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6.1

Algemeen

A616.2

Onder bepaalde voorwaarden kan een vreemdeling die in Nederland verblijft maar
niet hier te lande is toegelaten, in aanmerking komen voor bijdragen op grond van het
Terugkeerprogramma. Het betreft de verlening van een vliegticket en een ondersteuningsbijdrage voor de eerste periode van verblijf in het land van terugkeer of hervestiging. Het uiltgangspunt van het Terugkeerprogramma is om het vrijwillige vertrek van
vreemdelingen te bevorderen. De Minister van Justitie verleent zonodig uitstel van
vertrek indien betrokkene via het Terugkeerbureau het land verlaat, voorzover hier
geen concrete verwijderingsmaatregelen worden doorkruist.
Het Terugkeerprogramma is van toepassing op elke vreemdeling zonder verblijfstitel.
6.2

Procedure

De procedure voor vertrek onder het Terugkeerprogramma is kort samengevat als
volgt:
a. de vreemdeling vult met de hulp van een bemiddelende instantie een aanvraagformulier iri dat naar het Terugkeerbureau in Den Haag wordt gezonden;
b. het Terugkeerbureau gaat na of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor
verlening van bijdragen onder het Terugkeerprogramma;
c. indien dit het geval is, krijgt de vreemdeling bericht dat hij in beginsel onder het
terugkeerprogramma kan vertrekken;
d. de vreemdeling vertrekt vanaf Schiphol, waar hij de terugkeerbijdragen krijgt uitgereikt na intrekking van eventuele procedures over een verblijfstitel.
Ad a
Indien vreemdelingen bij de korpschef een beroep wensen te doen op het Terugkeerprogramma, dient deze hen door te verwijzen naar de instanties waarmee het Terugkeerbureaii afspraken over voorlichting en bemiddeling heeft gemaakt. Het betreft
onder meer de Stichting COA (Centrale Opvang Asielzoekers), de bureaus voor rechtshulp en de locale afdelingen van de Vereniging Vluchtelingen Werk Nederland.
Ad b
De behandeling van aanvragen gebeurt o p het kantoor in Den Haag. Het kan noodzakelijk zijn dat het Terugkeerbureau de vreemdeling op zijn kantoor te Den Haag uitnodigt om nadere informatie over de aanvraag te verschaffen. Vanwege de voonvaarden voor vertrek onder het Terugkeerprogramma vindt over elke aanvraag
afstemming plaats tussen het Terugkeerbureau en de IND. Zo nodig neemt de IND
contact op met de desbetreffende korpschef, bijvoorbeeld om bepaalde informatie te
verifiëren of o m met het verzoek bepaalde informatie aan het Terugkeerbureau te
zenden. Indien de betrokken vreemdeling niet met instemming van de overheid hier
te lande verblijft, wordt door de IND nagegaan of er reeds concrete verwijderingsmaatregelen jegens hem zijn genomen. In dat geval zal doorgaans geen toestemming
voor vertrek via het Terugkeerbureau worden gegeven, aangezien dan niet wordt voldaan aan cle voorwaarde dat het verwijderingsbeleid niet mag worden doorkruist. Het
Terugkeerlbureau zal de vreemdeling berichten dat hij zich daartoe bij de korpschef
moet vervoegen. De vreemdeling dient zelf zorg te dragen voor een geldig reisdocument. Indien op het aanvraagformulier is aangegeven dat het reisdocument zich
bevindt bij de betreffende korpschef, zal het Terugkeerbureau de korpschef kunnen
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verzoeken om toezending van een kopie van het reisdocument.
Ad c

De vreemdeling zal in beginsel binnen vier weken na indiening van de aanvraag kunnen vertrekken. Zonodig krijgt de korpschef bericht dat de vreemdeling uitstel van
vertrek moet worden verleend.
Ad d

Indien het een vreemdeling betreft die in het bezit is van een (elektronisch) W-document, gedoogdenverklaring of D-document (wtv-houder), zal het Terugkeerbureau
de vreemdeling berichten dat hij deze bij de korpschef moet inleveren. Indien het
reisdocument van de vreemdeling zich bevindt bij de korpschef, zal het Terugkeerbureau de korpschef verzoeken dit reisdocument op te sturen naar de grensbewakingsautoriteiten te Schiphol. In beginsel vindt vertrek via Schiphol plaats. Een medewerker van het Terugkeerbureau begeleidt de vreemdeling tot aan de boarding gate. De
korpschef ontvangt door tussenkomst van de IND bericht dat de vreemdeling is afgereisd onder het Terugkeerprogramma. Het is niet noodzakelijk om een formulier
(model D391 aan de IND te sturen.
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