
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
11 november 2004, nummer 2004/65,
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:

A
Paragraaf A3/2.5.2.2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

2.5.2.2 Aantekeningen gesteld door de
ambtenaren belast met toezicht

Art. 4.29 Vreemdelingenbesluit:
1. De ambtenaren belast met het toe-
zicht op vreemdelingen, stellen in het
reis- en identiteitspapier van een
vreemdeling aantekeningen omtrent:
a. aanmelding of vervoeging bij een
korpschef;
b. de woon- of verblijfplaats binnen
Nederland en vertrek naar het buiten-
land; 
c. de woon- of verblijfplaats binnen
Nederland en vertrek naar het buiten-
land; 
d. de woon- of verblijfplaats binnen
Nederland en vertrek naar het buiten-
land; 
e. het verlenen of het intrekken van
een verblijfsvergunning voor onbe-
paalde tijd; het opleggen van een
individuele verplichting tot periodieke
aanmelding overeenkomstig artikel
54, tweede lid, van de Wet; 
f. het beperken van de vrijheid van
beweging overeenkomstig artikel 56
van de Wet; 
g. vertrek of uitzetting uit Nederland,
en 

h. ongewenstverklaring.
2. Elke doorhaling of vervallenverkla-
ring van een in het reis- of identiteits-
papier van een vreemdeling gestelde
aantekening wordt door de ambte-
naar die de doorhaling of vervallen-
verklaring verricht, gedateerd en van
diens paraaf voorzien. 
3. In afwijking van het eerste lid,
wordt een aantekening op een aan de
vreemdeling te verstrekken afzonder-
lijk inlegblad gesteld, indien: 
a. het reis- of identiteitspapier van de
vreemdeling zich niet voor het stellen
van een zodanige aantekening leent; 
b. de vreemdeling houder is van een
buitenlands vreemdelingen- of vluch-
telingenpaspoort; 
c. de vreemdeling in Nederland recht-
matig verblijft als bedoeld in artikel
8, onder f, van de Wet indien de
vreemdeling een aanvraag tot het ver-
lenen van de verblijfsvergunning,
bedoeld in artikel 14 of 20 van de
Wet heeft ingediend en, naar het oor-
deel van de korpschef, termen aanwe-
zig zijn de aanvraag af te wijzen; 
d. de vreemdeling geen geldig docu-
ment voor grensoverschrijding heeft,
of 
e. de vreemdeling houder is van een
document als bedoeld in artikel 4.21,
eerste lid, onder a, b of c, en niet in
het bezit is van een geldig document
voor grensoverschrijding. 

Art. 4.30 Vreemdelingenbesluit: 
1. De aantekeningen, bedoeld in arti-
kel 4.29, eerste lid, onder a, hebben
betrekking op de aanmelding ingevol-
ge de artikelen 4.47 tot en met 4.50. 
2. Uit de aantekening blijkt de datum
van aanmelding. 
3. Uit de aantekening blijkt of het de
vreemdeling is toegestaan arbeid te
verrichten en of voor deze arbeid
ingevolge de Wet arbeid vreemdelin-
gen een tewerkstellingsvergunning
vereist is.
4. Indien het betreft een vreemdeling
die naar Nederland is gekomen om
als zeeman werk te zoeken aan boord
van een zeeschip kan de aantekening
worden aangevuld met een zinsnede
waaruit zulks blijkt en wordt een

uiterlijke datum van verblijf opgeno-
men.

Art. 4.31 Vreemdelingenbesluit: 
1. De aantekening, bedoeld in artikel
4.29, eerste lid, onder g, wordt gesteld
indien op grond van artikel 3.1 uit-
zetting van de vreemdeling achterwe-
ge blijft. De datum waarop de aan-
vraag is ontvangen wordt eveneens
aangetekend. Indien de aanvraag
wordt afgewezen, wordt “vervallen”
aangetekend. 
2. Uit de aantekening blijkt of het de
vreemdeling is toegestaan arbeid te
verrichten en of voor deze arbeid
ingevolge de Wet arbeid vreemdelin-
gen een tewerkstellingsvergunning
vereist is.

Art. 4.32 Vreemdelingenbesluit: 
1. Uit de aantekening, bedoeld in
artikel 4.29, eerste lid, onder b, blijkt
op welke datum de vreemdeling is
veranderd van woon- of verblijfplaats
binnen Nederland. 
2. De aantekening, bedoeld in het
eerste lid, wordt door de korpschef
van de politieregio waarin de nieuwe
woon- of verblijfplaats is gelegen,
gesteld.

Art. 4.33 Vreemdelingenbesluit: 
1. Uit de aantekening, bedoeld in
artikel 4.29, eerste lid, onder e, blijkt
de verplichte periode van aanmelding
overeenkomstig artikel 54, tweede lid,
van de Wet alsmede eventuele verdere
bijzonderheden. 
2. Nadat de vreemdeling voor de eer-
ste maal heeft voldaan aan de ver-
plichting tot periodieke aanmelding
ingevolge artikel 4.51, kunnen de
daarop volgende aanmeldingen wor-
den aangetekend door in het reis- of
identiteitspapier de datum van de
aanmelding te stellen. 
3. Uit de aantekening, bedoeld in het
eerste en tweede lid, blijkt of het de
vreemdeling is toegestaan arbeid te
verrichten en of voor deze arbeid
ingevolge de Wet arbeid vreemdelin-
gen een tewerkstellingsvergunning
vereist is.

Uit: Staatscourant 19 november 2004, nr. 224 / pag. 14 1

JU

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000



Art. 4.34 Vreemdelingenbesluit: 
1. De aantekeningen, bedoeld in arti-
kel 4.29, eerste lid, onder g, betreffen:
a. een aantekening waaruit de uiterlij-
ke datum van vertrek blijkt, indien
aan de vreemdeling overeenkomstig
artikel 62 van de Wet een termijn is
gegund waarbinnen hij Nederland uit
eigen beweging dient te verlaten; 
b. een aantekening waaruit blijkt tot
welke datum uitzetting van de vreem-
deling achterwege blijft ingevolge arti-
kel 64 van de Wet; 
c. een aantekening waaruit de datum
van indienen van een bezwaarschrift
blijkt, indien de uitzetting achterwege
blijft hangende een beslissing op een
door de vreemdeling ingediend
bezwaar, eventueel met doorhaling
van de aantekening, bedoeld onder a; 
d. een aantekening omtrent uitzetting,
indien naar het oordeel van de korps-
chef of de bevelhebber van de
Koninklijke Marechaussee gegronde
reden bestaat om te vermoeden dat
de vreemdeling zal trachten naar
Nederland terug te keren zonder te
voldoen aan de vereisten voor toe-
gang tot Nederland.
2. Bij een aantekening als bedoeld in
het eerste lid, onder b, wordt tevens
gesteld dat arbeid niet is toegestaan. 
3. De aantekening, bedoeld in het
eerste lid, onder d, wordt niet gesteld,
indien het vertrek, de uitzetting of de
doorreis van de vreemdeling door, of
diens toelating tot een derde land
daardoor wordt bemoeilijkt.

Art. 4.35 Vreemdelingenbesluit: 
1. De aantekening, bedoeld in artikel
4.29, eerste lid, onder h, wordt
geplaatst, indien de korpschef of de
bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee vermoedt dat de
vreemdeling zal trachten naar
Nederland terug te keren zonder te
voldoen aan de vereisten voor toe-
gang tot Nederland. De aantekening
wordt niet gesteld indien het vertrek,
de uitzetting of de doorreis van de
vreemdeling door, of diens toelating
tot een derde land daardoor wordt
bemoeilijkt.
2. Uit de aantekening blijkt de datum
waarop de vreemdeling ongewenst is
verklaard.

Art. 4.36 Vreemdelingenbesluit: 
Bij ministeriële regeling kunnen
modellen van de aantekeningen,
bedoeld in deze afdeling, worden
vastgesteld. 

De ambtenaren belast met het toe-
zicht op vreemdelingen, zijn mede
bevoegd om in de reispapieren van
vreemdelingen aantekeningen te stel-
len omtrent visa (zie A2/7). Op grond
van artikel 4.29, derde lid,
Vreemdelingenbesluit moet de aante-
kening in een aantal gevallen echter
worden gesteld op een aan de vreem-
deling te verstrekken afzonderlijk
inlegblad (van het als bijlage 8
Voorschrift Vreemdelingen gevoegde
model, tevens vermeldende diens
naam, voornamen, geboortedatum en
een omschrijving van diens identiteits-
papier). 

B
Paragraaf A3/2.5.3
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

2.5.3 Het tijdelijk in bewaring nemen
van reis- en identiteitspapieren

Art. 4.23 Vreemdelingenbesluit: 
1. De ambtenaren belast met de
grensbewaking of met het toezicht op
vreemdelingen, nemen op grond van
artikel 52, eerste lid, van de Wet het
reis- of identiteitspapier van een per-
soon tijdelijk in bewaring:
a. voorzover zulks nodig is voor het
verkrijgen van de gegevens, bedoeld
in artikel 4.45, of voor het stellen van
een aantekening als bedoeld in artikel
4.24 tot en met artikel 4.35; 
b. indien de persoon ter vaststelling
van zijn identiteit is staande gehou-
den en niet aanstonds blijkt dat het
hem is toegestaan in Nederland te
verblijven, terwijl de gelegenheid ont-
breekt hem, met toepassing van arti-
kel 50, tweede of derde lid, van de
Wet naar een plaats, bestemd voor
verhoor, over te brengen; 
c. gedurende de tijd dat de persoon
rechtens zijn vrijheid is ontnomen, of; 
d. voor zover zulks nodig is met het
oog op de uitzetting of de overgave
aan de buitenlandse grensautoriteiten
als bedoeld in artikel 52, tweede lid,
van de Wet. 
2. In het geval, bedoeld in het eerste
lid, onder b, wordt het reis- of identi-
teitspapier aan de persoon teruggege-
ven, indien hij aan de korpschef of de
bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee de gegevens heeft ver-
strekt die deze in het belang van de
toepassing van de Wet vraagt, tenzij
er uit anderen hoofde gronden aan-

wezig zijn om het document in bewa-
ring te houden.

C
Paragraaf A4/6.7
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

6.7 Toezending van reisdocumenten
aan de doorlaatpost van uitreis
In gevallen waarin het vertrek van de
vreemdeling onder toezicht geschiedt,
wordt zijn reisdocument met toepas-
sing van het bepaalde in artikel 4.23
Vreemdelingenbesluit tijdelijk in
bewaring genomen en toegezonden
aan het hoofd van de
doorlaatpost/overgave-overnamepunt
waarlangs de betrokkene Nederland
zal verlaten. 

Art. 4.23 Vreemdelingenbesluit: 
1. De ambtenaren belast met de
grensbewaking of met het toezicht op
vreemdelingen, nemen op grond van
artikel 52, eerste lid, van de Wet het
reis- of identiteitspapier van een per-
soon tijdelijk in bewaring:
a. voorzover zulks nodig is voor het
verkrijgen van de gegevens, bedoeld
in artikel 4.45, of voor het stellen van
een aantekening als bedoeld in artikel
4.24 tot en met artikel 4.35; 
b. indien de persoon ter vaststelling
van zijn identiteit is staande gehou-
den en niet aanstonds blijkt dat het
hem is toegestaan in Nederland te
verblijven, terwijl de gelegenheid ont-
breekt hem, met toepassing van arti-
kel 50, tweede of derde lid, van de
Wet naar een plaats, bestemd voor
verhoor, over te brengen; 
c. gedurende de tijd dat de persoon
rechtens zijn vrijheid is ontnomen, of; 
d. voor zover zulks nodig is met het
oog op de uitzetting of de overgave
aan de buitenlandse grensautoriteiten
als bedoeld in artikel 52, tweede lid,
van de Wet. 
2. In het geval, bedoeld in het eerste
lid, onder b, wordt het reis- of identi-
teitspapier aan de persoon teruggege-
ven, indien hij aan de korpschef of de
bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee de gegevens heeft ver-
strekt die deze in het belang van de
toepassing van de Wet vraagt, tenzij
er uit anderen hoofde gronden aan-
wezig zijn om het document in bewa-
ring te houden.

Zie in dit verband ook A3/2.5. De
ambtenaar belast met de grensbewa-
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king of met het toezicht op vreemde-
lingen stelt de vreemdeling in het
bezit van een ontvangstbewijs (model
M101). 

De ambtenaar belast met de grensbe-
waking of met het toezicht op vreem-
delingen zendt het reisdocument tijdig
per aangetekende brief aan het hoofd
van de betreffende doorlaatpost/over-
gave-overnamepunt onder nauwkeuri-
ge opgave van het tijdstip waarop de
vreemdeling langs deze doorlaat-
post/overgave-overnamepunt zal uit-
reizen. 
Het hoofd van de desbetreffende
doorlaatpost/overgave-overnamepunt
geeft het reisdocument aan de vreem-
deling terug nadat deze het ont-
vangstbewijs voor terugontvangst
(model M101) heeft ondertekend en
controleert of de vreemdeling inder-
daad het land verlaat. Vervolgens
stelt het hoofd van de
doorlaatpost/overgave-overnamepunt
op het ingehouden ontvangstbewijs
een verklaring waaruit blijkt dat het
vertrek van de vreemdeling is gecon-
troleerd en zendt hij het ontvangstbe-
wijs terug aan de ambtenaar belast
met de grensbewaking of met het toe-
zicht op vreemdelingen die het heeft
afgegeven. 
Indien de vreemdeling zich niet op de
afgesproken tijd en plaats bij het
hoofd van de doorlaatpost/overgave-
overnamepunt heeft vervoegd, of
indien de uitreis van de vreemdeling
vertraging ondervindt, dan wel op
moeilijkheden stuit, geeft het hoofd
van de doorlaatpost/overgave-overna-
mepunt aanstonds kennis aan de
betrokken korpschef, teneinde overleg
te plegen omtrent de ter zake te vol-
gen gedragslijn. 

D
Paragraaf A5/1.2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

1.2 Mededeling van vrijheidsontnemen-
de maatregelen aan de IND 

Art. 5.6 Vreemdelingenbesluit:
Overeenkomstig door Onze Minister
te geven algemene en bijzondere aan-
wijzingen stelt de korpschef of de
bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee Onze Minister tijdig
voor het verstrijken van de in artikel
94, eerste lid, van de Wet genoemde

termijn in kennis van de bewaring
dan wel het voortduren daarvan. 

De ambtenaar belast met grensbewa-
king, de korpschef of de hulpofficier
van justitie die een vreemdeling een
vrijheidsontnemende maatregel op
grond van artikel 6, artikel 58 of arti-
kel 59 Vreemdelingenwet oplegt, dient
de IND door middel van respectieve-
lijk model M19, M116 of M110-A
daarvan op de eerste dag van het
opleggen van de maatregel op de
hoogte te brengen. Deze mededeling
aan de IND dient ook plaats te vin-
den indien een dergelijke maatregel is
opgeheven. 
N.B. In verband met de kennisgeving
van de IND aan de rechtbank of een
beroep bij de rechtbank van de
vreemdeling tegen één van deze maat-
regelen dienen hierbij tevens een aan-
tal noodzakelijke bescheiden aan de
IND verzonden te worden, zie 6.2.3
en 6.2.4.

E
Paragraaf A5/5.3.6.1
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

5.3.6.1 Plaats van tenuitvoerlegging

Art. 5.4 Vreemdelingenbesluit:
1. De bewaring op grond van artikel
59 van de Wet wordt ten uitvoer
gelegd op een politiebureau, een cel
van de Koninklijke Marechaussee, in
een huis van bewaring of een ruimte
of plaats als bedoeld in artikel 6,
tweede lid, of artikel 58, eerste lid
van de Wet. Bij de tenuitvoerlegging
van de bewaring wordt de vreemde-
ling niet verder beperkt in de uitoefe-
ning van grondrechten dan wordt
gevorderd door het doel van deze
maatregel en de handhaving van de
orde en de veiligheid op de plaats van
tenuitvoerlegging. 
2. Indien de tenuitvoerlegging van de
bewaring een aanvang neemt op een
politiebureau of in een cel van de
Koninklijke Marechaussee, wordt
zodra dit redelijkerwijs mogelijk is de
tenuitvoerlegging voortgezet in een
huis van bewaring of een ruimte of
plaats als bedoeld in artikel 6, tweede
lid, of artikel 58, eerste lid, van de
Wet. 
3. De bewaring wordt opgeheven zo-
dra er geen grond meer aanwezig is.

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid,

Vreemdelingenbesluit wordt de maat-
regel van bewaring ten uitvoer gelegd
op een politiebureau of in een huis
van bewaring. Tenuitvoerlegging in
een ruimte of plaats als bedoeld in
artikel 6, tweede lid, of artikel 58,
eerste lid, Vreemdelingenwet is even-
eens mogelijk. Met een ruimte of
plaats als bedoeld in artikel 6, tweede
lid, Vreemdelingenwet wordt bedoeld
een aangewezen inrichting met een
geprivilegieerd regime.

Hoewel de tenuitvoerlegging van de
bewaring doorgaans op een politiebu-
reau of in een cel van de Koninklijke
Marechaussee zal aanvangen, dient
deze in beginsel te worden voortgezet
in een justitiële inrichting of in een
ruimte of plaats met een geprivile-
gieerd regime, indien en zodra dit
redelijkerwijs mogelijk is (artikel 5.4,
tweede lid, Vreemdelingenbesluit).
Het criterium ‘redelijkerwijs mogelijk’
ziet op de beschikbare capaciteit in de
desbetreffende inrichtingen, alsmede
op de prioriteitstelling die bij de ver-
deling daarvan gehanteerd dient te
worden. 

De tenuitvoerlegging van vreemdelin-
genbewaring op een politiebureau of
in een cel van de Koninklijke
Marechaussee gedurende meer dan
tien dagen dient zoveel mogelijk te
worden voorkomen. De duur van het
verblijf op een politiebureau of in een
cel van de Koninklijke Marechaussee
op grond van ophouding ter vaststel-
ling van identiteit en verblijfsrechtelij-
ke positie (artikel 50,
Vreemdelingenwet) en op grond van
strafrechtelijke detentie, dient in
beginsel niet te worden meegenomen
bij de berekening van deze termijn.
Ook de dag waarop de bewaring is
bevolen, hoeft niet meegeteld te wor-
den.

De termijn van tien dagen kan alleen
overschreden worden op grond van
bijzondere omstandigheden of zwaar-
wegende belangen. Een bijzondere
omstandigheid kan zich voordoen in
het geval dat de uitzetting van de
vreemdeling was voorzien binnen de
termijn van tien dagen, maar vanwe-
ge verzet van de vreemdeling is ver-
plaatst naar een later tijdstip. Voorts
kan zich een bijzondere omstandig-
heid voordoen wanneer de uitzetting
van de vreemdeling enkele dagen na
de tiende dag gepland staat. Van een
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zwaarwegend belang is in elk geval
sprake wanneer de openbare orde of
de nationale veiligheid zich ernstig
verzet tegen opheffing van de bewa-
ring. Hiervan is onder meer sprake
wanneer de betrokken vreemdeling
verdacht wordt van overtreding van
een strafbaar gesteld feit, geregis-
treerd staat als ongewenst vreemde-
ling voor het Schengengebied, sprake
is van eerder gepleegd manifest
bedrog of wanneer de betrokken
vreemdeling ex artikel 67 van de
Vreemdelingenwet ongewenst is ver-
klaard of daarvoor in aanmerking
komt. 

De hier genoemde voorbeelden van
bijzondere omstandigheden of zwaar-
wegende belangen zijn niet limitatief.
Per geval zal moeten worden bepaald
of bijzondere omstandigheden of
zwaarwegende belangen aanwezig zijn
om de termijn van tien dagen te over-
schrijden. In welke mate de termijn
van tien dagen kan worden over-
schreden, is afhankelijk van de aard
van de bijzondere omstandigheden
en/of de zwaarte van de belangen in
het individuele geval, en zal daarom
ook per geval moeten worden beoor-
deeld. 

In het geval een tenuitvoerlegging op
een politiebureau of in een cel van de
Koninklijke Marechaussee langer
duurt dan tien dagen, dient uit het
bewaringsdossier van de vreemdeling
te blijken welke bijzondere omstan-
digheden of zwaarwegende belangen
hiertoe hebben genoopt.

Zie voor vrijheidsontneming van
jeugdigen onder de 16 jaar: 1.5
Zie voor mededelingen van vrijheids-
ontneming aan derden: 1.2.1
Zie voor het lichten van de vreemde-
ling: 1.4

F
Paragraaf B11/3.3
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

3.3 Aantekening in de identiteitspapie-
ren
Wanneer, door toepassing van dit
Verdrag, de uitzetting achterwege
blijft, dient in het identiteitspapier
van de vreemdeling, al naar gelang
het geval, één van de aantekeningen
voorgeschreven bij artikel 4.29 en

4.34 Vreemdelingenbesluit te worden
gesteld. 

Art. 4.29 Vreemdelingenbesluit: 
1. De ambtenaren belast met het toe-
zicht op vreemdelingen, stellen in het
reis- en identiteitspapier van een
vreemdeling aantekeningen omtrent:
a. aanmelding of vervoeging bij een
korpschef;
b. de woon- of verblijfplaats binnen
Nederland en vertrek naar het buiten-
land; 
c. de woon- of verblijfplaats binnen
Nederland en vertrek naar het buiten-
land; 
d. de woon- of verblijfplaats binnen
Nederland en vertrek naar het buiten-
land; 
e. het verlenen of het intrekken van
een verblijfsvergunning voor onbe-
paalde tijd; het opleggen van een
individuele verplichting tot periodieke
aanmelding overeenkomstig artikel
54, tweede lid, van de Wet; 
f. het beperken van de vrijheid van
beweging overeenkomstig artikel 56
van de Wet; 
g. vertrek of uitzetting uit Nederland,
en 
h. ongewenstverklaring.
2. Elke doorhaling of vervallenverkla-
ring van een in het reis- of identiteits-
papier van een vreemdeling gestelde
aantekening wordt door de ambte-
naar die de doorhaling of vervallen-
verklaring verricht, gedateerd en van
diens paraaf voorzien. 
3. In afwijking van het eerste lid,
wordt een aantekening op een aan de
vreemdeling te verstrekken afzonder-
lijk inlegblad gesteld, indien: 
a. het reis- of identiteitspapier van de
vreemdeling zich niet voor het stellen
van een zodanige aantekening leent; 
b. de vreemdeling houder is van een
buitenlands vreemdelingen- of vluch-
telingenpaspoort; 
c. de vreemdeling in Nederland recht-
matig verblijft als bedoeld in artikel
8, onder f, van de Wet indien de
vreemdeling een aanvraag tot het ver-
lenen van de verblijfsvergunning,
bedoeld in artikel 14 of 20 van de
Wet heeft ingediend en, naar het oor-
deel van de korpschef, termen aanwe-
zig zijn de aanvraag af te wijzen; 
d. de vreemdeling geen geldig docu-
ment voor grensoverschrijding heeft,
of 
e. de vreemdeling houder is van een
document als bedoeld in artikel 4.21,
eerste lid, onder a, b of c, en niet in

het bezit is van een geldig document
voor grensoverschrijding. 

Art. 4.34 Vreemdelingenbesluit: 
1. De aantekeningen, bedoeld in arti-
kel 4.29, eerste lid, onder g, betreffen:
a. een aantekening waaruit de uiterlij-
ke datum van vertrek blijkt, indien
aan de vreemdeling overeenkomstig
artikel 62 van de Wet een termijn is
gegund waarbinnen hij Nederland uit
eigen beweging dient te verlaten; 
b. een aantekening waaruit blijkt tot
welke datum uitzetting van de vreem-
deling achterwege blijft ingevolge arti-
kel 64 van de Wet; 
c. een aantekening waaruit de datum
van indienen van een bezwaarschrift
blijkt, indien de uitzetting achterwege
blijft hangende een beslissing op een
door de vreemdeling ingediend
bezwaar, eventueel met doorhaling
van de aantekening, bedoeld onder a; 
d. een aantekening omtrent uitzetting,
indien naar het oordeel van de korps-
chef of de bevelhebber van de
Koninklijke Marechaussee gegronde
reden bestaat om te vermoeden dat
de vreemdeling zal trachten naar
Nederland terug te keren zonder te
voldoen aan de vereisten voor toe-
gang tot Nederland.
2. Bij een aantekening als bedoeld in
het eerste lid, onder b, wordt tevens
gesteld dat arbeid niet is toegestaan.
3. De aantekening, bedoeld in het
eerste lid, onder d, wordt niet gesteld,
indien het vertrek, de uitzetting of de
doorreis van de vreemdeling door, of
diens toelating tot een derde land
daardoor wordt bemoeilijkt.

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.

’s-Gravenhage, 11 november 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting

Algemeen
Bij Besluit van 3 augustus 2004 tot
wijziging van het
Vreemdelingenbesluit 2000
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(Staatsblad 2004, 393) om de
Koninklijke Marechaussee de
bevoegdheid tot inbewaringstelling
opnieuw toe te kennen, zijn de artike-
len 4.23, 4.34, 4.35, 5.4 en 5.6
Vreemdelingenbesluit 2000 aangepast.
Bij dit Besluit worden de genoemde
artikelen, die integraal in de tekst van
de Vreemdelingencirculaire 2000 zijn
opgenomen, aangepast.

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