
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
9 februari 2005, nummer 2005/6, hou-
dende 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
Toegevoegd wordt een nieuwe para-
graaf A4/6.14 . De nieuwe paragraaf
A4/6.14 Vreemdelingencirculaire 2000
komt te luiden:

6.14 Hulpmiddelen ten behoeve van
uitzetting
Op grond van de gewijzigde
Ambtsinstructie voor de politie,
Koninklijke Marechaussee en buiten-
gewoon opsporingsambtenaar zijn
regels opgesteld voor het gebruik van
hulpmiddelen ten behoeve van de uit-
zetting. De ambtenaar belast met de
grensbewaking of met het toezicht op
vreemdelingen kan een vreemdeling
bij diens uitzetting per vliegtuig met
hulpmiddelen in zijn bewegingsvrij-
heid beperken, mits (cumulatief):
• dit noodzakelijk is voor een goed
verloop van de uitzetting; en
• feiten of omstandigheden dit redelij-
kerwijs vereisen met het oog op
vluchtgevaar, dan wel met het oog op
gevaar voor de veiligheid of het leven
van de vreemdeling, van de ambte-
naar of van derden, dan wel met het
oog op gevaar voor een ernstige ver-
storing van de openbare orde; en
• de toepassing van het hulpmiddel
redelijkerwijs geen gevaar oplevert
voor de gezondheid van de vreemde-
ling; en
• het gebruik van een hulpmiddel uit-

sluitend wordt toegepast door een
ambtenaar die in het gebruik ervan is
geoefend.

Indien is voldaan aan alle hierboven
genoemde voorwaarden is de aanwen-
ding van hulpmiddelen toegestaan.
Indien de ambtenaar belast met de
grensbewaking of het toezicht op
vreemdelingen onder leiding van een
meerdere optreedt, zal hij geen
gebruik maken van hulpmiddelen ten
behoeve van uitzetting dan na uit-
drukkelijke last van deze meerdere.
Het is de inschatting van de meerdere
welk hulpmiddel voor een bepaalde
situatie het beste kan worden aange-
wend. De eisen van subsidiariteit en
proportionaliteit dienen te allen tijde
in acht te worden genomen bij het
toepassen van hulpmiddelen bij een
uitzetting. Deze inschatting dient te
worden gemaakt op het moment van
of vlak voor de daadwerkelijke uitzet-
ting. De informatie over het gedrag
van de vreemdeling opgenomen in de
checklist/ geleidebrief (Model M118)
dient bij deze inschatting te worden
betrokken. De gezagvoerder van het
luchtvaartuig dient vooraf, in een zo
vroeg mogelijk stadium, geïnformeerd
te worden in geval van aanwending
hulpmiddelen bij het aan boord bren-
gen van de vreemdeling. Na het slui-
ten van de vliegtuigdeuren kan enkel
in overleg met en na toestemming
van de gezagvoerder van het lucht-
vaartuig overgegaan worden tot het
aanwenden van hulpmiddelen.

De volgende hulpmiddelen kunnen
afzonderlijk, dan wel gecombineerd
worden gebruikt: 
• Stalen handboeien: ten behoeve van
het fixeren van handen en/of voeten,
of
• Combinatieriem met handboeien:
ten behoeve van het fixeren van de
polsen aan de voorzijde van het
lichaam met een mogelijkheid tot ver-
binding met de enkels, of
• Klittenband: ten behoeve van het
fixeren van handen en/of voeten, of 
• Tie-raps: kunststof bindstrips ten
behoeve van het fixeren van handen
en/of voeten, of

• Schuimcap: een helm welke dient ter
voorkoming dat de vreemdeling zich-
zelf of anderen verwondt door bij-
voorbeeld te bijten.

Toepassing van een hulpmiddel bij
uitzetting dient te allen tijde schrifte-
lijk te worden gemeld aan de
Districtscommandant van het district
dat verantwoordelijk is voor de uit-
voering van de uitzetting. Deze mel-
ding dient in ieder geval te bevatten
de aard van het hulpmiddel, de rede-
nen die tot het gebruik hebben geleid
en de eventuele bijzonderheden die
zich tijdens de verwijdering hebben
voorgedaan. De meerdere ziet toe op
de registratie van deze melding.

B
Paragraaf A4/6.14 wordt vernummerd
naar 6.15 Vreemdelingencirculaire
2000 en komt te luiden:

6.15 Documentatie
In de administratie van de korpschef
of de Bevelhebber der Koninklijke
Marechaussee dient een afschrift te
worden bewaard van alle correspon-
dentie welke omtrent het vertrek of
de uitzetting van de vreemdeling is
gevoerd alsmede van de ter zake inge-
zonden formulieren en opgemaakte
rapporten en processen-verbaal.
Voorts moet uit de administratie blij-
ken of en zo ja op welke datum en
op welke wijze de vreemdeling uit
Nederland is vertrokken.

C
Paragraaf A4/6.15 wordt vernummerd
naar 6.16 Vreemdelingencirculaire
2000 en komt te luiden:

6. 16 Signalering in het opsporings-
register
Op verzoek van het ministerie van
Justitie kunnen ten aanzien van
vreemdelingen signaleringen worden
opgenomen (zie A3/4).

D
Paragraaf A4/6.16 wordt vernummerd
naar 6.17 Vreemdelingencirculaire
2000 en komt te luiden:
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A4/6.17 Bericht van vertrek
De korpschef of de Bevelhebber der
Koninklijke Marechaussee dient het
vertrek of de uitzetting van een
vreemdeling uit Nederland door toe-
zending van een bericht (model
M100) aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), en indien
van toepassing aan het COA, te mel-
den. Indien de vreemdeling met
gebruikmaking van de
Terugkeerregeling van de
Internationale Organisatie voor
Migratie (IOM) is vertrokken, blijft
toezending van dit bericht achterwege
(zie 5). De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) verstrekt
dan wel voorafgaand aan het vertrek
informatie aan de IOM over eventu-
ele ketenpartners die door de IOM
van het uiteindelijke vertrek op de
hoogte moeten worden gesteld. In alle
gevallen kan advies worden uitge-
bracht om de vreemdeling in het
opsporingsregister te signaleren (zie
A3/4).

Bij toezending van het bericht van
vertrek dient te worden aangegeven
op welke wijze de vreemdeling is ver-
trokken. Daartoe kan een keuze wor-
den gemaakt uit de volgende vertrek-
categorieën:

Uitzetting
Verwijdering met de sterke arm uit
Nederland van een niet rechtmatig in
Nederland verblijvende vreemdeling
(inclusief Dublinclaimanten en perso-
nen vallende onder andere over-
drachtsovereenkomsten). Naast de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) ontvangt, indien van toepas-
sing, ook de opvangverlenende
instantie deze informatie.

Vertrek onder toezicht van zelfmelder
Het onder begeleiding uit Nederland
doen vertrekken van een niet recht-
matig in Nederland verblijvende
vreemdeling, die zich zelfstandig heeft
gemeld bij de Koninklijke
Marechaussee op een luchthaven of
zeehaven voor het verkrijgen van reis-
documenten.

Vertrek onder toezicht MTV
Het met de sterke arm aan de land-
grenzen doen vertrekken van een niet
rechtmatig in Nederland verblijvende
vreemdeling die tijdens een MTV-
controle is aangetroffen. De vreemde-
ling wordt hierbij niet in persoon

overgedragen aan de autoriteiten van
België of Duitsland.

Overgave na controle MTV aan land-
grenzen
Het met de sterke arm in persoon
overdragen aan de autoriteiten van
het aangrenzende Schengenland
(Duitsland of België) van een niet
rechtmatig in Nederland verblijvende
vreemdeling die bij een MTV-controle
is aangetroffen.

Opheffing IBS met aanzegging
Nederland te verlaten
Het doen van de aanzegging
Nederland te verlaten bij het opheffen
van de vreemdelingenbewaring van
een niet rechtmatig in Nederland ver-
blijvende vreemdeling.

Aanzegging Nederland te verlaten
Het doen van een aanzegging
Nederland te verlaten bij adrescontro-
le, MTV-controle of na staandehou-
ding (die mogelijk heeft geleid tot
ophouding) aan een vreemdeling die
niet rechtmatig in Nederland verblijft,
maar waarvan na een identiteits- en
nationaliteitsonderzoek is gebleken
dat deze niet daadwerkelijk uit
Nederland verwijderd kan worden.
Naast de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) ontvangt,
indien van toepassing, ook de
opvangverlenende instantie deze
informatie.

Zelfstandig de woonruimte verlaten tij-
dens de procedure vóór het ingaan van
de vertrektermijn
Tijdens de asielprocedure of reguliere
procedure bij adrescontrole constate-
ren dat de woonruimte van de vreem-
deling definitief verlaten is. Naast de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) ontvangt, indien van toepas-
sing, ook de opvangverlenende
instantie deze informatie.

Zelfstandig de woonruimte verlaten in
of na de vertrektermijn van de proce-
dure
In of na de vertrektermijn van de
asielprocedure of reguliere procedure
bij adrescontrole constateren dat de
woonruimte van de vreemdeling
definitief verlaten is. Naast de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) ontvangt, indien van toepas-
sing, ook de opvangverlenende
instantie deze informatie.

E
Paragraaf A4/6.17 wordt vernummerd
naar 6.17 Vreemdelingencirculaire
2000 en komt te luiden:

A4/6.18 Bericht van ontruiming
Het Centraal Orgaan opvang asiel-
zoekers dient de ontruiming van een
vreemdeling uit de opvangvoorzienin-
gen door toezending van een bericht
(model M100a) aan de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) te mel-
den.

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst en
werkt terug tot 16 februari 2005.

Rijswijk, 25 februari 2005.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2005/6

Algemeen
WBV 2005/6 (gepubliceerd op 14
februari 2005) bevatte verschrijvin-
gen. Bij deze worden deze hersteld.
WBV 2005/6 wordt derhalve hierbij
opnieuw vastgesteld en werkt terug
tot 16 februari 2005.

A
A4/6.14 Hulpmiddelen ten behoeve van
uitzetting
Met deze wijziging wordt een nieuwe
paragraaf ‘Hulpmiddelen ten behoeve
van uitzetting’ toegevoegd aan hoofd-
stuk 6 ‘Effectuering van de uitzetting’
van de Vreemdelingencirculaire 2000.
Deze aanpassing is gewenst naar aan-
leiding van het besluit tot wijziging
van de Ambtsinstructie voor de poli-
tie, Koninklijke Marechaussee en bui-
tengewoon opsporingsambtenaar. De
Ambtsinstructie voor de politie, de
Koninklijke Marechaussee en de bui-
tengewoon opsporingsambtenaar
houdende voorschriften voor het
gebruik van hulpmiddelen ten behoe-
ve van uitzetting is namelijk aange-
vuld met een nieuw hoofdstuk geti-
teld: ‘Hulpmiddelen ten behoeve van
de uitzetting van vreemdelingen’ (Stb
2004, 218). Aangezien feitelijk alleen
de ambtenaren van de Koninklijke
Marechaussee belast zijn met de uit-

Uit: Staatscourant 2 maart 2005, nr. 43 / pag. 17 2



zetting per vliegtuig, zijn zij enkel
bevoegd hulpmiddelen ten behoeve
van uitzetting te gebruiken.

De hierboven vermelde ambtsin-
structie geeft slechts de voorwaarden
aan waaronder hulpmiddelen mogen
worden aangewend. Zoals het geval is
voor alle vormen van geweldmidde-
len, dient voor hulpmiddelen in ande-
re regelingen uiteen gezet te worden
welke middelen gebruikt mogen wor-
den en wie daarover mogen beschik-
ken. Deze verduidelijking is nader
uitgewerkt in dit hoofdstuk van de
Vreemdelingencirculaire 2000.

In de eerste alinea zijn de voor-
waarden voor het gebruik van de
hulpmiddelen beschreven, overeen-
komstig artikel 23 a van de eerder
vermelde ambtsinstructie. Voorts is
aangegeven wie het is toegestaan de
hulpmiddelen aan te wenden.

In de tweede alinea is aangegeven
wanneer en op welke wijze gebruik
van hulpmiddelen is toegestaan.

In de derde alinea is een opsom-
ming weergegeven van de verschillen-
de soorten hulpmiddelen, alsmede een
korte toelichting per hulpmiddel.

In de vierde en laatste alinea staat
de werkwijze omtrent rapportage
beschreven indien gebruik is gemaakt
van één of meerdere hulpmiddelen bij
een uitzetting. De registratie van het
gebruik van een hulpmiddel ten
behoeve van uitzetting is in lijn met
artikel 4.17, tweede lid, Vb 2000, op
grond waarvan onder andere de
Bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee verplicht is om de
Minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie periodiek gegevens te vers-
trekken over de uitzetting van vreem-
delingen.

B
A4/6.15 Documentatie
Vanwege de invoeging van een nieu-
we paragraaf bij hoofdstuk 6, moet
de titel van deze paragraaf worden
aangepast. De inhoud van de para-
graaf blijft echter ongewijzigd.

C
A4/6.16 Signalering in het opsporings-
register
(Zie toelichting A4/6.15). Tevens is
het woord ‘vanwege’ vervangen door
‘op verzoek van’.

D
A4/6.17 Bericht van vertrek
(Zie toelichting A4/6.15)

E
A4/6.18 Bericht van ontruiming
(Zie toelichting A4/6.15)

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