
Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire TBV 2003/20

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee
i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 17 juli 2003 
Ons kenmerk: HKUIT03-3252(AUB)
Code: TBV 2003/20
Geldigheidsduur: Een jaar ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Onderwerp: Aanvulling TBV 2003/15

Inleiding
Naar aanleiding van de vaststelling
van het Protocol Identificatie en
Labeling (PIL) en de ingebruikne-
ming van het nieuwe informatiesys-
teem Basis Voorziening
Vreemdelingen (BVV) is de
Vreemdelingencirculaire 2000 middels
TBV 2003/15 aangepast. Echter, de
taken en bevoegdheden van de
Zeehavenpolitie van de politieregio
Rotterdam-Rijnmond zijn hierin niet
opgenomen. Tevens zijn abusievelijk
twee modellen niet opgenomen. Dit
aanvullend TBV voorziet hierin als-
nog. 

Toelichting
De grensbewaking wordt onder ande-
re uitgevoerd door de Koninklijke
Marechaussee en door de
Zeehavenpolitie van de politieregio

Rotterdam-Rijnmond. De bevoegdhe-
den van ambtenaren belast met grens-
bewaking bij de Koninklijke
Marechaussee en bij de
Zeehavenpolitie zijn gelijk. In de
matrix van paragraaf A8/4.1.1. is per
gebruikersorganisatie aangegeven tot
welke taken deze bevoegd is. 

Wijziging A8/4.1.1
In paragraaf A8/4.1.1. wordt in de
matrix bij de organisaties tussen de
Koninklijke Marechaussee en de
Ambtenaren Burgerzaken de volgen-
de gebruikersorganisatie toegevoegd:

Zeehaven-   X   X   X   X   X
Politie

Wijziging Modellen
In de onderstaande modellen wordt
het woord ‘CRV-nr’ vervangen door
het volgende woord: ‘V-nummer’.
Model M137-A en 137-B.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst, en werkt terug tot
15 juni 2003.

De bovenstaande wijzigingen zullen
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,
P.W.A. Veld.
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