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Inleiding

Op 20 september 2002 is de vierde
voortgangsrapportage implementatie
Plan van Aanpak Drugssmokkel
Schiphol naar de Tweede Kamer ver-
zonden. In deze rapportage zijn ook
een aantal vreemdelingrechtelijke
maatregelen aangekondigd ter bestrij-
ding van drugssmokkel. Zo is de
Minister van Justitie geadviseerd om
aangehouden drugskoeriers, niet zijn-
de EU-onderdanen, vooruitlopend op
hun onherroepelijke veroordeling, op
basis van een proces-verbaal voor
maximaal een periode van 2 jaar als
niet tot het Schengengebied toe te
laten vreemdeling te signaleren in het
Schengen Informatie Systeem (SIS).
Tot op heden is signalering op grond
van een proces-verbaal enkel mogelijk
in het Nationaal Opsporingsregister
(OPS) voor de duur van één jaar. Bij
brief van 3 januari 2003 heeft de
Minister van Justitie tezamen met de
Minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie besloten in te stemmen met
dit voorstel. De aard van het delict en
de omstandigheid dat de drugskoerier
op heterdaad is betrapt, rechtvaardi-
gen een signalering in het SIS.

Daarom zullen alleen drugssmokkel-
gerelateerde processen-verbaal leiden
tot een dergelijke signalering. Voor de
overige processen-verbaal blijft de
huidige procedure bestaan, te weten
de signalering in het OPS.

Ter uitvoering van dit advies zal de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
aangepast waardoor het mogelijk
wordt om ook op basis van een
drugssmokkelgerelateerd proces-ver-
baal te signaleren in het (N)SIS.
Tevens worden door middel van dit
TBV enkele andere passages uit de
Vreemdelingencirculaire 2000 die
betrekking hebben op signaleringen
aangevuld, verduidelijkt dan wel
gewijzigd. 

De passages die gewijzigd worden,
betreffen achtereenvolgens:
– de signalering ‘OVR’ op basis van
een proces-verbaal;
– de signalering ‘OVR’ op basis van
onttrekking aan toezicht;
– de signalering ‘VMV’;
– de signalering van gemeenschapson-
derdanen;
– overige aanvullingen; 
– de telefoon- en faxnummers van de
coördinatoren Signaleringen in de
regio’s.

Wijzigingen

Hieronder wordt per passage aange-
geven wat de aanleiding tot wijziging
of opname heeft gevormd, waarna
steeds de gewijzigde of toegevoegde
tekst volgt.

De signalering ‘OVR’ op basis van een
proces-verbaal
Ter uitvoering van de vierde voort-
gangsrapportage implementatie Plan
van Aanpak Drugssmokkel Schiphol
wordt het mogelijk gemaakt om ook
op basis van een proces-verbaal terza-
ke van een drugssmokkelgerelateerd
misdrijf te signaleren in het (N)SIS.

A3/4.2.2
De eerste alinea komt te luiden:
‘Deze signalering kan onder alle hier-
onder genoemde voorwaarden (1 t/m
7) in zowel het OPS als in het (N)SIS
voorkomen.’

Punt 2 van de opsomming in de
derde alinea komt te luiden:
‘2. verwijdering van een vreemdeling
ten aanzien van wie terzake van een
drugssmokkelgerelateerd misdrijf pro-
ces-verbaal werd opgemaakt, maar
waarbij (nog) geen sprake is van een
veroordeling; termijn twee jaar;’
Na de opsomming in de derde alinea
wordt de volgende tekst ingevoegd:
‘Ad.2 Indien het proces-verbaal leidt
tot een onherroepelijk vonnis kan er
aanleiding zijn de signaleringsgrond
te wijzigen.
Indien er geen sprake is van een pro-
ces-verbaal terzake van een drugs-
smokkelgerelateerd misdrijf, maar
sprake van een ander misdrijf, vindt
er slechts signalering plaats in het
OPS voor de duur van één jaar.’

De signalering ‘OVR’ op basis van
onttrekking aan toezicht
In de uitvoering is gebleken dat de
signaleringsgrond “onttrekken aan
toezicht” nadere invulling behoeft.
Derhalve is besloten aan te sluiten bij
de vrijheidsbeperkende maatregelen
en de maatregelen van toezicht die
ingevolge de artikelen 4.37 t/m 4.39
en artikelen 4.42 t/m 4.52
Vreemdelingenbesluit 2000 aan de
vreemdeling kunnen worden opge-
legd.

A3/4.2.2
Punt 7 van de opsomming in de
derde alinea van A3/4.2.2 komt te lui-
den:
‘7. bij onttrekking aan toezicht; hier-
van is sprake indien niet voldaan
wordt aan een opgelegde vrijheidsbe-
perkende maatregel danwel een van
de maatregelen van toezicht zoals die
zijn opgesomd in artikel 4.37 t/m 4.39
en artikelen 4.42 t/m 4.52
Vreemdelingenbesluit.’
Na de vierde alinea (zie hiervoor)
wordt de volgende tekst ingevoegd:
‘Ad.7. Voor een overzicht van de vrij-
heidsbeperkende maatregelen zie
A5/1.1.’

De signalering ‘VMV’
Naar aanleiding van uitvoeringspro-
blemen bij de Visadienst en het
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Ministerie van Buitenlandse Zaken bij
de afgifte van visa is gebleken dat de
signalering ‘VMV’ in het OPS sinds
de invoering van het Akkoord van
Schengen (en daarmee het invoeren
van het (N)SIS) haar waarde heeft
verloren. Derhalve is besloten om de
signalering ‘VMV’ niet meer in het
OPS op te nemen, maar in het (N)SIS
onder de categorie ‘OVR’. Het onder-
scheid tussen visumplichtige vreemde-
lingen en niet-visumplichtige vreem-
delingen komt daarmee te vervallen.

A3/4.2.2
Punt 1. van de opsomming in de
derde alinea van A3/4.2.2 komt te lui-
den:
‘1. tweede verwijdering in een periode
van twee jaar van een niet criminele
vreemdeling; termijn één jaar.’

A3/4.2.3
Paragraaf A3/4.2.3 komt te vervallen.

De signalering van gemeenschapson-
derdanen
Uit de huidige tekst van de
Vreemdelingencirculaire 2000 blijkt
niet dat er bij gemeenschapsonderda-
nen eerst sprake moet zijn van een
actuele bedreiging van de openbare
orde alvorens zij gesignaleerd kunnen
worden. Deze wijziging beoogt deze
omissie te herstellen.

A3/4.2.2
Na de vijfde alinea (zie boven voor
de ingevoegde alinea’s) wordt de vol-
gende alinea toegevoegd:
‘Voor gemeenschapsonderdanen geldt
hierbij de aanvullende eis dat er spra-
ke moet zijn van een actuele bedrei-
ging van de openbare orde of de
nationale veiligheid. Zie B10/7.2.1.
Gemeenschapsonderdanen kunnen
enkel in het OPS worden gesigna-
leerd.’

Overige aanvullingen

A3/4.2.2
Punt 6. van de opsomming in de
derde alinea van A3/4.2.2 komt te lui-
den:
‘6. weigering toegang/verwijdering
van een vreemdeling die gebruik
gemaakt heeft van valse/vervalste
reis- of identiteitspapieren dan wel
opzettelijk reis- of identiteitspapieren
heeft overgelegd die niet op hem
betrekking hebben; termijn vijf jaar;’

A3/4.5.2
Na de laatste zin van de vijfde alinea
van A3/4.6 wordt de volgende zin
toegevoegd:
‘Tevens dient het nummer van het
proces-verbaal, het proces-verbaal zelf
of de registratiekaart te worden mee-
gezonden.’

Wijziging Model M93

Model M93 is aangepast aan boven-
staande wijzigingen. Het aangepaste
model is als bijlage bij dit TBV
gevoegd.

Telefoon- en faxnummers van de coör-
dinatoren Signaleringen in de regio’s
Gebleken is dat de telefoon-/faxnum-
mers van de coördinatoren niet meer
actueel zijn en worden derhalve aan-
gepast.

A6/4
De tekst van A6/4 komt te luiden:
‘Voor vragen en inlichtingen omtrent
signaleringen in OPS en (N)SIS kunt
u terecht bij de coördinator
Signaleringen.

Schiphol
Telefoon (020) 405 93 21
Fax (020) 653 25 81

Zuid-West
Telefoon (070) 370 34 75
Fax (070) 370 37 70

Noord-West
Telefoon (023) 568 34 12
Fax (023) 568 36 91

Zuid-Oost
Telefoon (073) 649 53 81
Fax (073) 649 55 27

Noord-Oost
Telefoon (038) 469 15 42
Fax (038) 469 11 82

Midden
Telefoon (026) 324 18 81
Fax (026) 324 18 20’

Tot slot

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Voorzover van toepassing zullen de

bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de minister,
het hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
G. Versluis (wnd).
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