
Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 29 maart 2002
Ons kenmerk: 5158116/02/IND
Code: TBV 2002/9
Juridische achtergrond: Artikel 6 Vw
2000, A5/2.2.7 Vc 2000
Geldigheidsduur: Een jaar, ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant  
Onderwerp: Het beëindigen van de
maatregel ex artikel 6, eerste en twee-
de lid Vreemdelingenwet 
Aan: – de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke
Marechaussee
i.a.a: – de Procureurs-Generaal

Inleiding
Bij het uitbrengen van de
Vreemdelingencirculaire 2000 heeft er
een aantal tekstuele veranderingen
plaatsgevonden ten opzichte van de
Vreemdelingencirculaire 1994. Hierbij
werd geen wijziging van het beleid
beoogd. Dit geldt ook voor de tekst
van paragraaf A5/2.2.7
Vreemdelingencirculaire, welke han-
delt over de beëindiging van de maat-
regel ex artikel 6 Vreemdelingenwet.
In deze paragraaf heeft men tot uit-
drukking willen brengen dat, ook

indien de maatregel van artikel 6, eer-
ste en tweede lid Vreemdelingenwet
(vrijheidsontneming na toegangswei-
gering) wordt opgeheven, de toe-
gangsweigering  ex art. 3
Vreemdelingenwet en de vrijheidsbe-
perkende maatregel ex art. 6, eerste
lid Vreemdelingenwet in stand kun-
nen blijven. Door de huidige redactie
kan de indruk worden gewekt dat de
vreemdeling in die gevallen steeds
dient te worden doorverwezen naar
een OC, hetgeen niet het geval is. 
Derhalve wordt de
Vreemdelingencirculaire als volgt aan-
gepast:

A5/2.2.7
De tweede alinea van A5/2.2.7 komt
als volgt te luiden:
Indien de rechtbank de vrijheidsont-
nemende maatregel van artikel 6, eer-
ste en tweede lid Vreemdelingenwet
opheft (zie hierna onder 6,
Rechtsmiddelen) betekent dat niet dat
ook de weigering van de toegang ex
art. 3 Vreemdelingenwet wordt opge-
heven. In die gevallen kan nog steeds
op grond van artikel 6, eerste lid
Vreemdelingenwet (vrijheidsbeper-
king) een ruimte of plaats worden
aangewezen waar de vreemdeling zich
dient op te houden. 

Indien de toegangsweigering wordt
opgeheven, bijvoorbeeld omdat aan
de vreemdeling alsnog rechtmatig ver-
blijf toekomt op grond van artikel 8
a t/m e Vreemdelingenwet of de
rechtbank de beschikking van weige-
ring toegang vernietigt, wordt de
maatregel van artikel 6
Vreemdelingenwet eveneens opgehe-
ven. Voor het opheffen van de maat-
regel dient gebruik te worden
gemaakt van Model M113.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 
Bovenstaande wijzigingen zullen zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire worden
verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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