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Inleiding
Naar aanleiding van de vaststelling
van het Protocol Identificatie en
Labeling (PIL) en de ingebruikne-
ming van het nieuwe informatiesys-
teem Basis Voorziening
Vreemdelingen (BVV) op 15 juni
2003 dient de Vreemdelingencirculaire
2000 ten aanzien van de registratie
(A8) en de Modellen te worden aan-
gepast. Dit TBV voorziet hierin.

Toelichting
Het Project Coördinatiegroep
Vreemdelingenketen heeft op 31 janu-
ari 2001 het rapport ‘Architectuur
Vreemdelingenketen’ goedgekeurd.
Op basis hiervan worden verschillen-
de projecten uitgevoerd. Het resultaat
is een samenhangend geheel van
ketenvoorzieningen dat een belangrij-
ke bijdrage levert aan onder andere:
Het uniek kunnen identificeren van
personen en het in voldoende mate
kunnen bepalen of en zo ja met welke
kenmerken bepaalde personen in pro-
cessen en registraties voorkomen of
zijn voorgekomen. 

De uitvoering van het vreemdelin-
genproces wordt ondersteund met de
volgende ketenvoorzieningen: 
– Protocol Identificatie en Labeling
(PIL); en

– Basisvoorziening Vreemdelingen
(BVV).

De Vreemdelingendiensten en de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
nemen, respectievelijk, op 15 juni en
23 juni 2003 de Basisvoorziening
Vreemdelingen (BVV) in gebruik. Dit
is een basisinformatiesysteem, waarin
de proceduregegevens van alle vreem-
delingen, die voorkomen in de admi-
nistraties van de aangesloten keten-
partners, worden vastgelegd. De
ketenpartners sluiten hun registratie-
systeem op de BVV aan. Voor een
eenduidige identificatie van de vreem-
deling en registratie van alle vastge-
stelde persoonsgegevens is een lande-
lijk geldend, ketenbreed protocol
opgesteld: het Protocol Identificatie
en Labeling (PIL). 
Het PIL beschrijft een gestandaardi-
seerde werkwijze voor het identifice-
ren, registreren, wijzigen en verifiëren
van persoonsgegevens in de vreemde-
lingenketen. Het werken volgens het
protocol waarborgt dat er unieke,
eenduidige persoonsgegevens van een
optimale kwaliteit beschikbaar zijn in
de vreemdelingenketen. De persoons-
gegevens zijn via vaste procedures tot
stand gekomen.

In de Vreemdelingencirculaire 2000
wordt voorgeschreven hoe identifica-
tie en registratie van vreemdelingen
wordt uitgevoerd. Door de introduc-
tie van het bovengenoemd Protocol
en het BVV dient het hoofdstuk inza-
ke registratie in de Vreemdelingen-
circulaire 2000 te worden aangepast. 

Wijziging Hoofdstuk A8

Wijziging A8 introductie
De introductie van hoofdstuk 8 komt
te vervallen en wordt vervangen door
de volgende tekst:

‘Op 15 juni 2003 wordt de
Basisvoorziening Vreemdelingen-
systeem (BVV ) in gebruik genomen,
waarin de proceduregegevens van alle
vreemdelingen die voorkomen in de
administraties van de aangesloten
ketenpartners worden vastgelegd. De
ketenpartners sluiten hun registratie-
systeem op de BVV aan. Voor een

eenduidige identificatie en registratie
van alle vastgestelde persoonsgege-
vens is een landelijk geldend, keten-
breed protocol opgesteld: het
Protocol Identificatie en Labeling
(PIL). 
Het PIL beschrijft een gestandaardi-
seerde werkwijze voor het identifice-
ren, registreren, wijzigen en verifiëren
van persoonsgegevens in de vreemde-
lingenketen. Het werken volgens het
Protocol waarborgt dat unieke, een-
duidige persoonsgegevens van een
optimale kwaliteit beschikbaar zijn in
de vreemdelingenketen. De gebruikers
van de persoonsgegevens kunnen
ervan op aan dat de persoonsgege-
vens via vaste procedures tot stand
zijn gekomen.

De geautomatiseerde en gestan-
daardiseerde administratie van vreem-
delingen die in Nederland verblijven,
wordt gevoerd onder verantwoorde-
lijkheid van de korpschef. Deze
vreemdelingenadministratie is een van
de administraties die is aangesloten
op de BVV.

Dit hoofdstuk behandelt de inrich-
ting van deze vreemdelingenadmini-
stratie.

Een geautomatiseerde vreemdelin-
genadministratie dient:
– te voldoen aan de organisatorische
maatregelen genoemd in dit hoofd-
stuk. Dit is nodig voor een verant-
woord gebruik en beheer van de
administratie. Ook wordt hierdoor de
kwaliteit van de gegevens in de
Basisvoorziening Vreemdelingen
(BVV) (met name het daarin  opge-
nomen verblijfsrecht van de vreemde-
ling) gehandhaafd. Dit is van belang
met het oog op het vreemdelingentoe-
zicht en de verstrekking van over-
heidsvoorzieningen (ten gevolge van
verstrekking van gegevens over ver-
blijfsrechten aan de Gemeentelijke
Basisadministratie); 
– door middel van datacommunicatie
gegevens uit te wisselen met de BVV
en de administraties van de aangeslo-
ten ketenpartners;
– te voldoen aan de SPI-standaard
166 (gegevenswoordenboek voor de
vreemdelingenketen) Dit gegevens-
woordenboek is op te vragen bij het
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Standaardisatie-instituut Politiële
Informatievoorziening;
– alle gegevens van alle vreemdelin-
gen in de geautomatiseerde vreemde-
lingenadministratie op te nemen en de
correcte statusgegevens van alle
vreemdelingen in de BVV te vermel-
den.’

Wijziging A8/2 
In paragraaf A8/2 komt de tekst:

‘op te vragen bij IND-Hoofdkantoor,
Afdeling Organisatie en
Informatiemanagement (OIM).’

te vervallen en wordt vervangen door
de volgende woorden:

‘(op te vragen bij het IND-
Hoofdkantoor, Afdeling Personeel,
Organisatie en Informatie (POI)).’

Wijziging A8/2.1
Paragraaf A8/2.1 komt te vervallen
en wordt vervangen door de volgende
paragraaf :

‘2.1 Persoonsgegevens van de vreem-
deling
Persoonsgegevens dienen zoveel
mogelijk te worden ingevuld aan de
hand van het door de vreemdeling
overgelegde reis- of identiteitspapier
dan wel andere officiële brondocu-
menten als geboorteakte, trouwboekje
e.d. De volgende velden dienen aan
de hand van het gegevenswoorden-
boek voor de vreemdelingenketen
(SPI-standaard 166) ingevuld te wor-
den.
a. Geslachtsnaam 
b. Geboorteplaats/land
c. Geboortedatum
d. Nationaliteit
e. Pasfoto
f. V(reemdelingen)-nummer
g. Ontbinding van een huwelijk’

Wijziging A8/2.2
In paragraaf A8/2.2 komt de laatste
alinea onder b te vervallen en wordt
vervangen door de volgende tekst: 

‘Wanneer blijkt dat een vreemdeling
verhuisd is, raadpleegt de korpschef
van de politieregio waaronder de
gemeente ressorteert waar de vreem-
deling naartoe is verhuisd, de BVV.
Vervolgens neemt hij contact op met
de korpschef waar de vreemdeling
volgens de BVV ingeschreven stond.
De geregistreerde gegevens van de

verhuisde vreemdeling dienen vervol-
gens te worden verzonden naar de
korpschef van de politieregio waaron-
der de gemeente ressorteert waar de
vreemdeling naartoe is verhuisd.’

Verder wordt onder c de zin:

‘Mocht de vreemdeling zich later
wederom melden, dan kan (middels
raadpleging van het CRV) gebruik
worden gemaakt van deze gegevens.’

vervangen door de volgende zin:

‘Mocht de vreemdeling zich later
wederom melden, dan kan (middels
raadpleging van de BVV) gebruik
worden gemaakt van de persoonsge-
gevens.’

Wijziging A8/2.3
In paragraaf A8/2.3 onder a komt de
laatste zin te vervallen en wordt ver-
vangen door de volgende zin:

‘Ook registreert de daartoe bevoegde
gebruikersorganisatie of de gegevens
met betrekking tot de in het buiten-
land verblijvende echtgeno(o)t(e) zijn
ontleend aan een officieel brondocu-
ment. In dat geval archiveert hij een
kopie van dat document.’

Onder b wordt de zin:

‘De korpschef registreert ook of de
gegevens met betrekking tot de in het
buitenland verblijvende kinderen zijn
ontleend aan een officieel document.
In dat geval archiveert hij een kopie
van dat document.’

vervangen door de zin:

‘Ook registreert de daartoe bevoegde
gebruikersorganisatie of de gegevens
met betrekking tot de in het buiten-
land verblijvende kinderen zijn ont-
leend aan een officieel document. In
dat geval archiveert hij een kopie van
dat document.’

Wijziging A8/4.1
Paragraaf A8/4.1 komt te vervallen
en wordt vervangen door de volgende
paragraaf:

‘4.1. Taken en bevoegdheden
In het uniek identificeren en registre-
ren en het uniek houden van de per-
soonsgegevens zijn verschillende cate-
gorieën gebruikersorganisaties te

onderscheiden. Om de gemeenschap-
pelijke ketenvoorziening te beveiligen
tegen ondeskundig en onbevoegd
gebruik dient voor de verstrekking
van gegevens gebruik te worden
gemaakt van bevoegdheden.
Bevoegdheid geeft hierbij de moge-
lijkheid tot taakscheiding.

Bij het toekennen van bevoegdhe-
den zijn de volgende toewijzingen aan
gebruikers van toepassing.

Gebruikersorganisaties:
– Het ministerie van Buitenlandse
Zaken;
– De Vreemdelingendiensten;
– De Koninklijke Marechaussee; 
– De Immigratie- en
Naturalisatiedienst;
– Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers;
– De Vreemdelingenkamers; en
– De Raad van State.

Bevoegdheden:
– Toekennen identiteit;
– Identificeren persoon;
– Registreren persoonsgegevens;
– Wijzigen persoonsgegevens; en
– Verifiëren persoonsgegevens.’

Wijziging A8/4.1.1. en 4.1.2.
De paragrafen A8/4.1.1 en 4.1.2
komen te vervallen en worden ver-
vangen door de volgende nieuwe
paragraaf 4.1.1: 

‘4.1.1  Taken en bevoegdheden
De gebruikersorganisatie die de per-
soonsgegevens registreert of wijzigt is
verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de set persoonsgegevens van de
desbetreffende vreemdeling, die hij op
dat moment registreert. Voor alle
processen geldt dat het toekennen
van de identiteit, het identificeren, het
registreren, het wijzigen en het verifië-
ren van persoonsgegevens moet
plaatsvinden conform de werkwijze
beschreven in het PIL. 

In de onderstaande matrix is per
gebruikersorganisatie aangegeven tot
welke taken deze bevoegd is. Aan de
matrix zijn de ambtenaren van bur-
gerzaken toegevoegd vanwege hun
verantwoordelijkheid voor het vast-
stellen van persoonsgegevens van
vreemdelingen die in de
Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA) worden ingeschreven, en die
door de vreemdelingenketen worden
overgenomen.
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Adresmutaties, geboorten, overlijden,
wijzigingen nationaliteit, veranderin-
gen naam enz. zullen door de ambte-
naren burgerzaken door de
Gemeentelijke Basisadministratie
gewijzigd worden. Alleen de bevoegde
gebruikersorganisaties mogen de per-
soonsgegevens in de gemeenschappe-
lijke registers van de vreemdelingen-
keten wijzigen.
GBA-persoonsgegevens kunnen ech-
ter niet gewijzigd worden door de
partners in de vreemdelingenketen.’

De daaropvolgende paragraaf wordt
in nummering aangepast. Derhalve
wordt 4.1.3. ‘Autorisaties op lokaal
niveau’ gewijzigd in ‘4.1.2.’ 

Wijziging A8/4.3
De tekst van paragraaf A8/4.3 komt
te vervallen en wordt vervangen door
de volgende tekst:

‘De geautomatiseerde vreemdelingen-
administratie dient altijd actueel te
zijn. Mutaties in de geautomatiseerde
vreemdelingenadministratie dienen
binnen 24 uur verwerkt te zijn.

Registratie van gegevens in een
geautomatiseerde vreemdelingenadmi-
nistratie bestemd voor de IND dienen

bekend te zijn conform de gemaakte
afspraken per proces.’

Wijziging A8/4.4
De tekst van paragraaf A8/4.4 komt
te vervallen en wordt vervangen door
de volgende tekst:

‘De BVV is in principe continu
beschikbaar voor raadpleging.’

Wijziging A8/5.1
In paragraaf A8/5.1 komt de zin:

‘- Er wordt door de centrale verwer-
kingsorganisatie een registratie bijge-
houden van alle toegangspogingen tot
het CRV.’

te vervallen en wordt vervangen door
de volgende zin.

‘- Er wordt door de centrale verwer-
kingsorganisatie een registratie bijge-
houden van alle toegangspogingen tot
de BVV.’

Wijziging A8/5.2
De tekst van paragraaf A8/5.2. komt
te vervallen en wordt vervangen door
de volgende tekst:

‘Bij elke gelegenheid waarbij de
vreemdeling in contact komt met een
van de ketenpartners, dient de desbe-
treffende ketenpartner zoveel moge-
lijk na te gaan of de geregistreerde
gegevens nog met de feitelijke situatie
overeenkomen.’

Wijziging A8/5.2.1.
In paragraaf A8/5.2.1 komen de eer-
ste en de tweede alinea te vervallen en
worden vervangen door de volgende
tekst:

‘Om te voorkomen dat vreemdelingen
in de BVV meerdere malen staan
geregistreerd, dient dit gecontroleerd
te worden. Het constateren van dub-
bele registratie kan gebeuren door een
ketenpartner of door een systeembe-
heerder. Bij het registeren dient te
worden vastgesteld of de vreemdeling
reeds in het eigen vreemdelingensys-
teem of in de BVV bekend is.

Wanneer ondanks controle alsnog
(mogelijke) dubbele registraties in de
BVV worden aangetroffen, dienen de
gegevens te worden samengevoegd.’

Wijziging A8/6.1
In paragraaf A8/6.1 worden de woor-
den ‘Afdeling Organisatie en
Informatiemanagment (OIM)’ ver-
vangen door de volgende woorden: 
‘Afdeling Personeel, Organisatie en
Informatie (POI)’

Wijziging modellen
In de onderstaande modellen worden
de woorden ‘CRV-nummer/Crv.nr.’
vervangen door het volgende woord:
‘V-nummer’:

Model M1, M3,  M4, M5-A, M5-B,
M5-C, M5-D, M5-E, M18, M19,
M35-A, M35-A-1, M35-B, M35-C,
M35-D, M35-E, M35-F, M35-G,
M35-H, M35-I, M35-J, M35-K, M36,
M37-A tot en met M37-J, M38, M39-
A, M39-C, M39-D, M41, M42, M43,
M44, M45, M46-A, M46-B, M46-C,
M46-D, M47, M47-A, M48, M50,
M51-A, M51-B, M52, M53, M62,
M63, M64, M65-A, M65-B, M65-C,
M66, M67, M68, M76, M90, M92,
M93, M94-A, M94-B, M100, M101,
M110-A, M110-B, M111-A, M111-B,
M111-D, M112, M113, M114, M115,
M116, M117-A, M117-B, M117-C,
M118, M119, M120-A-120-B, M121,
M122, M132, M133-A, M133B,
M133-C, M133-D en M134.
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Taak Toekennen Identificeren Registreren Wijzigen Verifiëren
identiteit persoon persoons- persoons-persoons-

geg. geg. geg.
Organisatie

Ministerie van 
Buitenlandse Zaken x x x x x

Vreemdelingen-
diensten x x x x x

Koninklijke 
Marechaussee x x x x x

Ambtenaren
Burgerzaken x x x x x

Immigratie- en
Naturalisatie-
dienst x x

Centraal Orgaan 
opvang Asiel-
zoekers x

Vreemdelingen-
kamers

Raad van State



In de onderstaande modellen wordt
het woord ‘crv nr.’ tot het moment
van aanpassing gelezen als ‘v-num-
mer’: 

Model M75-F, M77-A, M77-B en
M77-C. 

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 

De bovenstaande wijzigingen worden
zo spoedig mogelijk in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire 2000
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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