
Algemeen deel 

Inleiding 

Algemeen 
Indeling 
De Minister en de Staatssecretaris van Justitie 
De procureurs-generaal, fungerend directeuren van politie 
De verhouding tussen de Minister van Justitie, de korpsbeheerder en 
de korpschef 
Ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen 

Contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst 

Inleiding 
Telefonisch contact 
Bezoek aan de IND 

Toegang 

Inleiding 
Toegang tot Nederland 
Grensbewaking 
Contact tussen de ambtenaren belast met de grensbewaking en de 
ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen 

Toelating 

Inleiding 
Verblijf in de vrije termijn 
Visa voor kort verblijf 
Algemene toelatingsvoorwaarden 
Machtiging tot voorlopig verblijf 
Vergunning tot verblijf 
De vergunning tot vestiging 
De toelating als vluchteling (art. 15 Vw) 
Het verblijfsrecht krachtens art. 10, tweede lid, Vw 
Kennisgeving van beschikkingen; uitreiking en inhouding van 
identiteitspapieren 

Toezicht 

Inleiding 
Verplichtingen in het kadervan toezicht 
Beperken van de vrijheid van beweging 
Operationeel vreemdelingentoezicht (art. 19 Vw) 
Aantekeningen in en het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en 
verblijfsdocumenten 
Ongewenstverklaring 
Signaleringen in het Opsporingsregister 
Gedragslijn bij ongewenste politieke activiteiten 



A Algemeen deel 

Invoering van strafrechtelijke verplichtingen van derden met 
betrekking tot het onrechtmatig verblijf 
Veiligheidsfouillering 

Uitzetting 

Inleiding 
Vreemdelingen die voor uitzetting in aanmerking kunnen komen 
Last tot uitzetting 
Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft 
Vertrektermijnen 
Vertrek onder het terugkeerprogramma 
Gedragslijn indien uitzetting om gezondheidsredenen niet 
verantwoord is 
Gedragslijn indien buitenlandse autoriteiten uitlevering vragen 
Voorbereiding en tenuitvoerlegging 
Internationale overeenkomsten 
Verwijdering van vreemdelingen die per schip of vliegtuig zijn 
binnengekomen 
Overige categorieën 

Vrijheidsontneming 

Algemeen 
Vrijheidsontneming op grond van art. 18b Vw 
Bewaring (art. 26 Vw) 
Beoordeling van de vrijheidsontneming door de rechtbank 

Rechtsmiddelen 

Inleiding 
Bezwaar en administratief beroep 
Beroep bij de rechtbank 
Verzoek om een voorlopige voorziening 

Administratie en registratie 

Inleiding 
Registratie van gegevens 
Fysieke archivering 
Administratieve organisatie 
Verstrekken van inlichtingen in het algemeen 
Informatie-uitwisseling tussen de korpschef en de Gemeentelijke 
Sociale Dienst 

Voorlichting 

Inleiding 
Informatie voor de vreemdeling 
Algemeen voorlichtingsinateriaal 
Voorlichtingsmateriaal voor IND-medewerkers, uitvoerende 
diensten en externe relaties 
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