
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
18 februari 2004, nummer 2004/7,
houdende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het
Vreemdelingenbesluit 2000
(Staatsblad 2000, 497) en het
Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000
wordt als volgt gewijzigd:

Paragraaf A3/2.2.3
Vreemdelingencirculaire 2000 komt
te luiden:
Om illegaal verblijf in een zo vroeg
mogelijk stadium tegen te gaan, kun-
nen ingereisde personen na grens-
overschrijding aan vreemdelingentoe-
zicht worden onderworpen. Dit is
onder meer het geval in internationa-
le treinen en bij auto’s die de
Nederlandse grens zijn gepasseerd,
maar ook in het geval van interna-
tionaal vliegverkeer waarbij sprake is
van een intra-Schengenvlucht naar
het grondgebied van Nederland.
Deze vorm van toezicht is uitsluitend
toegestaan ten aanzien van personen
van wie mag worden aangenomen
dat zij grensgangers zijn. Deze con-
troles vinden plaats zodra dit redelij-
kerwijs mogelijk is na grensover-
schrijding en nog geen of slechts een
geringe vermenging met het binnen-
lands reizigersverkeer heeft plaatsge-
vonden. 
Deze controles vinden plaats in het
kader van het zogenaamde ‘Mobiel
Toezicht Vreemdelingen (MTV)’.
MTV-controles kunnen worden uit-
gevoerd aan de grensovergangen en
in een grensstrook tot drie kilome-
ter achter de grens. De controle op
doorgaande wegen en snelwegen

wordt uitgevoerd binnen de drie-
kilometerzone. Bij snelwegen kan de
drie-kilometerzone worden over-
schreden tot aan de tweede afslag
na grensoverschrijding. Het MTV
op vaarwegen wordt eveneens uitge-
voerd binnen de 3-kilometerzone.
Deze zone kan worden overschreden
tot de eerste afmeermogelijkheid.
MTV-controles op de treinen wor-
den uitgevoerd tot het punt waarop
de ambtenaar belast met het toe-
zicht op vreemdelingen van oordeel
is dat niet langer aan het criterium
– dat er geen of nagenoeg geen ver-
menging met binnenlands reisver-
keer mag plaatsvinden – wordt vol-
daan.

Controles op inreizende personen
leveren aanwijzingen op over de
mate waarin op een bepaalde route
sprake is van illegale immigratie. Het
controlebeleid wordt op deze aanwij-
zingen afgestemd, zodat het toezicht
zoveel mogelijk daar plaatsvindt
waar de kans op confrontatie met
illegale immigratie reëel is. 

Alle personen, Nederlanders en
niet-Nederlanders, waarvan mag
worden aangenomen dat zij grens-
ganger zijn, kunnen aan deze vorm
van vreemdelingentoezicht worden
onderworpen. Een redelijk vermoe-
den over illegaal verblijf speelt bij
deze vorm van toezicht geen rol. 
Een goed inzicht in de verkeersstro-
men, zowel op de snelwegen, de
secundaire wegen als die van het
internationale trein- en vliegverkeer,
is een essentiële voorwaarde voor
een doelmatig controlebeleid. Dit
inzicht kan worden verkregen door
observatie van de verkeersstromen
en analyse van de observatiegege-
vens. Rapportage omtrent de uitoe-
fening van het mobiel vreemdelin-
gentoezicht geeft uiteindelijk inzicht
in de doelmatigheid van dit toezicht.
Deze rapportage dient te vermelden:
het totaal aantal geobserveerde voer-
tuigen, het aantal gecontroleerde
voertuigen/personen en het aantal 
treffers. 

Op grond van aanwijzingen over
illegale immigratie, verkregen van
buitenlandse overheidsinstanties, kan
te allen tijde worden overgegaan tot
deze vorm van vreemdelingentoe-
zicht. Ook eigen ervaringsgegevens
van de Koninklijke Marechaussee,
gebaseerd op de hierboven genoemde
werkmethode, zijn voldoende aan-
knopingspunt om over te gaan tot
controles. 

De controle op auto’s die de
Nederlandse grens zijn gepasseerd,
richt zich met name op de kleinere
personenbussen en op personen-
auto’s met overmatige belading van
personen en/of bagage. Auto’s met
buitenlandse kentekens, in het bij-
zonder Oost-Europese, kunnen te
allen tijde steekproefsgewijs worden
gecontroleerd. De staat van onder-
houd van een voertuig, het type
voertuig, geblindeerde ruiten, de
rijstijl van de chauffeur, de snelheid
van het voertuig en het (kennelijk)
bij elkaar horen van meerdere voer-
tuigen, kunnen een rol spelen bij de
steekproefsgewijze keuze van te con-
troleren voertuigen. 

Bij een controle in internationale
treinen worden in beginsel alle grens-
gangers gecontroleerd. Indien daar-
voor de tijd ontbreekt, kan ook hier
een steekproefsgewijze controle
plaatsvinden. Daarbij kan de hoe-
veelheid meegenomen bagage een rol
spelen. Ook grotere groepen of
gezinnen die (kennelijk) gezamenlijk
reizen kunnen voorwerp van contro-
le vormen. 

Bij een controle op internationaal
(intra-Schengen) vliegverkeer worden
in beginsel alle grensgangers gecon-
troleerd. Indien daarvoor de tijd ont-
breekt, kan ook hier een steekproefs-
gewijze controle plaatsvinden. Indien
ervaringsgegevens of andere informa-
tie aanleiding vormt tot controles
van vliegverkeer vanuit een specifiek
herkomstland, dient zoveel mogelijk
sprake te zijn van evenredigheid
waar het gaat om controles van ver-
schillende luchtvaartmaatschappijen. 
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Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000



Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst
en treedt in werking met ingang van
de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het is
geplaatst.

Rijswijk, 18 februari 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting

Het Mobiel Toezicht Vreemdelingen
(MTV) bestaat sinds 1994 en is erop
gericht illegale immigratie en illegaal
verblijf in een zo vroeg mogelijk sta-
dium tegen te gaan. Het instrument
MTV is in 2001 in opdracht van het
onderzoekscentrum van het
Ministerie van Justitie, het WODC,
geëvalueerd. Naar aanleiding van de
resultaten van dit onderzoek is in
een notitie ‘herinrichting MTV’ een
aantal voorstellen tot een effectievere
inzet van het MTV uitgewerkt. Een
van de voorstellen betreft de concre-
tisering van de grensstrook waarbin-
nen de MTV-controles mogen
plaatsvinden. In de
Vreemdelingencirculaire 2000 staat
nu beschreven dat deze controles
plaatsvinden zodra dit redelijkerwijs
mogelijk is na grensoverschrijding en
nog geen of slechts geringe vermen-
ging met het binnenlands reizigers-
verkeer heeft plaatsgevonden. Met
deze wijziging van paragraaf
A3/2.2.3 van de
Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
de beschrijving van de grensstrook
nader geconcretiseerd.

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