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- de hoofden van plaatselijke politie
- Staf van de Koninklijke
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I.a.a.:
- de Procureurs-Generaal (fdg

directeuren v. politie)
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datum:
6 mei 1992

datum inwerkingtreding:
6 mei 1992

geldig tot:
6 mei 1996

ons kenmerk:

201089/92/dvz

aard:

bekendmaking van voorschrift
,/

onderdeel:

DVZ/SBO

onderwerp:
vreemde 1 ingenbewar ing

(capaciteitsverdeling in huizen van
bewaring; opnamerege1ing~--dec1aratie
kosten van bewaring) (~_55)

doorkiesnr. :

070-3703250 (A. v.d. Burgt)
070-3703818 (T. Kuh1mann)

,-"

caDaciteitsverde1ing in huizen van bewarin~

In overleg met de directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen
van het ministerie van Justitie is het aantal plaatsen voor

de uitvoering van de vreemdelingenbewaring in huizen van bewaring
met 73 plaatsen uitgebreid (gefaseerde toename vanaf 1-1-1992).

het totaal aantal plaatsen bedraagt thans 289. In verband met

deze situatie is de verdeling van de capaciteit herzien en ziet
er als volgt uit: .

huis van bewaring Alkmaar

bezoekadres
Schedeldoekshaven 100

2511 EX Den Haag
Verzoeke slechts één zaak inuwbriefte behandelen en bijbeantwoordingde datum en het kenmerk te vermelden.
cm 657

.........

huis van bewaring
huis van bewaring
huis van bewaring

huis van bewaring
huis van bewaring

huis van bewaring
huis van bewaring

(De Boschpoort)

Nieuwersluis

Zwolle
Leeuwarden

Haarlem
Den Haag
Rotterdam

Breda

pen. inrichting v. vrouwen
te Breda

huis van bewaring Grave
huis van bewaring Den Bosch

totaal

inlichtinjlen bij

: 55 gp Amsterdam
25 rayonburo - oost

: 30 gp Amsterdam

: 39 rayonburo - oost
: 15 rayonburo - oost

: 15 gp Den Haag
: 20 gp Den Haag
: 15 gp Rotterdam

: 15 gp Rotterdam

25 rayonburo - oost

5 rayonburo
: 15 rayonburo

: 15 rayonburo

west
oost
oost

--------------------
289 plaatsen

doorkiesnummer bijlage(n)

9103-1-4
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ODnamere~eling

De opname in en het vertrek uit het huis van bewaring geschiedt

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

De vreemdelingenq~ensten (m.u.v. Amsterdam. Rotterdam en Den

haag) dienen verzoeken om opname in een huis van bewaring
ter uitvoering van de vreemdelingenbewaring cf. art. 26 van
de Vreemdelingenwet BIJ VOORKEUR PER TELEFAX (NIET met de hand
geschreven) te richten aan het penitentiair selectiecentrum

rayonburo - oost te Zwolle( adres:Wipstrikkera11eenr. 55, 8023
DT Zwolle) :

tel. : 038 - 533227

telefax: 038 - 547512

Het verzoek om opname dient de volgende gegevens te bevatten:

~

- vreemdelingendienstvan de gemeente ... .....
- contactpersoon van de vreemdelingendienst
- telefoonnr.

- van de vreemdeling: naam (alias)
voorletters

geboortedatum
nationaliteit

- datumen plaatsvan inbewaringstelling
- de vreemdeling verblijft op het politieburo te .. ....
- bijzonderheden, bijv. spreektaal. medische gegevens, een door

de Raadkamer van de rechtbank genoemde termijn voor opname

in een huis van bewaring etc.)

De vreemdelingendiensten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
wenden zich rechtstreeks tot de huizen van bewaring. Wanneer

de beschikbaar gestelde capaciteit wordt overschreden dan geldt
voor deze diensten dezelfde regeling als voor de overige vreemde-

lingendiensten.

Indien van het verzoek om opname geen gebruik gemaakt wordt,

bijv. omdat de vreemdeling inmiddels uitgezet is, dient het

rayonburo (of wat betreft Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, het
huis van bewaring) terstond ingelicht te worden. Een dergelijke

afmelding is noodzakelijk om de benodigde capaciteit zo efficiënt

mogelijk te gebruiken.

De opname in een huis van bewaring dient te geschieden cf. het
bepaalde in hoofdstuk A-7- 5.1.2. van de Vreemdelingencirculaire:

- een schriftelijk verzoek tot plaatsing aan de directeur
(-trice) van het (de) betreffende huis van bewaring
(inrichting)met gebruikmaking van model D-46;

- bij dit verzoek wordt een afschrift van het bevel tot bewaring
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(model D-4S-l) gevoegd en;

- alle voor de inrichting noodzakelijke gegevens betreffende de

gezondheids- en/of gemoedstoestand van de betrokken vreemdeling

en zijn eventuele voorgeschiedenis.

Bij ontslag uit de inrichting wordt gebruik gemaakt van:
- een aan de directeur (-trice) gericht model D-48, waarbij

in de daarvoor in aanmerking komende gevallen een model

D-47 gevoegd dient te worden. .

Het lichten van vreemdelingen gedurende de bewaring kan

geschieden door middel van het lichtingsverzoek, dat als

bijlage gevoegd is bij de circulaire van 20-12-1991 (betreffende
het lichten van vreemdelingen tijdens detentie).

In voorkomende gevallen kan door het rayonburo - oost een beroep
op de overige capaciteit van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

gedaan worden. Een en ander zal steeds in onderling overleg
geschieden.

declaratie van kosten van bewaring

~

Met betrekking tot de declaratie van de kosten voor vreemde-

'lingenbewaring, langer dan 4 dagen in een politiecel, dient in
afwijking van het gestelde in hoofdstuk A-7-S.l.S. van
de Vreemdelingencirculaire gehandeld te worden volgens de hierna

aangegeven gedragslijn.
NB Voor de vreemdelingendiensten van Amsterdam, Rotterdam en Den

Haag geldt de navolgende regeling slechts indien de aan deze
diensten beschikbaar gestelde capaciteit wordt overschreden en

aanmelding bij het rayonburo plaatsgevonden heeft.

~

De algemene gedragslijn luidt als volgt:
- het verzoek om opname in een huis van bewaring aan het
rayonburo - oost (voor vrouwen rayonburo - west) dient z.s.m.
te geschieden;

- de nota's dienen binnen 3 maanden na beëindiging van de

vreemdelingenbewaring op het politieburo gericht te worden aan

het rayonburo - oost;
de nota's bevatten gegevens omtrent:

a. de personalia van de vreemdeling (N.B. ook geslacht
vermelden)

b. datum (data) en tijdstip(pen) van de bewaring

c. gegevens omtrent de aanmelding (afmelding) bij het
rayonburo

d. datum en tijdstip van de onderbrenging in een huis

van bewaring en de beëindiging van de bewaring
e. de specificatie van de te declareren bedragen

f. eventuele medische kosten (bij verblijf op een politieburo
m.u.v. de eerste 4 dagen) onder bijvoeging van (een kopie

van) de betreffende nota.
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- bij de nota's worden als bijlagen meegezonden:
a. kopie model D-45-l (bevel tot bewaring)
b. kopie model D-46 (form. opname in huis van bewaring)

c. kopie model D-47 (of kopie beschikking rechtbank, dan wel

elk ander document waaruit de beëindiging van de bewaring

kan blijken)
d. kopie model D-39 (verwijderingsformulier)

- het rayonburo verifiëert de nota's en zendt goedgekeurde nota's
z.s.m. ter uitbetaling door naar het ministerie van justitie te

den haag.
- de te declareren bedragen zijn niet gewijzigd.

De Vreemdelingencirculaire 1982 zal op dit punt zo spoedig

mogelijk aangepast worden.

Ik verzoek u de onder u ressorterende ambtenaren die zijn'belast

met de uitvoering van de vreemdelingenvoorschriften, hierover in
te lichten.

Voor gemeenten waar de behandeling van vreemdelingenzaken

plaatsvindt op het gemeentesecretarie, verzoek ik de politie de
aangewezen secretarie-ambtenaar en de niet rechtstreeks op het

telexnet aangesloten posten en groepen van de inhoud van dit
telexbericht in kennis te stellen.

~

De Staatsecretaris van Justitie

Namens de Staatssecretaris,
De Directeur-Generaal belast

met Europese Zaken en

Immigratie aangelegenheden,

(J.H. Grosheide)

./

'-/


