
Tussentijds Bericht Vreemdelingen-
circulaire TBV 2002/32

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

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 3 juli 2002
Ons kenmerk: 5166476/02/IND
Code: TBV 2002/32
Juridische achtergrond: Verdrag inza-
ke de internationale burgerluchtvaart
(Verdrag van Chicago); Artikel 5 en
65 Vreemdelingenwet; Hoofdstuk A2
Vc 2000
Geldigheidsduur: Een jaar, ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Bijlage(n): 3.
Onderwerp: Modellen M27, M28 en
M29

Inleiding
Hieronder treft u een drietal modellen
aan ten behoeve van de uitvoering
van de grensbewaking op luchtha-
vens. Deze modellen zijn tot op
heden niet opgenomen in de
Vreemdelingencirculaire 2000. De toe-
voeging van deze modellen aan de
Vreemdelingencirculaire 2000 bete-
kent overigens geen wijziging van het
beleid.

Achtergrond
De modellen M27 en M28 zijn over-
genomen uit de Annex 9 bij het
Verdrag inzake de internationale bur-
gerluchtvaart van 1944 (Verdrag van
Chicago). Nederland is partij bij dit
verdrag en de belangrijkste bepalin-
gen van de Annex 9 zijn opgenomen
in A2/10 Vreemdelingencirculaire
2000, bijlage 2. De Annex 9 bevat
onder meer modellen voor attesten
ten behoeve van de immigratieautori-
teiten van de verdragsluitende staat
waar naartoe een ontoelaatbaar
bevonden persoon wordt verwijderd.
Deze attesten worden opgemaakt

door de immigratieautoriteiten van de
verdragsluitende staat die de persoon
de toegang tot haar grondgebied heb-
ben geweigerd.

Met de aanvulling van de
Vreemdelingencirculaire 2000 met de
modellen M27 en M28 wordt gehoor
gegeven aan het internationale stre-
ven om te komen tot een uniformer
gebruik van deze attesten, met het
oogmerk de naleving te bevorderen
van de richtlijnen van de Annex 9 bij
het Verdrag van Chicago en daarmee
de noodzaak van het verkrijgen van
vervangende reisdocumenten te doen
verminderden. Bewerkingen van deze
modellen dienen om deze reden
beperkt te blijven tot de strikt nood-
zakelijke.

Model M27 (bijlage 1) betreft het
attest als bedoeld in de Annex 9 inza-
ke personen aan wie de toegang is
geweigerd wegens het niet in bezit
zijn van een document voor grens-
overschrijding, de zogenaamde
Guiding Letter. Dit attest dient in
beginsel door de verdragsluitende
partij, waar naartoe de persoon
wordt verwijderd, te worden aan-
vaard in plaats van het door de per-
soon verloren of vernietigde reisdocu-
ment. Deze attesten worden
opgemaakt door de ambtenaren
belast met de grensbewaking op
luchthavens. Model M27 is in de
Engelse taal gesteld.

Model 28 (bijlage 2) betreft het
attest als bedoeld in de Annex 9 inza-
ke personen aan wie de toegang is
geweigerd wegens het in bezit zijn van
een vals of vervalst reisdocument, de
zogenaamde Covering Letter. Dit
attest dient in beginsel door de ver-
dragsluitende partij, waar naartoe de
betrokken persoon wordt verwijderd,
te worden aanvaard in plaats van het
in beslag genomen valse of vervalste
reisdocument. Bij dit attest dienen
kopieën van het valse of vervalste
reisdocument te worden gevoegd.
Deze attesten worden opgemaakt
door de ambtenaar belast met de
grensbewaking op luchthavens.
Model M28 is in de Engelse taal
gesteld.

Model M29 (bijlage 3) betreft de

aanwijzing van de ambtenaar belast
met grensbewaking aan de luchtvaart-
maatschappij die verantwoordelijk is
voor het terugvoeren van een vreem-
deling, als bedoeld in artikel 65, eer-
ste lid, Vreemdelingenwet 2000, naar
een plaats buiten Nederland. Deze
verplichting rust op de aanvoerende
luchtvaartmaatschappij ingevolge de
artikelen 5, tweede lid, en 65, tweede
lid, Vreemdelingenwet 2000. De aan-
wijzing bevat ten aanzien van de
vluchtgegevens uitsluitend het vlucht-
nummer. Het bepalen van de exacte
plaats van inscheping van de vreem-
deling op zijn reis naar Nederland is
de verantwoordelijkheid van de aan-
voerende luchtvaartmaatschappij. In
aansluiting op de reeds gangbare
praktijk is model M29 gesteld in de
Engelse taal.

Wijziging van A/Modellen
De modellen M27, M28 en M29 wor-
den toegevoegd aan deel A/Modellen,
categorie: Grensbewaking en toegang,
Vreemdelingencirculaire.

Wijziging van A2/2.2.2.1
De tekst van hoofdstuk A2/2.2.2.1
wordt als volgt aangevuld.
Na de vierde alinea wordt de volgen-
de alinea toegevoegd:
– De aanwijzing aan de vervoerder
om een vreemdeling om niet terug te
vervoeren naar een plaats buiten
Nederland, wordt gegeven door de
ambtenaar belast met grensbewaking
(zie model M29).
Om het terugvoeren naar een plaats
buiten Nederland door de vervoerder
te faciliteren wordt door de ambte-
naar belast met grensbewaking
gebruik gemaakt van de daarvoor in
internationaal verband gehanteerde
attesten (zie modellen M27 en M28).
Zie ook A4/6.

Wijziging van A4/6.1
De tekst van hoofdstuk A4/6.1 wordt
als volgt aangevuld.
De laatste zin van de laatste alinea
van paragraaf 6.1, luidt thans ‘Zie
ook A5/1.3’. Deze zin wordt gewij-
zigd in:
– Zie ook A2/2.2.2.1 en A5/1.3.
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Modellen t.b.v. grensbewaking luchthavens



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 2000 ver-
werkt worden.

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

Bijlage 1
Model M27   Guiding Letter: attest inzake vreemdelingen zonder reisdocumenten
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Bijlage 2
Model M28   Covering Letter: attest inzake vreemdelingen met valse of vervalste reisdocumenten
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