
«Vreemdelingencirculaire»

Aan:
– de korpschefs van de politieregio’s
i.a.a.:
– de Procureurs-generaal
– Staf Koninklijke marechaussee te Den
Haag

Datum: 21 juli 1998
Kenmerk: 698015/98/IND
Code: TBV 1998/19
Onderdeel: Directie Beleid
Aard: verzoek om
medewerking/bekendmaking van voor-
schriften
Juridische achtergrond:
Vreemdelingenwet/Vc 1994, hoofdstuk
A6/9.14.6
Geldig van/tot: 15 juli 1998 tot 15 juli
2000
Onderwerp: verwijdering/declareren
van kosten

In het huidige hoofdstuk van de
Vreemdelingencirculaire 1994, dat han-
delt over kostenverhaal en declaratie
(A6/9.14), is een onderdeel opgenomen
dat tevens betrekking heeft op het vra-
gen van machtiging tot het doen van
uitgaven.
Ik heb besloten het beleid ten aanzien
van het vragen van een dergelijke
machtiging te wijzigen.
De wijziging heeft allereerst betrek-
king op de machtiging tot het doen
van uitgaven voor de reis van de
vreemdeling zelf. Een dergelijke mach-
tiging hoeft met ingang 1 juli 1998 –
ongeacht de hoogte van het bedrag –
niet langer te worden gevraagd.
Daarnaast hoeft de korpschef voor de
kosten van de benodigde documenten
en visa voor de verwijdering, pas mach-
tiging te vragen indien het bedrag de
f 200 overschrijdt.
Een en ander laat onverlet, dat in rede-
lijkheid en onder acceptabele condities
steeds van de goedkoopste wijze van
vervoer gebruik dient te worden
gemaakt.
Deze wijziging inzake de financiële
aspecten van de verwijdering laat de
inhoudelijke toets onverlet. Alvorens
tot verwijdering over te gaan zal de
korpschef zich er steeds – zonodig na

overleg met de Immigratie- en
Naturalisatiedienst – van moeten ver-
gewissen, dat het de betrokken vreem-
deling niet (langer) is toegestaan in
Nederland te verblijven, en dat zich
ook overigens geen beletsel voordoet
waardoor de verwijdering moet wor-
den uit- of afgesteld.
Wellicht ten overvloede wijs ik u er op,
dat deze TBV enkel ziet op kosten die
direct verband houden met de verwij-
dering van de vreemdeling. De indirec-
te verwijderingskosten (zoals personele
kosten of benzine- en maaltijdkosten
voor presentaties bij buitenlandse ver-
tegenwoordigingen) komen niet voor
vergoeding in aanmerking. Deze vallen
immers onder de dekking van het
Besluit Vergoeding Politiekosten.
De tekst van de Vreemdelingencircu-
laire zal bij de eerstvolgende gelegen-
heid worden aangepast en komt als
volgt te luiden:

9.14.6 Declareren van kosten bij het
ministerie van Justitie
Indien de kosten van verwijdering niet
door de vreemdeling zelf worden
betaald, uit een gestelde zekerheid zijn
bestreden, of op een vervoersonderne-
ming zijn verhaald, kunnen deze wor-
den gedeclareerd bij het ministerie van
Justitie, met inachtneming van het vol-
gende.
a. Kosten voor transport van bagage en
huisraad tot het eerste station in het
land van bestemming zullen door het
ministerie van Justitie tot een maxi-
mum van f 200 per persoon worden
vergoed, indien deugdelijk zal zijn aan-
getoond dat het transport op de goed-
koopste wijze heeft plaatsgehad en uit
over te leggen bewijsstukken een speci-
ficatie van de vervoerde goederen is
gebleken.
Bij hoger geraamde kosten dient voor-
af machtiging tot het doen van de uit-
gave te worden gevraagd aan het
ministerie van Justitie (zie A2).
b. Voor het betalen van documenten
en visa dient, nadat is vastgesteld dat
deze niet kosteloos of voor minder dan
f 200 zullen worden verstrekt, vooraf
machtiging te zijn verkregen van het
ministerie van Justitie, welke machti-

ging in spoedeisende gevallen ook tele-
fonisch kan worden gevraagd (zie A2).
c. Kosten verbonden aan begeleiding
van de vreemdeling naar een plaats
buiten Nederland, komen ten laste van
het ministerie van Justitie. Voor het
doen van deze uitgave dient steeds
vooraf machtiging te zijn verkregen
van het ministerie van Justitie (zie A2).

Ook het model D42 zal in bovenstaan-
de zin worden aangepast.

Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht op
vreemdelingen terzake in te lichten.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
L. Elting.
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