
Hoofdstuk A 5 Toezicht 

INHOUD 

1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

1.2 Bevoegdheid tot opsporing van bij de Vreemdelingenwet 
strafbaar gestelde feiten 

1-3 Opvolgen van aanwijzingen en het verstrekken van 
inlichtingen 

1.3.1 Opvolgen van aanwijzingen 
1.3.2 Verstrekken van inlichtingen aan procureurs-generaal, 

fungerend directeuren van politie 

1.4 Controles op vreemdelingen en periodieke verslag- 
legging daarvan 

1.4.1 Verslaglegging van controles op vreemdelingen 

2 Verplichtingen in het kader van toezicht 

2.1 Inleiding 

2.2 Identificatieplicht 

Voorgeschreven identiteitspapieren 
Houders van een vergunning tot verblijf 
Vreemdelingen aan wie het is toegestaan voor onbepaal- 
de tijd in Nederland te verblijven 
Andere vreemdelingen 
Uitzonderingen op de identificatieplicht 
Kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar die 
houder zijn van sen vergunning tot verblijf of die in- 
begrepen zijn in de vergunning tot verblijf van een 
van hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordiger 
Overige vreemdelingen vrijgesteld krachtens art. 32 W 
Aangifte van vermissing enz. van documenten 
Vervanging van identiteitspapieren 

2.3 Verplichting tot opgave van verandering van woon- of 
verblijfplaats 

2.3.1 Adresverandering binnen de gemeente 
2.3.2 Verandering van woon- of verblijfplaats binnen Neder- 

land 
2.3.3 Vertrek naar het buitenland 

2.4 Verplichting tot het verstrekken van gegevens 

2.4.1 Algemeen 
2.4.1.1 Op vordering verstrekken van gegevens 
2.4.1.2 Verplichting tot het verstrekken van gegevens in 

persoon 
2.4.1.3 Vordering tot het verstrekken van gegevens bij alge- 

mene bekendmaking 
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Kennisgeving van aanwezigheid indien het verblijf niet 
langer is toegestaan 
Mededeling omtrent het gaan zoeken of gaan verrichten 
van arbeid 
Mededeling omtrent het vervallen van het doel waarvoor 
een vergunning tot verblijf is verleend 
Verstrekken van gegevens door anderen dan de vreem- 
deling 
Kennis geven van het verschaffen van nachtverblijf 
Verstrekken van gegevens omtrent (vroegere) buiten- 
landse werknemers 
Verstrekken van gegevens ter vaststelling identiteit 
enz. 
Algemeen 
Verstrekken van de gegevens en het tonen van de 
bescheiden 
Verlenen van medewerking aan het vastleggen van ge- 
gevens met het oog op identificatie 
Beschikbaar stellen van een pasfoto 
Nemen van vingerafdrukken 
Gedragslijn ten aanzien van vreemdelingen die verkla- 
ren niet over geldige reisdocumenten te beschikken 

Verplichting tot aanmelding 

Aanmelding binnen een bepaalde termijn na binnenkomst 
Algemeen 
Vreemdelingen voor wie de verplichting tot aanmelding 
niet geldt 
Termijn waarbinnen de aanmelding dient te geschieden 
Periodieke aanmeldingen 
Wekelijkse aanmelding 
Individuele verplichting tot periodieke aanmelding 

Beperken van de vrijheid van beweging 

Algemeen 

Omschrijving van de maatregel 

Bevoegdheid tot het opleggen van de maatregel 

Staande houden, overbrengen naar en ophouden op een 
plaats bestemd voor verhoor 

Algemeen 

Staande houden 

Vaststellen van de identiteit 

Overbrengen naar een plaats bestemd voor verhoor 

Plaats bestemd voor verhoor 
Rechtsbijstand 
Verhoor 
Onderzoek aan kleding of lichaam en het doorzoeken van 
bagage 
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Regiem waaraan de opgehouden persoon is onderworpen 
Termijn van het ophouden voor verhoor 
Bevoegdheid tot verlenging 
Plaats van tenuitvoerlegging indien de termijn is 
verlengd 
Kennisgeving aan derden 
Bi j minderj arigen 
Bij meerderjarigen 
Beëindiging van de vrij heidsbenemxg 

Aantekeningen in en het tiideliik - in bewarin~ nemen van 
reis- en identiteitspapieren 

Stellen van aantekeningen 
Algemeen 
Aantekeningen gesteld door de ambtenaren, belast met de 
grensbewaking 
Door of vanwege het hoofd van plaatselijke politie te 
stellen aantekeningen 
Doorhalen van aantekeningen 

Het tijdelijk inbewaring nemen var1 reis- en identi- 
teitspapieren 
Algemeen 
Gevallen waarin tij delij ke bewaring van reis - of 
identiteitspapieren geoorloofd is 

Oneewenstverklaring 

Inleiding 
Gronden voor de ongewenstverklaririg 
Voorbereiding en tenuitvoerlegginl; 
Indienen van een voorstel strekkende tot ongewenst- 
verklaring 
Uitreiking van de beschikking 
Stellen van een aantekening in hei: paspoort 
Opheffing van de ongewenstverklarLng 
Signalering als 'ongewenst vreemdeling' (OVR) 

Gedragsliin bii signaleringen - in tiet opsporingsregister - 

Algemeen 
Signaleringen verband houdende mei: de toepassing van de 
Vreemdelingenwet 
Signalering 'ongew.verkl.art. 21 Vw' 
Signalering 'OVR' 
Signalering 'ovp i.v.m. uitreikin!; beschikking' 
Signalering ' verblij f s titel inget1:okkenv 
Signalering 'vergunning tot vestiging vervallen' 
Signalering 'vtv voor onbep. duur vervallen' 
Signalering 'W' 
Signalering ' OVR-ovp ter verwijdel:ingl 
Opneming van signaleringen 
Vervallenverklaring van signaleririgen 

Gedramliin bii ongewenste politieke activiteit 

Vc Suppl. 6 (september 1991) 


