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Algemeen
Op 1 februari 1999 is de Vreemde-
lingenwet als gevolg van de aanname
van het wetsvoorstel ongedocumen-
teerden gewijzigd. 
Kernpunt van dit wetsvoorstel is dat
nadere eisen gesteld worden aan het
onderzoek naar de aanvraag om toela-
ting als vluchteling.
Concreet betekent dit dat de vreemde-
ling die geen relevante documenten
(reis- of identiteitspapieren) kan over-
leggen aannemelijk moet kunnen
maken dat het ontbre-ken van deze
documenten hem niet is aan te reke-
nen. Kan de vreemdeling dit niet aan-
nemelijk maken dan kan niet-inwilli-
ging van de aanvraag wegens
kennelijke ongegrondheid het gevolg
zijn (het nieuw ingevoegde artikel 15c,
onder f, Vw). Zie hiervoor TBV 1999/3.
Daarnaast is een artikel betreffende
fouillering toegevoegd (artikel 17b,
Vw).
Het eerste lid ziet op fouillering ten
behoeve het verkrijgen van documen-
ten die van belang zijn voor de aan-
vraag (documentfouillering).
Aangezien de praktijk uitwijst dat
asielzoekers slechts in beperkte mate
bereid zijn om desgevraagd documen-
ten en bescheiden te tonen is met
invoeging van dit artikel de mogelijk-

heid gecreëerd om door middel van
fouillering (extra) informatie te verga-
ren die van belang is voor de beoorde-
ling van de aanvraag.
Het tweede lid ziet op fouillering die
ten doel heeft de veiligheid van de
plaats waar de vreemdeling zich
bevindt op grond van artikel 17a, Vw
te waarborgen (veiligheidsfouillering).
Hieronder treft u nadere instructies
betreffende de fouillering aan.

Algemene uitgangspunten
– Algemeen uitgangspunt bij fouille-
ring is, dat als op een minder ingrijpen-
de manier hetzelfde doel bereikt kan
worden fouillering achterwege dient
te blijven.
– De fouillering wordt uitgevoerd door
een ambtenaar die belast is met grens-
bewaking of het toezicht op vreemde-
lingen. 
– Fouillering vindt plaats door ambte-
naren van hetzelfde geslacht als de
gefouilleerde.
– Fouillering is toegestaan aan kleding
en de oppervlakte van het lichaam. De
bagage van de vreemdeling mag even-
eens onderzocht worden.
– Fouillering in het lichaam is niet toe-
gestaan.

Documentenfouillering
Het eerste lid van artikel 17b ziet op
fouillering ten behoeve van het verkrij-
gen van relevante documenten: docu-
mentfouillering. De documentfouille-
ring kan pas plaatsvinden bij de start
van de asielprocedure op het
Aanmeldcentrum.
Ingeval de vreemdeling desgevraagd
voldoende (juiste en geldige) docu-
menten presenteert die van belang zijn
voor de beoordeling van zijn aanvraag
(dit betreft tenminste documenten
en/of bescheiden ter vaststelling van
de identiteit, nationaliteit en reisrou-
te), blijft fouillering achterwege.
Ingeval de vreemdeling desgevraagd
geen of onvoldoende (juiste en geldi-
ge) documenten presenteert die van
belang zijn voor de beoordeling van

zijn aanvraag (dit betreft tenminste
documenten en/of bescheiden ter vast-
stelling van de identiteit, nationaliteit
en reisroute), vindt fouillering plaats.
Een tweede documentfouillering kan
plaatsvinden indien dit in het belang
van het onderzoek is.
Indien documenten tijdelijk worden
ingenomen, gelden de bestaande
regels hieromtrent (B7/2, Vc).

Veiligheidsfouillering
Veiligheidsfouillering van vreemdelin-
gen vanaf 12 jaar kan plaatsvinden op
de AC’s, OC’s en het Verwijdercentrum
Ter Apel en heeft tot doel de veilig-
heid van vreemdelingen en medewer-
kers te waarborgen.
NB In AZC’s kan een veiligheidsfouille-
ring niet plaatsvinden op grond van
art. 17b, lid 2, Vw.
Bij de beoordeling of een veiligheids-
fouillering daadwerkelijk moet plaats-
vinden, dient te worden nagegaan of
het middel (fouillering) in verhouding
staat tot het doel (veiligheid). Een en
ander betekent dat een asielzoeker
niet in iedere willekeurig situatie aan
een veiligheidsfouillering kan worden
onderworpen.
In beginsel vindt een standaard veilig-
heidsfouillering plaats bij (eerste) bin-
nenkomst in of (laatste) vertrek uit één
van de bovengenoemde centra. 

Tenslotte
Alle bovenstaande wijzigingen worden
zo spoedig mogelijk in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire 1994
verwerkt.

Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht op
vreemdelingen en de ambtenaren
belast met de grensbewaking in
bovenstaande zin in te lichten.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.
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