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In Hoofdstuk 2 van de
Uitvoeringsovereenkomst bij het
Akkoord van Schengen zijn regels
opgenomen over het functioneren
en het gebruik van het
Schengen-informatiesysteem (SIS).
Dit houdt in dat een signalering in
het SIS, ongeacht door welk land
die signalering is ingebracht, voor
het gehele Schengengebied van
toepassing is. In elk Schengenland
kunnen vreemdelingen worden
aangetroffen, die voor eigen, dan
wel een ander Schengenland
gesignaleerd staan ex artikel 96
van eerdergenoemde
Uitvoeringsovereenkomst.

Doel signalering ex art. 96
In dit artikel worden vreemdelingen
ter fine van weigering van toegang
gesignaleerd. Het doel van deze
signalering is dat deze vreemdeling
niet wordt toegelaten tot het
Schengengrondgebied dan wel bij
aantreffen daarin buiten het
Schengengebied verwijderd dient te
worden.

Verschillende signaleringssystemen
Vreemdelingen kunnen ter fine van
weigering van de toegang zijn
gesignaleerd in het nationale

signaleringssysteem (OPS) of het
internationale signaleringssysteem
(SIS). Bepalend is o.a. de
nationaliteit en de reden tot
signalering. Daarvoor zijn criteria
opgesteld (zie A5/6 en A5/7, Vc94).

Verplichtingen in het kader van de
Uitvoeringsovereenkomst bij het
Akkoord van Schengen
Artikel 25 van deze overeenkomst
(bijlage 41) legt de verdragpartners
de verplichting op om vooroverleg
te plegen met een lidstaat die een
vreemdeling, niet zijnde een
EG/EER-onderdaan, heeft
opgenomen in het SIS ter fine van
weigering indien het voornemen
bestaat aan een dergelijke
vreemdeling een verblijfstitel te
verlenen.
Dit betekent dat bij elke aanvraag
tot verblijf het SIS (eveneens OPS)
geraadpleegd dient te worden.
Indien bij een aanvraag om
toelating geconstateerd wordt dat
de vreemdeling door een
Schengenstaat terzake van
weigering van de toegang is
gesignaleerd in het SIS dan dient
de korpschef de aanvraag door
middel van een D-16 voor te
leggen aan IND.
De IND zal ten behoeve van de
aanvraag vooroverleg plegen met
de desbetreffende Schengenstaat.
Ingeval van een dergelijke
SIS-signalering kan verblijf worden
verleend op grond van klemmende
redenen van humanitaire aard of
internationale verplichtingen. Indien
verblijf wordt toegestaan dan zal de
signalerende staat worden verzocht
de signalering uit het SIS te
verwijderen. De signalerende staat
kan de vreemdeling desgewenst
wel opnemen op de nationale
signaleringslijst.
In de praktijk kunnen m.b.t. art 96
NSIS-signalering de navolgende
vreemdelingen worden
aangetroffen:
1. Een vreemdeling die geen
geldige verblijfstitel voor Nederland
bezit en gesignaleerd staat.
2. Een vreemdeling die een
aanvraag tot verblijf indient en door

Nederland in het SIS gesignaleerd
staat.
3. Een vreemdeling die een
aanvraag tot verblijf indient c.q.
heeft ingediend en in het SIS
gesignaleerd staat voor een andere
Schengenstaat.
4. Een vreemdeling die in
Nederland een geldige verblijfstitel
bezit en in het SIS gesignaleerd
staat voor een andere
Schengenstaat.
N.B. Bij verlenging van een
bestaande verblijfsvergunning dient
eenzelfde procedure te worden
gevolgd.

Handelwijze bij het aantreffen van
de onder 1 t/m 4 genoemde
vreemdeling

Algemeen:
- Bureau Sirene van de CRI in
kennis stellen (telefoon 079 -
459898/fax 079 - 458771). Het
Bureau Sirene Nederland zal
vervolgens het Bureau Sirene van
het desbetreffende land in kennis
stellen.
- in de bovengenoemde gevallen 2
t/m 4 dient de korpschef de
aanvraag door middel van een D16
voor te leggen aan de IND.

Ad 1
Betrokkene dient te worden
verwijderd buiten het
Schengengebied. De IND wordt
door middel van proces-verbaal
daaromtrent ingelicht.

Ad 2
De aanvraag dient in behandeling
te worden genomen waarbij ernstig
rekening wordt gehouden met deze
signalering. Door middel van een D
16 wordt genoemd verzoek
voorgelegd aan de IND. Dit verzoek
wordt verzonden aan de
coördinator signaleringen van het
IND-district (zie bijlage 11).
Bij een negatieve beschikking
waartegen geen rechtsmiddelen
meer open staan, dient betrokkene
te worden verwijderd. Bij een
positieve beschikking wordt
betrokkene toegelaten en dient de
SIS-signalering te vervallen.
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De coördinator signaleringen
verwijdert de signalering uit SIS.

Ad 3
De aanvraag dient in behandeling
te worden genomen conform artikel
25, 1e lid van de
Uitvoeringsovereenkomst bij het
Akkoord van Schengen. Bureau
Sirene dient door middel van een
faxbericht te worden verzocht om
bekend te worden gemaakt met de
signalerende instantie. Na het
bekend worden van de
signalerende instantie wordt door
middel van een model D16
genoemd verzoek voorgelegd aan
de IND. Dit verzoek wordt
verzonden aan de coördinator
signaleringen van het
desbetreffende IND district. Na het
indienen van voornoemde aanvraag
wordt aan betrokkene een model
D44-1 uitgereikt (zie bijlage 21).
In dit formulier is vermeld dat
betrokkene een aanvraag tot verblijf
heeft ingediend terwijl deze ter
weigering van de toegang
gesignaleerd staat. Betrokkene
dient deze verklaring bij zich te
dragen en bij controle te
overleggen.
Bureau Sirene houdt de mutaties in
het NSIS bij en legt vast wanneer
een vreemdeling in deze procedure
wordt opgenomen. Na
geïnformeerd te hebben bij de
betreffende Schengenstaat deelt de
IND (coördinator signaleringen) aan
de korpschef mee of aan
betrokkene de verblijfstitel al dan
niet kan worden afgegeven en
informeert Bureau Sirene.
Bij een positieve beschikking zal de
signalerend staat verzocht worden
de signalering uit het SIS te
verwijderen. Desgewenst kan het
signalerende land betrokkene
opnemen op hun nationale
signaleringslijst. Bij een negatieve
beschikking waartegen geen
rechtsmiddelen meer open staan,
dient betrokkene te worden
verwijderd. Bij een positieve
beschikking krijgt betrokkene een
(tijdelijke) titel tot verblijf.

Ad 4
Er dient gehandeld te worden
conform artikel 25, 2e lid van de
Uitvoerings-overeenkomst bij het
Akkoord van Schengen.
N.B. Hoewel in art. 25, lid 2 formeel
is gesteld dat de signalerende staat

in deze het initiatief dient te nemen
is het voor een snelle afhandeling
van deze procedure vooralsnog
gewenst dat de korpschef zelf het
initiatief neemt.
Navraag dient te worden gedaan bij
de instantie die de (tijdelijke)
verblijfstitel heeft afgegeven.
Proces-verbaal van bevindingen
wordt opgemaakt en alle op de
identiteit en de verblijfstitel
betrekking hebbende documenten
worden gefotokopieerd en
verzonden naar de instantie die de
verblijfstitel heeft afgegeven
alsmede naar de coördinator
signaleringen van het
desbetreffende IND-district.
Wanneer de verblijfsdocumenten
rechtens zijn verstrekt, dient
betrokkene zijn weg te vervolgen.
Aan betrokkene wordt een model
D44-2 uitgereikt (zie bijlage 31).
De instantie die de verblijfstitel
heeft afgegeven, handelt v.w.b. de
verdere afhandeling conform het
gestelde ad 3.
Ik verzoek de onder u
ressorterende ambtenaren belast
met het toezicht op vreemdelingen
terzake in te lichten. Bovenstaande
aanwijzingen zullen, voor zover
nodig, te zijner tijd in de
Vreemdelingencirculaire (Vc94)
worden verwerkt.

s-Gravenhage, 7 augustus 1995.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.P.A. Nawijn.

1 De bijlagen worden niet in de
Staatscourant geplaatst.
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