde tranche van de Awb heeft mits-
dien geen gevolgen voor de huidige
praktijk.’

A6/3.1  Algemeen
De eerste zin wordt als volgt gewij-
zigd:
’Voor uitzetting van een vreemdeling
is in het algemeen een last tot uitzet-
ting nodig. De bevoegdheid tot het
geven van deze last berust bij de Minis-
ter. Deze verleent daarvan in bepaalde
gevallen mandaat aan de korpschef  of
aan de ambtenaar belast met grens-
bewaking of met het toezicht op
vreemdelingen (zie 3.3 en 3.4).’
A6/3.2 Gevallen waarin geen last tot
uitzetting vereist is
Deze paragraaf komt als volgt te lui-
den:
’In gevallen waarin het verblijf van de
vreemdeling reeds vanaf de aanvang
niet krachtens een van de artt. 8-10 Vw
was toegestaan, is iedere ambtenaar
belast met grensbewaking of met het
toezicht op vreemdelingen, bevoegd
de vreemdeling uit te zetten, tenzij de
Minister van Justitie anders heeft
bepaald (art. 47 onder e, VV). Het
betreft met name illegale grensover-
schrijders, van wie de uitzetting aan-
stonds kan worden geëffectueerd.
Indien de vreemdeling behoort tot een
der categorieën als bedoeld in artikel
47-48 VV, is een last tot uitzetting
nodig.’

Indien de vreemdeling met het oog op
zijn verwijdering in bewaring wordt
gesteld, is wel een last tot uitzetting
nodig. De korpschef van de politiere-
gio waar de vreemdeling zijn woon- of
verblijfplaats heeft, is bevoegd deze
last tot uitzetting te geven, voor zover
de vreemdeling niet behoort tot een
van de in artikel 47 van het Voorschrift
Vreemdelingen genoemde categorieën
(art. 49, tweede lid, VV). 

A6/3.3.2  Categorieën
Deze paragraaf komt als volgt te lui-
den:
’De bevoegdheid tot het geven van
een last tot uitzetting is door de Minis-
ter van Justitie niet gemandateerd aan
de korpschef, of de met grensbewa-
king of toezicht op vreemdelingen
belaste ambtenaren, indien: 
a. het verblijf van de vreemdeling niet
langer is toegestaan doordat hij heeft
opgehouden te behoren tot een cate-
gorie waarop het bepaalde krachtens
artikel 10, tweede lid, van de Wet van
toepassing is;
b. de vreemdeling behoort tot een van
de in artikel 94  van het Vreemdelin-
genbesluit genoemde categorieën van
verblijfsgerechtigden;
c. de vreemdeling houder is van een
geldige machtiging tot voorlopig ver-
blijf;
d. de vreemdeling door bemiddeling
van de overheid is aangeworven in een
land waarmee Nederland een wer-
vingsovereenkomst heeft gesloten;
e. de vreemdeling het Nederlander-
schap heeft bezeten of de echtgenoot
of echtgenote het Nederlanderschap
bezit of heeft bezeten. Een uitzonde-
ring geldt voor aanvragen ingediend
door Surinaamse onderdanen in de 
steden Amsterdam, Den Haag, Rotter-
dam, Utrecht en Eindhoven. In die
gevallen is de korpschef bevoegd 
namens de Minister een last tot uit-
zetting te geven;
f. tot het gezin van de vreemdeling
een Nederlander behoort of de
vreemdeling in rechte lijn tot en met
de tweede graad aan een Nederlander
is verwant. Een uitzondering geldt
voor aanvragen ingediend door Suri-
naamse onderdanen in de steden
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Utrecht en Eindhoven. In die gevallen
is de korpschef bevoegd namens de
Minister een last tot uitzetting te
geven; 
g. de vreemdelingen zich overeenkom-
stig artikel 6, tweede lid, of artikel 22,

tweede lid, van de Wet op vluchte-
lingschap beroept;
h. de vreemdeling buitenlands pleeg-
kind is;
i. de vreemdeling een Molukker is op
wie de Wet betreffende de positie van
Molukkers niet van toepassing is; 
j. de vreemdeling op grond van het
bepaalde bij of krachtens een door
Nederland gesloten overeenkomst niet
mag worden verwijderd zonder voor-
afgaand overleg met het bevoegde
ministerie van het desbetreffende
land;
k. de Minister van Justitie heeft be-
paald dat de vreemdeling slechts op
last van de Minister van Justitie mag
worden verwijderd.
De korpschef en de met grensbewa-
king of toezicht op vreemdelingen
belaste ambtenaren zijn in die gevallen
dus niet bevoegd tot het geven van
een last tot uitzetting.’

A6/3.4  Gevallen waarin de korpschef
bevoegd is een last tot uitzetting te
geven
Deze paragraaf komt als volgt te lui-
den:
’De korpschef van de politieregio waar
de vreemdeling zijn woon- of verblijf-
plaats heeft, is (krachtens mandaat)
namens de Minister van Justitie
bevoegd een last tot uitzetting te
geven ten aanzien van een vreemde-
ling 
a. van wie het verblijf in Nederland
niet langer is toegestaan door het ein-
digen van de vrije termijn;
b. van wie de aanvraag om verlening
van een vergunning tot verblijf, dan
wel om wijziging van de beperking
door de korpschef niet is ingewilligd;
c. van wie de geldigheidsduur van de
verleende vergunning tot verblijf is
verstreken en die geen aanvraag om
verlenging van de geldigheidsduur
heeft ingediend, of wiens aanvraag om
verlenging door de korpschef niet is
ingewilligd;
d. wiens vergunning tot verblijf door
de korpschef is ingetrokken;
e. die in bewaring wordt gesteld en
niet behoort tot een der categorieën
van art 47 VV (hoofdstuk  A6/3.3);
f. wiens vergunning tot vestiging door
de korpschef is ingetrokken;
g. van wie de aanvraag om verlening
van een vergunning tot verblijf door
de korpschef buiten behandeling is
gesteld.
De korpschef dient bij het geven van
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een last tot uitzetting gebruik te
maken van een formulier (model D35).

A6/4.2.2  Verblijf zolang niet is beslist
op bezwaar of administratief beroep
In zowel de koptekst als de verdere
tekst onder 2 komt steeds de zinsnede:
’of administratief beroep’ te vervallen.

A6/4.3.1  Onderdanen EG en EER 
(art. 94, Vb)
In zowel de koptekst als de verdere
tekst onder 3 komt steeds de zinsnede:
’of administratief beroep’ te vervallen.

A6/4.3.3  Staatlozen en vluchtelingen
(art. 104, Vb)
In zowel de koptekst als de verdere
tekst onder 2 komt steeds de zinsnede:
’of administratief beroep’ te vervallen.

A6/4.4  Bericht omtrent bezwaar en
(niet) achterwege laten van de 
uitzetting
De huidige tekst wordt vervangen
door de onderstaande tekst:
’1. De Minister van Justitie zendt de
indiener van het bezwaarschrift een
bevestiging van ontvangst, waarin
tevens de beslissing omtrent het al dan
niet achterwege laten van de uitzet-
ting wordt  meegedeeld, alsmede of
en door wie belanghebbende gehoord
zal worden (zie ook 4.2.2).
2. De Minister van Justitie bericht de
korpschef omtrent het al dan niet
achterwege laten van de uitzetting bij
bezwaar als volgt.
a. Indien de beschikking in eerste aan-
leg strekkende tot ontzegging van
(verder) verblijf, niet door de korpschef
is gegeven, danwel door de korpschef
is gegeven nadat deze een bijzondere
aanwijzing van de Minister van Justitie
heeft ontvangen, wordt op grond van
de dan bekende feiten en omstandig-
heden medegedeeld of bij een in te
dienen bezwaarschrift:
– de uitzetting achterwege gelaten zal
worden; of
– daaromtrent eerst een beslissing
wordt genomen na indiening van het
bezwaarschrift; of
– de uitzetting niet achterwege gela-
ten zal worden, in welk geval een
voorlopige voorziening kan worden
gevraagd binnen een genoemde ter-
mijn.
b. Na ontvangst van een bezwaar-
schrift wordt de beslissing omtrent het
al dan niet achterwege laten van de
uitzetting aan de korpschef meege-
deeld:

– door middel van een brief; of
– bij het verzoek om inlichtingen.
3. In het geval de vreemdeling een
voorlopige voorziening heeft gevraagd
in verband met de voorgenomen uit-
zetting, wordt de korpschef hiervan in
kennis gesteld. Hierbij wordt ook aan-
gegeven of hij de behandeling van de
voorlopige voorziening door de recht-
bank hier te lande mag afwachten.’
A6/4.5  Aantekening van de beslissing
om uitzetting achterwege te laten
In zowel de koptekst als de verdere
tekst onder 2. komt de zinsnede: ’of
administratief beroep’ te vervallen.
A6/9.6  Binnentreden van woningen
De eerste zin wordt gewijzigd en komt
als volgt te luiden:
’Artikel 5:15 van de Awb is van toepas-
sing. Het eerste lid kent nadrukkelijk
niet de bevoegdheid toe tot het bin-
nentreden in een woning zonder de
toestemming van de bewoner. In dat
geval biedt artikel 28, tweede lid, van
de Vreemdelingenwet de be-
voegdheid.’
De overige tekst van A6/9.6 blijft onge-
wijzigd.

Hoofdstuk A8

A8/2.3.1
In de koptekst komt de zinsnede
’administratief beroep’ te vervallen.
De eerste zin wordt gewijzigd als
volgt:
’Indien de beslissing in eerste instantie
door de korpschef krachtens mandaat
is genomen, vraagt de Minister van
Justitie op zo kort mogelijke termijn na
indiening van het bezwaarschrift om
inlichtingen bij de korpschef. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een stan-
daardbrief.’

A8/2.5.1  Beslistermijnen
De tekst van deze paragraaf wordt als
volgt gewijzigd:
’Een beschikking in bezwaar gericht
tegen een niet door de korpschef
krachtens mandaat genomen beschik-
king, wordt genomen binnen zes
weken na ontvangst van het bezw-
aarschrift. Indien de ACV wordt inge-
schakeld, bedraagt die termijn tien
weken. Een beschikking in bezwaar
gericht tegen een door de korpschef
krachtens mandaat genomen beschik-
king, wordt genomen binnen zestien
weken na ontvangst van het bezwaar-
schrift (art. 31, vierde lid, Vw). Indien
de ACV wordt ingeschakeld, bedraagt
die termijn vierentwintig weken. Het

nemen van een beschikking kan ten
hoogste vier weken worden uitgesteld.
Van uitstel moet schriftelijk medede-
ling worden gedaan. Verder uitstel is
mogelijk indien en voorzover de indie-
ner van het bezwaarschrift daarmee
instemt. De termijn waarbinnen wordt
beslist, wordt opgeschort, indien spra-
ke is van verzuim bij de indiening,
bijvoorbeeld het ontbreken van de
gronden van het bezwaar, en aan de
indiener de gelegenheid wordt gebo-
den dit verzuim te herstellen (art. 7:10
Awb).’

Deel D
Modellen: D23, D24, D25, D28, D29-1A,
D29-1C, D29-2, D29-3, D29-3A, D29-4,
D29-5, D30, D35 dienen te worden
aangepast. De ondertekening dient te
vermelden: 
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze,
De korpschef van de politieregio ...,
voor deze, ... (naam van de functiona-
ris die beslis- en/of tekenbevoegdheid
heeft).
Verwezen moet worden naar het
rechtsmiddel bezwaar bij de Minister
van Justitie.
Deze aanpassingen zullen zo spoedig
mogelijk bij supplement doorgevoerd
worden. 
Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht op
vreemdelingen in bovenstaande zin in
te lichten.

Den Haag, 4 december 1997.
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst,
L. Elting.
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