Toezicht
Inleiding

Algemeen
Welke vormen van toezicht kunnen worden onderscheiden?
Bevoegdheid tot opsporing van de bij de Vw strafbaar gestelde feiten
Belast met het toezicht op vreemdelingen
Algemeen
De korpschef
De tot opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren van
politie
De Koninklijke marechaussee
Het verstrekken van inlichtingen aan procureurs-generaal, fungerend directeuren van politie
Controles op vreemdelingen en periodieke verslaglegging daarvan
Verslaglegging van controles op vreemdelingen
Verplichtingen in het kader van toezicht

Inleiding
Verplichting tot opgave van verandering van woon- of verblijfplaats
(art. 17, lid 1, aanhef en onder a, Vw)
Adresverandering binnen de gemeente
Verandering van woon- en verblijfplaats binnen Nederland
Vertrek naar het buitenland
Aangifte van vermissing van documenten
Vervanging van identiteitspapieren
Verplichting tot het verstrekken van gegevens
Qemeen
Op vordering verstrekken van gegevens
Verplichting tot het verstrekken van gegevens in persoon
Vordering tot het verstrekken van gegevens bij algemene bekendmaking
Kennisgeving van aanwezigheid indien het verblijf niet langer is
toegestaan
Mededeling omtrent het gaan zoeken of gaan verrichten van arbeid
Mededeling omtrent het vervallen van het doel waarvoor een
ver g unnin g tot verblijf is verleend
Verstrekken van gegevens door anderen dan de vreemdeling
Kennis geven van het verschaffen van nachtverblijf
Verstrekken van gegevens over (vroegere) buitenlandse werknemers
Verstrekken van gegevens ter vaststelling identiteit enz.
Algemeen
Verstrekken van de gegevens en het tonen van de bescheiden
Verlenen van medewerking aan het vastleggen van gegevens met het
oog op identificatie (art. 17, lid 1, aanhef en onder c, Vw)
De gevallen waarin deze verplichtingen in ieder geval worden
opgelegd
Beschikbaar stellen van een pasfoto
Nemen van vingerafdrukken
Gedragslijn ten aanzien van vreemdelingen die verklaren niet over
geldige reisdocumenten te beschikken
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Verplichting tot aanmelding (art. 17, lid 2, aanhef en onder a, Vw)
Aanmelding binnen een bepaalde termijn na binnenkomst
Algemeen
Vreemdelingen voor wie de verplichting tot aanmelding niet geldt
Termijn waarbinnen de aanmelding dient te geschieden
Periodieke aanmeldingen
Wekelijkse aanmelding
Individuele verplichting tot periodieke aanmelding (art. 17, derde lid,
Vw)
Beperken van de vrijheid van beweging

Algemeen
Omschrijving van de maatregel
Bevoegdheid tot het opleggen van de maatregel
Rechtsmiddelen
Operationeel vreemdelingentoezicht (art. 19 Vw)

Randvoorwaarden voor operationeel vreemdelingentoezicht
Operationeel toezicht in het binnenland
Operationeel toezicht ter bestrijding van illegale immigratie
Staande houden ter vaststelling identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie
Verblijfsdocument
Vreemdelingen aan wie het is toegestaan voor bepaalde tijd in
Nederland te verblijven (artt. 9 en 9a Vw)
Vreemdelingen aan wie het is toegestaan voor onbepaalde tijd in
Nederland te verblijven
Asielzoekers in het bezit van een elektronisch W-document (art. 54
aanhef en onder b, Vb)
Andere vreemdelingen (die niet krachtens art. 9, 9a of art. 10 Vw in
Nederland verblijven)
Houders van verblijfsdocumenten van Schengenstaten
Uitzonderingen op de identificatieplicht
Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar aan wie op grond van art. 9,
9a of 10 Vw verblijf is toegestaan en kinderen van asielzoekers in die
leeftijdscategorie
Onderzoek verblijfsstatus
Overbrengen naar een plaats bestemd voor verhoor
Plaats bestemd voor verhoor
Rechtsbijstand
Het verhoor
Het vastleggen van gegevens met het oog op identificatie
Onderzoek aan kleding of lichaam en het doorzoeken van bagage
Regime waaraan de opgehouden persoon is onderworpen
Termijn van het ophouden voor verhoor
Bevoegdheid tot verlenging
Plaats van tenuitvoerlegging indien de termijn is verlengd
Kennisgeving aan derden
Bij minderjarigen
Bij meerderjarigen
Kennisgeving aan de Britse consul, met het oog op diplomatieke hulp
Kennisgeving aan de IND
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Beëindiging van de vrijheidsontneming
Wijze van opheffing van de vrijheidsontneming
Aantekeningen in en het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en
verblijfsdocumenten

Stellen van aantekeningen
Algemeen
Aantekeningen gesteld door de ambtenaren belast met de grensbewaking
Door of vanwege de korpschef te stellen aantekeningen
Doorhaling of vewaiìenverkiaring van aantekeningen
Het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en identiteitspapieren
Algemeen
Gevallen waarin tijdelijke bewaring van reis- of identiteitspapieren
geoorloofd is
Ongewenstverklaring

Inleiding
Gronden voor de ongewenstverklaring
Voorbereiding en tenuitvoerlegging
Indienen van een voorstel strekkende tot ongewenstverklaring
Uitreiking van de beschikking
Stellen van een aantekening in het grensoverschrijdingsdocument
Opheffing van de ongewenstverklaring
Signalering als ongewenst vreemdeling (OVR) onderscheiden van de
signalering ongewenstverklaring ex. 21 Vw (ONGEW)
Signaleringen in het Opsporingsregister

Algemeen
Signaleringen verband houdende met toepassing van de Vw
Signalering 'ONGEW' (ongewenst verklaard ex art. 21 Vw)
Signalering 'OVR' (ongewenst vreemdeling)
Signalering 'VMV'
Hoe te handelen met een gesignaleerde vreemdeling
Signaleringen en verblijfstitels/verblijfsaanvragen
Opneming en venrallen van signaleringen
Gedragslijn bij ongewenste politieke activiteiten
Invoering van strafrechtelijke verplichtingen van derden met
betrekking tot het onrechtmatig verblijf
Veiligheidsfouillering
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