
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Besluit van de Minister voor Vreemde-
lingenzaken en Integratie van 12 decem-
ber 2005, nr. 2005/60, houdende
wijziging van de Vreemdelingencirculai-
re 2000

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 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 A4/3.1 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

3.1 Gevallen waarin geen uitzetting
mag plaatsvinden terwijl er wel een
rechtsplicht op de vreemdeling rust
om Nederland te verlaten
In de volgende gevallen vindt geen uit-
zetting plaats:

indien uit een signalering of anders-
zins blijkt dat door een buitenlandse
autoriteit de opsporing (en aanhouding
ter fine van uitlevering) van een vreem-
deling is of wordt gevraagd (zie A4/8).

Indien het betreft een vreemdeling die
als verdachte van een strafbaar feit is
aangehouden, of tegen wie een strafver-
volging wegens een misdrijf is inge-
steld, of die tot een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf is veroordeeld, of ten
aanzien van wie een vrijheidsontnemen-
de maatregel is opgelegd. Een en ander
zolang het onderzoek nog niet is
beëindigd, of omtrent de strafvervolging
nog niet onherroepelijk is beslist, of de
opgelegde straf of maatregel nog niet is
ondergaan. In zodanige gevallen mag
niet tot uitzetting worden overgegaan
tenzij het openbaar ministerie daartegen
geen bezwaar heeft.

B
Paragraaf A4/7.1. Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

7.1 Algemeen
Artikel 64 Vreemdelingenwet bepaalt
dat de uitzetting achterwege dient te
blijven zolang het, gelet op de gezond-
heidstoestand van de vreemdeling of
van een van zijn gezinsleden, niet ver-
antwoord is om te reizen.

1. 

2. 

Als gezinsleden worden in dit verband
aangemerkt:

echtgenoten en (geregistreerde) part-
ners en hun respectieve minderjarige
(voor-)kinderen;

de meerderjarige kinderen die feite-
lijk behoren en reeds in het land van
herkomst behoorden tot het gezin.

In de situatie dat ten aanzien van een
minderjarig kind sprake is van het ach-
terwege laten van de uitzetting, worden
als gezinsleden aangemerkt:

de (stief/pleeg)ouders van het kind;
de minderjarige (stief)broers en zus-

sen van het kind;
de meerderjarige broers en zussen die

feitelijk behoren en reeds in het land van
herkomst behoorden tot het gezin van
bedoelde ouders.

Voor de wijze waarop de familierechte-
lijke relatie en het feitelijke behoren tot
het gezin wordt aangetoond, wordt ver-
wezen naar C1/4.6 en C5/23. In het
kader van deze regeling behoeven
officiële documenten, waarmee de fami-
lierechtelijke relatie wordt aangetoond,
niet gelegaliseerd en/of geverifieerd te
zijn door de Minister van Buitenlandse
Zaken.

Hoewel een geldig document voor
grensoverschrijding geen voorwaarde is
voor een geslaagd beroep op artikel 64
Vreemdelingenwet, dient bij voorkeur
wel een paspoort overgelegd te worden.

De bescherming tegen uitzetting in deze
gevallen moet uitdrukkelijk worden
onderscheiden van de situatie waarin de
vreemdeling medische behandeling in
Nederland stelt te behoeven en om die
reden in aanmerking wenst te komen
voor een verblijfsvergunning (zie B8).
Bij een beroep op artikel 64 Vreemde-
lingenwet is de vraag aan de orde of
betrokkene medisch gezien in staat is
om te reizen. Het betreft dus een tijdelij-
ke maatregel, gericht enkel op de
opschorting van de uitzetting en/of de
rechtsplicht om Nederland te verlaten.
In voorkomende gevallen kan er tevens
sprake zijn van het achterwege laten van
de uitzetting ingevolge artikel 64
Vreemdelingenwet indien de stopzetting
van de medische behandeling een medi-
sche noodsituatie zal doen ontstaan. Ten
aanzien hiervan wordt verwezen naar
B8/3.6.

De vraag of op grond van artikel 64
Vreemdelingenwet uitzetting achterwe-
ge moet blijven, kan zich niet eerder

a) 

b) 

a) 
b) 

c) 

voordoen dan vanaf het moment waarop
de rechtsplicht ontstaat Nederland te
verlaten. Derhalve kan de bescherming
van artikel 64 Vreemdelingenwet niet
intreden indien en zolang de vreemde-
ling rechtmatig verblijf heeft ingevolge
artikel 8 Vreemdelingenwet.

Een beroep op artikel 64 Vreemdelin-
genwet is mogelijk indien de vreemde-
ling zich in de situatie bevindt waarin de
werking van een besluit tot afwijzing
van de aanvraag of de intrekking van de
verblijfsvergunning niet (langer) is opge-
schort dan wel indien de vreemdeling
nimmer een aanvraag om een verblijfs-
vergunning heeft ingediend en geen
rechtmatig verblijf heeft. Hierbij is niet
van belang of de uitzetting op korte ter-
mijn is gepland.

C
Paragraaf A4/7.2 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt als volgt te luiden:

7.2 Procedure

Beroep op artikel 64 Vreemdelingenwet
Een beroep op artikel 64 Vreemdelin-
genwet is, gelet op artikel 1:3 Algemene
wet bestuursrecht, een aanvraag in de
zin van deze wet. De aanvraag wordt
schriftelijk gedaan bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) en dient
steeds onderbouwd te zijn met alle gege-
vens en bescheiden die nodig zijn  voor
de beoordeling van de vraag of de uitzet-
ting gelet op de gezondheid van betrok-
kene kan worden geëffectueerd. Het zal
daarbij kunnen gaan om recente medi-
sche stukken van één of meer behande-
lend arts(en) die in een gesloten enve-
lop, voorzien van een stempel of
aantekening “medisch geheim”, aangele-
verd moeten worden. Ook dient een
ingevulde en ondertekende toestem-
mingsverklaring (model 39-A) te wor-
den bijgevoegd. Op deze toestemmings-
verklaring dienen alleen de meest recen-
te behandelaars te worden vermeld. De
aanvraag dient te worden verzonden
naar één van de verantwoordelijke loca-
ties van de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND), te weten: Hoofddorp, Den
Bosch, Zwolle of Rijswijk, ter attentie
van de Unit Terugkeer.
Voor de adressen wordt verwezen naar
de internetpagina van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND): www.ind.nl.

Met uitsluitend mededelingen van de
vreemdeling zelf wordt in beginsel geen
genoegen genomen. Dit is slechts anders
indien bij de ambtenaar belast met de
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uitzetting, dan wel ontruiming, reeds
aanstonds en wegens concrete aanwij-
zingen het vermoeden rijst dat de vreem-
deling medisch gezien niet in staat is om
te reizen. In dat geval zal de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) ook zonder
nadere onderbouwing van het beroep op
artikel 64 Vreemdelingenwet zich moe-
ten vergewissen of de uitzetting achter-
wege moet blijven en hiertoe een
onderzoek instellen. In de meeste geval-
len zal de medisch adviseur van het
Bureau Medische Advisering om een
advies worden gevraagd.

Indien er geen medische stukken ter
onderbouwing van de aanvraag worden
ingediend of indien een ingevulde toe-
stemmingsverklaring (M39-A) ont-
breekt, wordt de vreemdeling in de
gelegenheid gesteld binnen een redelijke
termijn de aanvraag aan te vullen en dit
verzuim te herstellen. Indien de vreem-
deling hier niet aan voldoet, kan de
aanvraag worden afgewezen.

De redelijke termijn voor het indienen
van relevante medische stukken
bedraagt in beginsel een week, maar kan
in het belang van de vreemdeling of in
het geval de uitzetting op (zeer) korte
termijn gepland is, korter zijn.
Indien de vreemdeling zich wendt tot de
korpschef of het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA), wordt de
aanvraag om toepassing van artikel 64
Vreemdelingenwet doorgezonden aan
de verantwoordelijke Unit Terugkeer
van de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND).

Procedure in geval van vreemdelingen-
bewaring
In geval de aanvraag vanuit vreemdelin-
genbewaring wordt gedaan, dient de
korpschef de noodzakelijke voortva-
rendheid te betrachten en bij het door-
zenden melding te maken van het feit
dat aan de vreemdeling de vrijheid is
ontnomen. De Immigratie- en Naturalisa-
tiedienst (IND) behandelt deze aanvra-
gen met voorrang.

Indien de aanvraag om artikel 64
Vreemdelingenwet toe te passen wordt
ingewilligd, wordt de vreemdelingenbe-
waring ex artikel 59 Vreemdelingenwet
opgeheven aangezien er (wederom)
sprake is van rechtmatig verblijf.

Het raadplegen van het Bureau Medi-
sche Advisering
Bij de beoordeling van een aanvraag om
artikel 64 Vreemdelingenwet toe te pas-
sen wordt indien nodig door de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst (IND) de
medisch adviseur van het Bureau Medi-
sche Advisering geraadpleegd. Ook een
andere onafhankelijk medisch deskundi-
ge kan worden benaderd om een advies
uit te brengen.

Naast de medische stukken dient tevens
een door de vreemdeling ondertekende
toestemmingsverklaring te worden mee-
gezonden (model M39-A). De Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst (IND) zendt
deze stukken naar het Bureau Medische
Advisering met het verzoek om een
advies uit te brengen. Het medisch
onderzoek wordt uitgevoerd door de
medisch adviseur van het Bureau Medi-
sche Advisering dan wel een andere arts
die door de medisch adviseur hiertoe
wordt ingeschakeld.

Gevolgen indiening aanvraag
Het indienen van een aanvraag om arti-
kel 64 Vreemdelingenwet toe te passen
schort de vertrekplicht niet op. De
vreemdeling heeft gedurende het onder-
zoek en behandeling van de aanvraag
geen rechtmatig verblijf ex artikel 8
Vreemdelingenwet. In beginsel zal ech-
ter geen gebruik worden gemaakt van de
bevoegdheid tot uitzetting, zolang op de
aanvraag niet is beslist.

Het indienen van een aanvraag om arti-
kel 64 Vreemdelingenwet toe te passen
schort evenmin de door het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA) te
volgen procedures tot beëindiging van
verstrekkingen ingevolge de Rva 2005
op. Dit betekent dat de verstrekkingen
kunnen worden beëindigd ondanks het
feit dat door de vreemdeling een derge-
lijke aanvraag is gedaan.

D
Paragraaf A4/7.2.1 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt als volgt te luiden:

7.2.1. Inwilliging
De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) doet, onder verwijzing naar het
medisch advies, schriftelijk mededeling
aan de vreemdeling dat de uitzetting
achterwege zal blijven. Ook de duur van
de opschorting van het vertrek, de perio-
de waarin verwacht wordt dat de medi-
sche beletselen aanwezig zijn, wordt
vermeld.
Deze periode is in beginsel gelijk aan de
periode die in het medisch advies is
genoemd, met een maximum van een
half jaar.

De vreemdeling en zijn gezinsleden krij-
gen krachtens artikel 8, aanhef en onder
j, Vreemdelingenwet (wederom) recht-
matig verblijf. De vertrekplicht en de
bevoegdheid tot uitzetting worden inge-
volge de wet opgeschort.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) informeert de korpschef dat de
uitzetting tijdelijk achterwege wordt
gelaten en in geval de vreemdeling aan-
spraak wenst te maken op de Rva-
verstrekkingen, informeert de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst (IND) ook het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA).

In het geval dat onomstotelijk vaststaat
dat de vreemdeling om medische rede-
nen niet in staat is om te reizen, bijvoor-
beeld bij een acute opname in een
ziekenhuis, kan het achterwege laten
van de uitzetting ingevolge artikel 64
Vreemdelingenwet door de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) zonder
onderliggende aanvraag worden vastge-
steld en verleend. In dat geval kan ook
het beroep van de vreemdeling op arti-
kel 64 Vreemdelingenwet ingewilligd
worden zonder dat daarvoor eerst een
advies wordt ingewonnen van het
Bureau Medische Advisering. In een
dergelijk geval volstaat een bewijs van
ziekenhuisopname of een ander medisch
bewijs.

Een forensisch geneeskundige van de
GGD dient altijd te worden ingescha-
keld wanneer sprake is van een acuut
besmettingsgevaar.

Indien de vreemdeling beschikt over een
ingevolge de wet vereist geldig docu-
ment voor grensoverschrijding, wordt
daarin door de korpschef een sticker
Verblijfsaantekeningen Algemeen
(model M 77-A) geplaatst, onder ver-
melding van de duur van de opschorting
van vertrek. De periode van deze
opschorting mag de geldigheidsduur van
het document niet overschrijden.

Indien de vreemdeling niet beschikt
over een ingevolge de wet vereist geldig
document voor grensoverschrijding, dan
geldt het volgende. In de gevallen waar-
in artikel 64 Vreemdelingenwet voor de
duur van minder dan zes weken wordt
toegepast, wordt de vreemdeling enkel
in het bezit gesteld van een brief van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) waarin staat dat de uitzetting ach-
terwege blijft op grond van artikel 64
Vreemdelingenwet. In de gevallen waar-
in artikel 64 Vreemdelingenwet voor de
duur van meer dan zes weken wordt
toegepast, wordt door de korpschef aan
de vreemdeling een document W2, met
een inlegvel, voorzien van een sticker
Verblijfsaantekeningen Algemeen, uitge-
reikt (model M 77-A). Het document
W2 wordt door de Immigratie- en Natu-
ralisatiedienst (IND) besteld en toege-
zonden aan de korpschef.

De geldigheidsduur van het W2 docu-
ment is altijd gelijk aan de periode dat
de uitzetting achterwege wordt gelaten.

Na afloop van deze periode ontstaat van
rechtswege (wederom) de rechtsplicht
voor de vreemdeling om Nederland bin-
nen vier weken te verlaten alsmede de
bevoegdheid tot uitzetting. Er is derhal-
ve geen nieuw besluit nodig. Dit is
slechts anders indien de uitzetting ach-
terwege blijft zonder dat daarbij een
eindtermijn werd gesteld. In dat geval
dient per separaat besluit te worden vast-
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gesteld dat de uitzetting niet langer
achterwege wordt gelaten, dan wel dat
de uitzetting voor een bepaalde periode
wederom achterwege zal blijven.

Artikel 64 en aanspraak op de Rva 2005
Indien de vreemdeling zonder rechtma-
tig verblijf in verband met zijn gezond-
heidstoestand aanspraak wenst te maken
op (de voortzetting van) de voorzienin-
gen ingevolge de Rva 2005, dan dient
hij zich eerst te wenden tot de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst (IND) met het
verzoek om vast te stellen of er in zijn
geval sprake is van de situatie als
bedoeld in artikel 64 Vreemdelingen-
wet. Hiertoe kan door de vreemdeling
gebruik worden gemaakt van het aan-
vraagformulier voor de Rva-
verstrekkingen, model M54.
Ook zonder dit formulier zal de aan-
vraag in behandeling worden genomen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) stelt, na advies te hebben inge-
wonnen van de medisch adviseur, vast
of de vreemdeling medisch gezien kan
reizen.

Indien het verzoek van de vreemdeling
is gehonoreerd, vult een medewerker
van de Immigratie-en Naturalisatie-
dienst (IND) ten behoeve van de aan-
melding van de betreffende vreemdeling
bij het Centraal Orgaan opvang asielzoe-
kers (COA), het IND-gedeelte van het
aanvraagformulier voor Rva-
verstrekkingen (model M54) in. Ook de
duur van de periode waarin verwacht
wordt dat de medische beletselen aanwe-
zig zijn, dient te worden vermeld.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) zendt het volledig ingevulde aan-
vraagformulier naar het Centraal Bureau
van het Centraal Orgaan opvang asiel-
zoekers (COA) te Rijswijk, t.a.v. de
Afdeling Plaatsing/Instroom, directie
Huisvesting, Postbus 3002, 2280 ME
Rijswijk. Het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) zorgt voor de
inschrijving en de plaatsing van de
vreemdeling en of zijn gezinsleden in
een opvangvoorziening, alsmede voor
de inschrijving in de WA-verzekering
en ziektekostenregeling. De inschrij-
vingsbewijzen voor de ziektekostenrege-
ling en de beslissing tot toekenning Rva-
verstrekkingen worden door of namens
het Centraal Orgaan opvang asielzoe-
kers (COA) naar de aanvrager of diens
gemachtigde gezonden.

De aanspraak op verstrekkingen ontstaat
niet door de vaststelling van de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst (IND) dat er
sprake is van een situatie zoals bedoeld
in artikel 64 Vreemdelingenwet, maar
pas nadat het COA de aanvraag van
betrokkene heeft getoetst aan de bepa-
lingen van de Rva 2005.

E
Paragraaf A4/7.2.2 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt als volgt te luiden:

7.2.2. Afwijzing
Indien naar het oordeel van de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst (IND) geen
reisbeletselen bestaan, wordt de vreem-
deling hiervan onder verwijzing naar het
medisch advies schriftelijk op de hoogte
gebracht.

In het geval de vreemdeling gebruik
heeft gemaakt van het aanvraagformu-
lier voor de Rva-verstrekkingen wordt
dit formulier bij afwijzing door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) niet verder ingevuld en niet door-
gezonden aan het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA).

Uitzetting onder voorwaarden
Het komt voor dat de medisch adviseur
in zijn advies aangeeft dat de vreemde-
ling in staat is om te reizen, doch dat dit
onder bepaalde voorwaarden dient te
geschieden. Het kan dan bijvoorbeeld
gaan om een voorraad aan medicijnen
van de vreemdeling tijdens en na de reis
of het meenemen van medische gege-
vens.

De korpschef ziet erop toe dat aan deze
voorwaarden is voldaan voordat de
vreemdeling wordt uitgezet. Het opvra-
gen en meenemen van het medisch
dossier betreft een verantwoordelijkheid
van de vreemdeling zelf. De vreemde-
ling of zijn  raadsman wordt hierop
gewezen door de Immigratie- en Natura-
lisatiedienst (IND).
Indien de korpschef constateert dat niet
is voldaan aan de medische voorwaar-
den die aan de uitzetting worden
gesteld, treedt hij in alle gevallen in
overleg met de verantwoordelijke Unit
Terugkeer van de Immigratie- en Natura-
lisatiedienst (IND).

F
Paragraaf A4/7.2.3 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt als volgt te luiden:

7.2.3. Rechtsmiddelen
Tegen de vaststelling dat de uitzetting
niet achterwege blijft staan op grond
van artikel 72 Vreemdelingenwet
rechtsmiddelen open, in dit geval, het
indienen van een bezwaarschrift bij de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Het indienen van een bezwaar-
schrift schort de vertrekplicht, uitzetting
of eventuele beëindiging van de voorzie-
ningen niet op.

De behandeling van een eerste tijdig
ingediend verzoek om een voorlopige
voorziening mag in beginsel in Neder-
land worden afgewacht. Een verzoek
om een voorlopige voorziening dient
binnen 24 uur te zijn ingediend.

Het indienen van dit verzoek levert geen
rechtmatig verblijf op ingevolge artikel
8 Vreemdelingenwet en betekent even-
min dat de vreemdeling aanspraak
maakt op de verstrekkingen ingevolge
de Rva 2005.

De behandeling van het verzoek om een
voorlopige voorziening mag niet hier te
lande worden afgewacht indien redenen
van openbare orde of nationale veilig-
heid zich daartegen verzetten of het
gevaar bestaat dat de mogelijkheid van
terugkeer naar het land van herkomst
verloren zou gaan.

De behandeling van het verzoek om een
voorlopige voorziening mag evenmin
worden afgewacht indien er duidelijk
sprake is van een poging van de vreem-
deling om de uitzetting te frustreren.
Hieronder wordt verstaan het aanspan-
nen van (vervolg)procedures ten tijde
van de op handen zijnde uitzetting, ter-
wijl er geen medische indicaties bestaan
waaruit zou moeten blijken dat de
vreemdeling niet in staat zou zijn om te
reizen. Het kan bijvoorbeeld ook gaan
om een verzoek om een voorlopige
voorziening dat is ingediend naar aanlei-
ding van een afgewezen aanvraag
ingevolge artikel 64 Vreemdelingenwet
die redelijkerwijs veel eerder had kun-
nen en moeten worden ingediend. Het
gaat hier om zaken waarbij de vreemde-
ling zich eerst op het moment dat de
daadwerkelijke uitzetting dreigt, beroept
op een bij hem lang bestaand medisch
feit waarvan niet is vastgesteld dat het
een beletsel is voor de uitzetting.

De vraag op welk moment het beroep op
artikel 64 Vreemdelingenwet is gedaan,
is uiteraard niet van belang indien dat
beroep is ingewilligd.

De vaststelling of er sprake is van het
frustreren van de uitzetting dient plaats
te vinden aan de hand van alle individue-
le omstandigheden van de zaak. De
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) zal derhalve steeds per geval moe-
ten beoordelen of het de vreemdeling te
doen is de geplande uitzetting te frustre-
ren of dat de behandeling van het ver-
zoek in Nederland mag worden
afgewacht.

In geval dat wordt geoordeeld dat de
behandeling van het eerste, tijdig inge-
diende verzoek om een voorlopige
voorziening niet in Nederland mag wor-
den afgewacht, wordt de vreemdeling of
zijn raadsman hiervan aanstonds in
beginsel schriftelijk op de hoogte
gebracht. Uiteraard is het aan de recht-
bank om te beoordelen of de uitzetting
doorgang vindt, dan wel dat er middels
een spoedprocedure op het verzoek van
de vreemdeling zal worden beslist.
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G
Paragraaf A4/7.2.4 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt als volgt te luiden:

7.2.4. Achterwege laten van uitzetting
bij ongewenstverklaring en na toe-
gangsweigering
Ingeval de vreemdeling ongewenst is
verklaard ex artikel 67 Vreemdelingen-
wet of indien de toegang is geweigerd
ingevolge artikel 3 Vreemdelingenwet,
kan er geen sprake zijn van rechtmatig
verblijf ex artikel 8 Vreemdelingenwet
en kan er evenmin een geslaagd beroep
worden gedaan op artikel 64 Vreemde-
lingenwet.

Een aanvraag om artikel 64 Vreemdelin-
genwet toe te passen en het rechtmatig
verblijf ex artikel 8 onder j Vreemdelin-
genwet toe te kennen, zal dan ook moe-
ten worden afgewezen omdat betrokke-
ne, vanwege de ongewenstverklaring,
dan wel vanwege de toegangsweigering,
daarop geen aanspraak kan maken.

De gezondheidstoestand van de vreem-
deling kan desalniettemin, gelet op de
strekking van artikel 64 Vreemdelin-
genwet, aanleiding zijn om tijdelijk
geen gevolg te geven aan de bevoegd-
heid om de vreemdeling uit te zetten.

In dat geval blijft de uitzetting achterwe-
ge zonder dat sprake is van rechtmatig
verblijf en zonder dat de ongewenstver-
klaring of toegangsweigering wordt
opgeheven. In dit geval gebeurt dit naar
de ratio van (en niet ingevolge) artikel
64 Vreemdelingenwet. Het stellen van
een aantekening in het grensoverschrij-
dingsdocument blijft in deze gevallen
achterwege.

H
Paragraaf A4/7.3 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt als volgt te luiden:

7.3 Procedure bij zwangerschap/
bevalling
In geval van zwangerschap of bevalling
dient een medische verklaring van een
arts te worden overgelegd, waaruit blijkt
in welk stadium de zwangerschap ver-
keert.
Bij zwangerschap blijft de uitzetting per
vliegtuig achterwege gedurende de peri-
ode van zes weken voor tot zes weken
na de bevalling.

Dit is de periode van zes weken vanaf
de eerste dag dat de bevalling blijkens
een verklaring van een arts of verloskun-
dige, aangevend de vermoedelijke
datum van bevalling, binnen zes weken
is te verwachten tot zes weken na de
bevalling.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) doet schriftelijk de mededeling
aan de vreemdelinge dat de uitzetting

achterwege zal blijven. Ook de duur van
de opschorting van het vertrek dient te
worden vermeld.
Indien de vreemdelinge niet beschikt
over een ingevolge de wet vereist geldig
document voor grensoverschrijding, dan
geldt het volgende. In alle gevallen waar-
in artikel 64 Vreemdelingenwet wordt
toegepast, wordt de vreemdelinge in het
bezit gesteld van een brief van de Immi-
gratie- en Naturalisatiedienst (IND)
waarin staat dat de uitzetting achterwege
blijft op grond van artikel 64 Vreemde-
lingenwet.

In de gevallen waarin artikel 64 Vreem-
delingenwet voor de duur van meer dan
zes weken wordt toegepast, wordt door
de korpschef aan de vreemdelinge een
document W2, met een inlegvel, voor-
zien van een sticker Verblijfsaantekenin-
gen Algemeen, uitgereikt. De geldig-
heidsduur van het rechtmatig verblijf is
gelijk aan de duur van het verleende
uitstel van vertrek.

Ten aanzien van andere procedurele
bepalingen en het eventueel verkrijgen
van de Rva-verstrekkingen zij hierbij
verder verwezen naar A4/7.2.1.

I
Paragraaf A4/7.4 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt als volgt te luiden:

7.4 Procedure bij vreemdelingen met
tuberculose
De uitzetting van de vreemdeling en van
zijn gezinsleden wordt opgeschort
indien bij de vreemdeling of een van
zijn gezinsleden TBC is geconstateerd.

TBC wordt vastgesteld door overleg-
ging aan de Immigratie- en Naturalisa-
tiedienst (IND) van een gedagtekende
verklaring van een GGD-arts (tuberculo-
sebestrijding). Deze verklaring dient te
vermelden dat de betrokkene TBC heeft
en wat de te verwachten behandelter-
mijn is. De verklaring mag niet ouder
zijn dan twee weken.

De behandeling van TBC duurt in het
algemeen 9 tot 12 maanden. Na het ver-
strijken van de behandeltermijn dient de
ambtenaar belast met de grensbewaking
of met het toezicht op vreemdelingen tot
uitzetting over te gaan.

Indien de vreemdeling niet in het bezit
is van een grensoverschrijdingsdocu-
ment wordt hij in het bezit gesteld van
een document W2, met een inlegvel,
voorzien van een Sticker Verblijfsaante-
keningen Algemeen. In geval er wel een
grensoverschrijdingsdocument aanwezig
is wordt door de korpschef een Sticker
Verblijfsaantekeningen Algemeen aan-
gebracht met vermelding van de duur
van de opschorting van vertrek. De peri-

ode van deze opschorting mag de gel-
digheidsduur van het document niet
overschrijden.

Indien de vreemdeling bij wie TBC is
geconstateerd zich onttrekt aan de medi-
sche behandeling en er is geen besmet-
tingsgevaar aanwezig dan is het niet
langer een reisbeletsel naar analogie van
artikel 64 Vreemdelingenwet.

Onttrekt de vreemdeling zich aan de
medische behandeling en er is een
besmettingsgevaar aanwezig, dan is zijn
uitzetting uit Nederland met het oog op
zijn gezondheidstoestand niet verant-
woord te achten in de zin van artikel 64
Vreemdelingenwet. Vanwege het zich
onttrekken aan de medische behandeling
kan de vreemdeling niet uit Nederland
worden verwijderd, maar hij vormt daar-
entegen wel een gevaar voor de algeme-
ne volksgezondheid. De Wet op de
bestrijding infectieziekten kan in deze
situatie uitkomst bieden. Deze wet
regelt onder andere gedwongen opname
(isolatie) bij gevaar voor de algemene
volksgezondheid en gedwongen behan-
deling.

Ten aanzien van andere procedurele
bepalingen en het eventueel verkrijgen
van de Rva-verstrekkingen zij hierbij
verder verwezen naar A4/7.2.1 en
B1/2.2.5.

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst en treedt
in werking met ingang van 1 januari
2006.

’s-Gravenhage, 12 december 2005.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister:
de Directeur-Generaal voor
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

TOELICHTING BIJ WIJZIGING
2005/60

Algemeen
Na de invoering van de Vreemdelingen-
wet 2000 zijn vragen gerezen over de
wijze waarop in de praktijk omgegaan
moet worden met artikel 64 Vreemdelin-
genwet.
Voorts is de beoordeling, of de uitzet-
ting achterwege moet blijven, overge-
dragen aan de Immigratie- en Naturalisa-
tiedienst (IND).
Door middel van deze wijziging wordt
de wet- en regelgeving toegelicht en
wordt het geldende beleid verduidelijkt.
Ook de relatie tussen artikel 64 Vreem-
delingenwet en de aanspraak op voorzie-
ningen ingevolge de Regeling verstrek-
kingen asielzoekers en andere
categorieën vreemdelingen 2005 (Rva
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2005) wordt met deze wijziging nader
toegelicht. De relatie tussen artikel 64
en artikel 8 Vreemdelingenwet enerzijds
en artikel 3 en artikel 67 anderzijds, is
eveneens verduidelijkt.
Het komt voor dat een aanvraag om arti-
kel 64 Vreemdelingenwet toe te passen
alsmede de rechtsmiddelen tegen de
afwijzing van dat beroep kort voor de
geplande uitzetting worden ingediend
om de op handen zijnde uitzetting op te
schorten, zonder dat er sprake is van
medische beletselen die de uitzetting
zouden moeten opschorten. Met deze
wijziging wordt voor het beleid inzake
de toepassing van artikel 64 Vreemde-
lingenwet een uitzondering vastgelegd
op het algemene beleid dat een eerste,
tijdig ingediend verzoek om een voorlo-
pige voorziening in beginsel hier te lan-
de mag worden afgewacht.

Artikelsgewijs

A

A4/3.1.1 Gevallen waarin geen uitzet-
ting mag plaatsvinden terwijl er wel een
rechtsplicht op de vreemdeling rust om
Nederland te verlaten
A4/3.1 onder 1 komt te vervallen aange-
zien bij een gehonoreerd beroep op
artikel 64 Vreemdelingenwet niet enkel
de uitzetting achterwege blijft, maar
tevens de rechtsplicht van de vreemde-
ling om Nederland te verlaten eveneens
tijdelijk wordt opgeschort. Immers, het
achterwege laten van de uitzetting op
grond van artikel 64 Vreemdelingenwet
betekent tevens dat de vreemdeling
rechtmatig verblijf (her)krijgt ingevolge
artikel 8 aanhef en onder j, Vreemdelin-
genwet en er gedurende die periode
geen rechtsplicht tot vertrek (meer)
bestaat.

B

A4/7.1 Algemeen
In deze paragraaf wordt nader uitge-
werkt ten aanzien van welke gezinsle-
den de uitzetting achterwege wordt

gelaten in geval er sprake is van medi-
sche beletselen bij één van hen. Tevens
is verduidelijkt dat een beroep op artikel
64 Vreemdelingenwet niet afhankelijk is
van de vraag of er sprake is van een
dreigende uitzetting maar voldoende is
dat de vreemdeling de rechtsplicht heeft
Nederland te verlaten.

C

A4/7.2 Procedure
In deze paragraaf wordt achtereenvol-
gens nader uitgewerkt: de procedure, de
procedure in geval van vreemdelingen-
bewaring, het raadplegen van het BMA
en de opschortende werking.

D

A4/7.2.1 Inwilliging
In deze paragraaf wordt de handelwijze
beschreven in geval het verzoek wordt
ingewilligd.

E

A4/7.2.2 Afwijzing
In deze paragraaf wordt de procedure
beschreven in geval het verzoek wordt
afgewezen.

F

A4/7.2.3 Rechtsmiddelen
In deze paragraaf wordt de handelwijze
beschreven ingeval de rechtsmiddelen
worden ingediend.
   Toegevoegd is het beleid ten aanzien
van het duidelijk frustreren van de uitzet-
ting. Hiervan zal met name sprake zijn
indien het beroep op artikel 64 Vreemde-
lingenwet door de vreemdeling onrede-
lijk laat wordt ingediend en/of indien
het beroep op artikel 64 Vreemdelin-

genwet objectief gezien enkel is gedaan
om de uitzetting te frustreren zonder dat
er sprake is van medische gronden die
aan dat beroep ten grondslag hebben
gelegen. Dit laatste doet zich bijvoor-
beeld voor indien na medisch onderzoek
door een arts gebleken is dat de vreem-
deling een beroep doet op artikel 64
Vreemdelingenwet terwijl er geen enke-
le medische indicatie bestaat dat de
vreemdeling niet in staat is om te reizen.

G

A4/7.2.4 Opschorting van vertrek bij
ongewenstverklaring en na toegangs-
weigering
In deze paragraaf is beschreven de rela-
tie tussen ongewenstverklaring en de
toegangsweigering enerzijds en de
opschorting van vertrek ex artikel 64
Vreemdelingenwet anderzijds.

H

A4 7.3 Procedure bij zwangerschap/
bevalling

I

A4 7.4 procedure bij vreemdelingen met
tuberculose
Er zijn enkele tekstuele wijzigingen aan-
gebracht in de paragrafen die het beleid
ten aanzien van zwangere vrouwen en
de vreemdelingen die besmet zijn met
tuberculose apart regelen.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister:
de Directeur-Generaal voor
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.
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