
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
9 augustus 2004, nummer 2004/49, hou-
dende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het
Vreemdelingenbesluit 2000 (Staatsblad
2000, 497) en het Voorschrift
Vreemdelingen 2000 (Staatscourant
2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
als volgt gewijzigd:

A
Paragraaf A5/6.2.2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

6.2.2  In kennis stellen van de rechtbank

De Minister (in de praktijk de IND)
dient uiterlijk op de achtentwintigste
dag na de bekendmaking van een
besluit tot oplegging van een vrijheids-
ontnemende maatregel op grond van
artikel 6, 58 of 59 Vreemdelingenwet
de rechtbank daarvan in kennis te stel-
len, tenzij de vreemdeling zelf beroep
heeft ingesteld (artikel 94, eerste lid
Vreemdelingenwet). Op deze termijn-
stelling is de Algemene Termijnenwet
van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat
de termijn van achtentwintig dagen een
aanvang neemt op de dag nadat de
vreemdeling in bewaring is gesteld. De
kennisgeving, die gelijk wordt gesteld
met een beroep van de vreemdeling,
dient dus uiterlijk op de negenentwin-
tigste dag van de vrijheidsontneming
door de rechtbank te zijn ontvangen.
Daarnaast geldt dat, indien de gestelde
termijn eindigt op een zaterdag, zondag
of algemeen erkende feestdag, de ter-
mijn wordt verlengd tot en met de
eerstvolgende dag die niet een zaterdag,
zondag of algemeen erkende feestdag
is.
In het geval dat binnen de termijn van

achtentwintig dagen meerdere besluiten
tot vrijheidsontneming zijn genomen,
bijvoorbeeld als gevolg van het indie-
nen van een aanvraag tot het verlenen
van een verblijfsvergunning, telt voor
de termijn van kennisgeving het eerste
besluit.
De kennisgeving hoeft niet gedaan te
worden indien de bewaring uiterlijk de
achtentwintigste dag van de vrijheids-
ontneming is opgeheven. Stelt de
vreemdeling dan wel zijn advocaat of
gemachtigde beroep in binnen de ter-
mijn van achtentwintig dagen dan
hoeft de Immigratie- en
Naturalisatiedienst evenmin een kennis-
geving aan de rechtbank te zenden.

B
Paragraaf A5/6.2.3
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

6.2.3  Procedure bij kennisgeving door
de IND/ beroep door de vreemdeling
(binnen 28 dagen)

De ambtenaar belast met de grensbe-
waking, de ambtenaar belast met het
toezicht op vreemdelingen en de hul-
pofficier van justitie dient op de eerste
dag van het opleggen van een vrijheids-
ontnemende maatregel op grond van
artikel 6, 58 of 59 Vreemdelingenwet
daarvan per fax mededeling te doen
aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) met gebruik-
making van model M110-A en M110-
B.
In verband met het zenden van de ken-
nisgeving door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) aan de recht-
bank en het verzenden van dossiers aan
de rechtbank en de advocatuur geldt
inzake de oplegging van de maatregel
ex artikel 58, eerste lid Vw 2000 of arti-
kel 59, eerste of eerste en tweede lid
Vw 2000, de volgende procedurebe-
schrijving voor verzending van dossie-
rstukken door de vreemdelingendienst
dan wel de Koninklijke Marechaussee
aan het Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND)-regiokan-
toor. Let wel, het betreft hier een werk-
wijze om te bewerkstelligen dat uitein-
delijk de rechtbank tijdig wordt

geïnformeerd en dat volledige dossie-
rvorming plaatsvindt. Afwijking van
het onderstaande leidt op zichzelf niet
tot de conclusie dat onrechtmatig is
gehandeld. Indien de benodigde stuk-
ken echter niet tijdig voor zitting aan-
wezig zijn kan dit wel leiden tot het
oordeel dat de bewaring onrechtmatig
is. De snelle aanlevering van stukken is
derhalve van eminent belang. Om
dezelfde reden dienen de door de
vreemdelingendienst dan wel de
Koninklijke Marechaussee aangelever-
de stukken steeds zo volledig mogelijk
te zijn ingevuld. 
Deze procedure geldt niet voor vrij-
heidsontneming ex artikel 6, eerste en
tweede lid Vw 2000, met dien verstande
dat de ambtenaar belast met de grens-
bewaking op de eerste dag van het
opleggen van een vrijheidbenemende
maatregel op grond van artikel 6 Vw
2000 – ingeval het gaat om een persoon
die een aanvraag heeft ingediend voor
een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd – daarvan mededeling
doet aan het Aanmeldcentrum
Schiphol. Ingeval het gaat om een
regulier aan de grens geweigerde per-
soon dient de ambtenaar belast met de
grensbewaking hiervan op de zevenen-
twintigste dag na weigering per fax de
Unit Terugkeer Schiphol van de vrij-
heidsontneming in kennis te stellen.
Nadere instructies over de procedure
rond dit laatste artikel kunnen worden
opgesteld door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) (Unit
Terugkeer Schiphol en AC Schiphol),
in overleg met en ten behoeve van de
Koninklijke Marechaussee en de
Zeehavenpolitie.
Onderscheid dient te worden gemaakt
tussen de situatie dat de kennisgeving
door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) wordt ver-
zonden en de situatie dat voor dag 28
van de vrijheidsontneming al beroep is
ingesteld door de advocaat.

Indien ambtshalve door de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) wordt
kennisgegeven op dag 28 geldt het
onderstaande 
Op de dag van de inbewaringstelling
(dag 0) wordt de Immigratie- en
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Naturalisatiedienst (IND) het model
M110-A (oplegging maatregel ex arti-
kel 59, eerste of eerste en tweede lid
Vw 2000), vergezeld van het model
M110-B (proces-verbaal van gehoor)
gefaxt. Tevens worden, indien reeds
bekend, de noodzakelijke gegevens van
de advocaat gefaxt. Als het ‘bericht
optreden advocaat’ aanwezig is, kan dit
daarvoor in de plaats treden.
Vanaf dag 23 tot uiterlijk dag 25 voor
12.00 uur wordt het model M119 (rap-
portage vreemdelingenbewaring) met
eventueel aanwezige bijlagen gefaxt.
Tevens worden nadere gegevens
omtrent de voortgang van de verwijde-
ring gefaxt, onder gebruikmaking van
het model M120 (Voortgangs)gegevens
met betrekking tot uitzetting. Ook
andere gegevens die van belang kunnen
zijn voor het verloop van de procedure
dienen te worden gefaxt.

Daarbij kan gebruik gemaakt worden
van de volgende faxnummers:
Kantoor Den Bosch, ULAD PV-HC:
(073) 649 55 26
Kantoor Rijswijk, ULAD PV-HC:
(070) 370 35 45
Kantoor Hoofddorp, ULAD PV-HC:
(023) 8889062
Kantoor Zwolle, ULAD PV-HC: 
(038) 4601050 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) faxt op dag 28 een kennisgeving
aan het Centraal Intakebureau
Vreemdelingenzaken, faxnummer (023)
5126736.
De kennisgeving bestaat uit het model
M110-A , voorzien van een door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) aan te brengen stempel
‘Kennisgeving Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) o.g.v. artikel
94 Vw 2000’ en, indien bekend, de
naam van de vertegenwoordigende
advocaat. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) voorziet het
desbetreffende model tevens van een
aantekening over de taal waarin de
desbetreffende vreemdeling kan worden
gehoord (dit blijkt uit het model M110-
B dan wel uit het rapport van gehoor
en de beschikking in primo).
Van dag 29 tot en met dag 35 ontvangt
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) de zittingslijst van de rechtbank.
Deze zittingslijst is voorzien van de
naam van de advocaat.
Van dag 32 tot en met dag 39, uiterlijk
om 16.00 uur, verstuurt de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) het dos-

sier naar de behandelende rechtbank en
de advocaat. Eventueel door de
Vreemdelingendienst dan wel de
Koninklijke Marechaussee nagezonden
stukken worden voor zover nodig door
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) doorgezonden naar de recht-
bank en advocaat.

Indien beroep door de advocaat wordt
ingesteld vóór dag 28 geldt het onder-
staande
Op de dag van de indiening van het
beroep (dag 0), of anders uiterlijk op
dag 1 wordt aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) het
beroepschrift gezonden met het verzoek
om nadere gegevens omtrent de voort-
gang van de verwijdering. Uiterlijk op
dag 10 dient de Vreemdelingendienst
dan wel de Koninklijke Marechaussee
het Model M119 (rapportage vreemde-
lingenbewaring) met de eventuele aan-
wezige bijlagen naar de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) te faxen.
Tevens dienen eventuele (nadere) gege-
vens omtrent de voortgang van de ver-
wijdering te worden gefaxt onder
gebruikmaking van het model M120
((voortgangs)gegevens met betrekking
tot uitzetting). Ook andere gegevens die
van belang kunnen zijn voor het ver-
loop van de procedure dienen te wor-
den gefaxt.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden
van de volgende faxnummers:
Kantoor Den Bosch, ULAD PV-HC:
(073) 649 55 26
Kantoor Rijswijk, ULAD PV-HC:
(070) 370 35 45
Kantoor Hoofddorp, ULAD PV-HC:
(023) 8889062
Kantoor Zwolle, ULAD PV-HC: 
(038) 4601050 .

Op dag 2 ontvangt de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) de zittings-
lijst van de rechtbank. Deze zittingslijst
is voorzien van de naam van de advo-
caat.
Op dag 11, uiterlijk om 16.00 uur, ver-
stuurt de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) het dossier
naar de behandelende rechtbank en de
advocaat. Echter, als dag 11 op een
vrijdag valt, dient verzending reeds
voor 12.00 uur plaats te vinden.
Eventueel door de Vreemdelingendienst
dan wel de Koninklijke Marechaussee
op dag 12 of 13 nagezonden stukken
worden voor zover nodig door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst

(IND) doorgezonden naar de recht-
bank en advocaat.

C
Paragraaf A5/6.2.4
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

6.2.4  Behandeling van de kennisge-
ving/Het 1e beroep door de rechtbank

In artikel 94, lid 2 Vreemdelingenwet is
voorgeschreven dat de rechtbank
onmiddellijk het tijdstip van het onder-
zoek ter zitting bepaalt. De zitting
vindt uiterlijk op de veertiende dag na
ontvangst van het beroepschrift of de
kennisgeving plaats. De rechtbank
roept de vreemdeling op om in persoon
dan wel in persoon of bij raadsman te
verschijnen om te worden gehoord.
Tevens roept de rechtbank de gemach-
tigde van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) op. Tijdens
dit onderzoek ter zitting kan de vreem-
deling zich alleen doen bijstaan door
een raadsman. Als raadsman wordt
slechts toegelaten een in Nederland
ingeschreven advocaat of een rechts-
hulpverlener die in dienst is van de
Stichting Rechtsbijstand Asiel, indien
deze persoon aan de daarvoor gestelde
eisen voldoet (artikel 98, derde lid
Vreemdelingenwet).
De rechtbank doet mondeling ter zit-
ting of schriftelijk uitspraak. De schrif-
telijke uitspraak wordt binnen zeven
dagen na de sluiting van het onderzoek
gedaan.
Indien de rechtbank de toepassing of
de tenuitvoerlegging van de vrijheids-
ontnemende maatregel onrechtmatig
acht, verklaart zij het beroep gegrond.
In dat geval beveelt de rechtbank de
opheffing van de maatregel of een wij-
ziging van de wijze van tenuitvoerleg-
ging daarvan. Ook kan de rechtbank
schadevergoeding toekennen (zie hierna
onder 6.4).
De griffier van de rechtbank zendt zo
spoedig mogelijk een afschrift van de
uitspraak aan de vreemdeling of zijn
advocaat en aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). De
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) stuurt vervolgens een afschrift
van de uitspraak aan de korpschef of
de Bevelhebber der Koninklijke
Marechaussee. Daarbij kunnen tevens
aanwijzingen gegeven worden hoe ver-
der ten aanzien van de vreemdeling
gehandeld moet worden.
Indien uit informatie van de rechtbank
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blijkt dat de vrijheidsontnemende
maatregel onmiddellijk dient te worden
opgeheven informeert de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) onver-
wijld de desbetreffende vreemdelingen-
dienst (artikel 58 en 59 Vw 2000) of de
Koninklijke Marechaussee (artikel 6 en
59 Vreemdelingenwet). De maatregel
dient onverwijld door een daartoe
bevoegde ambtenaar te worden opgehe-
ven onder gebruikmaking van het
model M113. De vreemdeling wordt
dus niet zonder voorafgaande
opheffing heengezonden. Indien in de
inrichting waar de vreemdeling zich
bevindt geen tot opheffing bevoegde
ambtenaar aanwezig is kan een wel
bevoegde ambtenaar een schriftelijk
verzoek om invrijheidstelling richten
aan de directeur, vergezeld van een
model M113. Voorts kan de directeur
van de inrichting verzocht worden om
de vreemdeling een mededeling te doen
omtrent melding of vertrek. Een
afschrift van het opheffingsbewijs
(model M113) dient naar de behande-
lende unit van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) te worden
verzonden.

D
Paragraaf A5/6.2.5
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

6.2.5  Procedure bij het voortduren van
de maatregel van vrijheidsontneming

Indien de rechtbank na een eerste
beoordeling het beroep ongegrond
heeft verklaard dan wel een wijziging
van de wijze van tenuitvoerlegging
heeft bevolen, en de maatregel van vrij-
heidsontneming duurt voort, kan de
vreemdeling op ieder moment opnieuw
beroep instellen tegen het voortduren
van de maatregel van vrijheidsontne-
ming.
De Vreemdelingendienst dan wel de
brigade van de Koninklijke
Marechaussee faxt uiterlijk op dag 3 na
de indiening van het beroep het model
M120 ((voortgangs)gegevens met
betrekking tot uitzetting) naar de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Afwijking van deze werkwijze
leidt er op zichzelf niet toe dat onrecht-
matig is gehandeld. Uitgangspunt is
steeds dat de rechtbank en de weder-
partij tijdig en volledig worden geïnfor-
meerd.
De rechtbank sluit het vooronderzoek
binnen een week na ontvangst van het

beroep. Anders dan bij een eerste
beroep of kennisgeving kan de recht-
bank besluiten om de vreemdeling of
de gemachtigde van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) niet te horen
en zelfs zonder toestemming van partij-
en bepalen dat een onderzoek ter zit-
ting achterwege blijft (de zaak buiten
zitting afdoen). Bij de behandeling van
het beroep staat met name de voort-
gang van de verwijdering ter beoorde-
ling.
Na de sluiting van het onderzoek (dat
kan zowel het vooronderzoek als het
onderzoek ter zitting betreffen) doet de
rechtbank mondeling ter zitting of
schriftelijk uitspraak. De schriftelijke
uitspraak wordt binnen zeven dagen na
de sluiting van het onderzoek gedaan.
Evenals bij een eerste beroep kan de
rechtbank de toepassing of de tenuit-
voerlegging van de vrijheidsontnemen-
de maatregel onrechtmatig achten en
zal zij het beroep gegrond verklaren. In
dat geval beveelt de rechtbank de
opheffing van de maatregel of een wij-
ziging van de wijze van tenuitvoerleg-
ging daarvan. Ook kan de rechtbank –
indien hierom verzocht wordt – schade-
vergoeding toekennen (zie hierna onder
6.4.).
De griffier van de rechtbank zendt zo
spoedig mogelijk een afschrift van de
uitspraak aan de vreemdeling of zijn
advocaat en aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). De
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) stuurt vervolgens een afschrift
van de uitspraak aan de korpschef of
aan de Bevelhebber der Koninklijke
Marechaussee. Daarbij kunnen tevens
aanwijzingen gegeven worden hoe ver-
der ten aanzien van de vreemdeling
gehandeld moet worden.

E
Paragraaf A5/7
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

7  Overgangsrecht vrijheidsbeperkende
en vrijheidsontnemende maatregelen

Met betrekking tot het overgangsrecht
bij de inwerkingtreding van het wets-
voorstel wijziging van het stelsel van de
rechterlijke toetsing van vrijheidsontne-
mende maatregelen zegt Artikel II van
het voorstel het volgende:
‘Ten aanzien van de vreemdeling aan
wie op het tijdstip van inwerkingtre-
ding van deze wet zijn vrijheid is ont-
nomen, blijft het recht zoals het gold

voor inwerkingtreding van deze wet
van toepassing tot het moment van de
eerstvolgende uitspraak, bedoeld in
artikel 94 of artikel 96.’
Dit houdt in dat indien vóór inwer-
kingtreding van deze wet al eerder een
beroep ongegrond was verklaard en de
vreemdeling op het moment van inwer-
kingtreding van deze wijziging nog
steeds zijn vrijheid is ontnomen, nog
éénmaal (uiterlijk vier weken na de
laatste uitspraak) kennis moet worden
gegeven van het voortduren van de
vrijheidsontneming (overeenkomstig het
huidige artikel 96 Vw 2000). Na de uit-
spraak daarop is het nieuwe recht van
toepassing.”
Cruciaal voor het kennisgeven aan de
rechtbank is dat het oude recht blijft
gelden totdat de rechtbank voor de eer-
ste maal na inwerkingtreding van de
wetswijziging uitspraak heeft gedaan
over de vrijheidsontneming.

Voorbeelden:

1. Van een inbewaringstelling die vóór
1 september 2004 is opgelegd dient te
allen tijde – derhalve ook ná 1 septem-
ber 2004 – een eerste kennisgeving
oude wet uit te gaan.

Casus: 
– inbewaringstelling op 29 augustus
2004 -> kennisgeving (art. 94 oude wet)
uiterlijk op 1 september 2004;
– inbewaringstelling op 30 augustus
2004 -> kennisgeving (art. 94 oude wet)
uiterlijk op 2 september 2004;
– inbewaringstelling op 31 augustus
2004 -> kennisgeving (art. 94 oude wet)
uiterlijk op 3 september 2004;
– inbewaringstelling op 1 september
2004 -> kennisgeving (art. 94 nieuwe
wet) uiterlijk op 29 september 2004.

In deze casus wordt geen kennis meer
gegeven van het voortduren van de
bewaring. Uitspraak in deze zaken
wordt immers ná 1 september 2004
gedaan.

2. Van inbewaringstellingen die vóór
1 september 2004 zijn opgelegd, waarin
uitspraak is gedaan vóór 1 september
2004 met als dictum ‘ongegrond’ en de
vrijheidsontneming duurt ná 1 septem-
ber 2004 voort, dient te allen tijde nog
éénmaal een kennisgeving (oude wet)
uiterlijk vier weken na de laatste uit-
spraak uit te gaan.
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Casus:
– inbewaringstelling vóór 1 september
2004 + uitspraak ‘ongegrond’ van vóór
1 september 2004 + inbewaringstelling
duurt ná 1 september 2004 voort ->
nog eenmaal een kennisgeving (art. 96
oude wet) uiterlijk vier weken na uit-
spraak.

F
Paragraaf C7/4 komt te vervallen.

G
Model M 110-A, M119 en M120-A
zijn gewijzigd. Model M120-A wordt
vernummerd tot M120. De modellen
M120-B en M121 komen te vervallen.

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst en
treedt in werking met ingang van
1 september 2004.

Rijswijk, 9 augustus 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2004/49

Artikelsgewijs

A
Een van de voornemens die op het
gebied van het vreemdelingenrecht in
het Strategisch Akkoord zijn opgeno-
men, betreft het herstel van de rechter-
lijke toetsing van vrijheidsontnemende
maatregelen, zoals deze was voor de
Vreemdelingenwet. In verband hiermee
zijn artikel 94 en 96 van de
Vreemdelingenwet gewijzigd.
Met de invoering van de
Vreemdelingenwet op 1 april 2001 is
het stelsel van rechtsbescherming van
vreemdelingen tegen vrijheidsontne-
mende maatregelen gewijzigd. Zo is
onder meer voorzien in een verkorting
van de termijn waarbinnen de rechter
de toepassing van een vrijheidsontne-
mende maatregel beoordeelt en in een
periodieke beoordeling van het voort-
duren van een dergelijke maatregel.
Na invoering van de Vreemdelingenwet
bleek echter dat de effecten van deze
wijzigingen op de gehele vreemdelin-
genketen, en met name voor de belas-
ting van de vreemdelingenkamers,
onvoldoende waren onderkend. De wij-

ziging heeft uiteindelijk geleid tot ach-
terstanden bij de behandeling van de
andere (verblijfsrechtelijke) beroepspro-
cedures, die onverenigbaar waren met
één van de belangrijkste doelstellingen
van de Vreemdelingenwet: het verkor-
ten van vreemdelingenrechtelijke proce-
dures.
Daarnaast gold dat een toename van
het aantal inbewaringstellingen werd
verwacht, vanwege de voorgenomen
intensivering van het toezicht op
vreemdelingen. Daarmee zou een nog
groter beslag op de beschikbare recht-
bankcapaciteit worden gelegd, waar-
door de bestaande achterstanden en
doorlooptijden verder zouden oplopen.
Gelet hierop is de termijn waarbinnen
de minister de rechtbank in kennis
moet stellen van de vrijheidsbenemende
maatregel verlengd van drie tot achten-
twintig dagen, en de termijn waarbin-
nen de rechtbank zitting houdt ver-
lengd van zeven tot veertien dagen.
Tevens is de verplichting van de over-
heid om de rechtbank na ongegrond-
verklaring van het eerste beroep perio-
diek kennis te geven van het
voortduren van de maatregel komen te
vervallen.
Om de inhoud van de
Vreemdelingencirculaire in overeen-
stemming te brengen met de bovenver-
melde wijzigingen, is aanpassing van
enkele hoofstukken noodzakelijk geble-
ken.

B
Zie de toelichting onder A.

C
Zie de toelichting onder A.

D
Zie de toelichting onder A

E
Zie de toelichting onder A.

F
Zie de toelichting onder A.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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Model M110-A Maatregel van bewaring

V-nummer :
IND-nummer :
Piketadvocaat : Tel:

De ondergetekende, zijnde ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelin-
gen tevens hulpofficier van justitie, legt met het oog op de uitzetting aan de
vreemdeling (m/v) zich noemende:

Achternaam :
Voorna(a)m(en) :
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Geboorteland :
Nationaliteit :

de maatregel van bewaring op zoals bedoeld in:

[  ] artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000;
[  ] artikel 59, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet 2000;

deze maatregel wordt gevorderd door1:

[  ] het belang van de nationale veiligheid, omdat ........................................

[  ] het belang van de openbare orde omdat er aanwijzingen zijn om te
vermoeden dat de vreemdeling zich aan de uitzetting zal ontrekken,
hetgeen blijkt uit het feit dat de vreemdeling:

[  ] verdacht wordt van het plegen van een misdrijf
[  ] veroordeeld is terzake misdrijf
[  ] ongewenst verklaard is
[  ] niet beschikt over een identiteitsdocument als bedoeld in artikel

4.21 Vreemdelingenbesluit 
[  ] zich niet aangemeld heeft bij de korpschef
[  ] zich niet gehouden heeft aan zijn vertrektermijn
[  ] gebruik maakt/maakte van een vals/vervalst document
[  ] zich bedient/bediend heeft van een of meerdere aliassen
[  ] geen vaste woon- of verblijfplaats heeft
[  ] eerder niet-rechtmatig in Nederland verbleven heeft
[  ] andere reden(en)

[  ] artikel 59, eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000,
omdat de voor terugkeer noodzakelijke bescheiden voorhanden zijn, dan
wel binnen korte termijn voorhanden zullen zijn.

De maatregel is opgelegd :

Plaats: Datum: Tijd:

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
namens de Minister,
De hulpofficier van justitie,

Naam: Handtekening:

Een afschrift van deze maatregel is onmiddellijk aan de vreemdeling uitgereikt.

Uit: Staatscourant 18 augustus 2004, nr. 157/ pag. 10 5



Beroep tegen deze maatregel kan schriftelijk worden ingesteld bij de rechtbank
te ’s-Gravenhage, Centraal Inschrijfbureau vreemdelingenzaken te Haarlem, fax-
nummer 023 - 512 6736. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het model
beroepschrift, zie ‘www.rechtspraak.nl’

1 Slechts invullen bij inbewaringstelling op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a of b, van
vreemdelingenwet 2000

Model M- 119 Dossier vreemdelingenbewaring 

V-nummer :
IND-nummer :
DATUM :

Politieregio : Naam :
District : Voornaam :
Behand.ambt. : Geb.datum :
Telefoon : Geb.plaats :
Telefax : Nationaliteit :
Advocaat : Aliassen :
Telefoon : Taal (gehoor) :
Telefax : Ident. vastgest. : J/N

Zo ja, waarmee : Npp/id.krt/L.P.

Inhoud dossier (aankruisen indien van toepassing) :

Machtiging tot binnentreden
Verslag van binnentreden
Proces-verbaal van strafrechtelijke staandehouding
Proces-verbaal van strafrechtelijke aanhouding
Artikel van Algemene Politieverordening
Proces-verbaal van staandehouding (vreemdelingenwet)
Proces-verbaal van ophouding
Melding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 50 Vw (ophouding)
Beschikking verlenging ophouding
Melding Piketcentrale (faxbericht) advocaat/raadsman art. 59 Vw (bewaring)
Proces-verbaal gehoor bewaring
Beschikking maatregel bewaring
Aangemeld bij BCL d.d ……………………..
Geplaatst in PI, UC of JJI te …………… d.d ……………
Aanvraag verblijfsvergunning regulier
Beschikking afwijzing aanvraag regulier
Aanvraag verblijfsvergunning asiel
Rapport nader gehoor asiel
Beschikking afwijzing aanvraag asiel + voornemenprocedure
Beschikking ongewenstverklaring 
Uitreiking beschikking ongewenstverklaring/Publicatie Staatscourant (kopie)
Strafrechtelijke antecedenten
Formulier (voortgangs-) gegevens verwijdering (M120)
VOVO-procedure J/N ; Zo ja naar voren gehaald : J/N
Overige gegevens : 
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Model M120

(VOORTGANGS)GEGEVENS MET BETREKKING TOT UITZETTING

Politieregio :
Vreemdelingendienst :
Telefoonnr. : Faxnr :

Naam vreemdeling :
Geb.datum :
(Gestelde) nationaliteit :
Alias(sen) :

V- nummer :
IND-  nummer :

Datum bewaring (IBS) :
__________________________________________________________________
1. Eerdere IBS : J/N

Reden opheffing : 
Onder welke naam :
Waar gepresenteerd :
Welk resultaat :

Eerdere uitzetting : J/N
Bestemming :
Met welk document :

2. Verblijfsproc. : J/N

• Asielprocedure : J/N
Datum aanvraag :
Datum beschikking :
Datum vovo :
Datum vovo naar 
voren gehaald :
Zittingsdatum :
Uitspraak :

• Reguliere aanvraag : J/N
Datum aanvraag :
Datum beschikking :
Datum vovo naar 
voren gehaald :
Zittingsdatum :
Uitspraak :

• Claim (Dublin/Schengen/Benelux/vormloos): J/N
Datum verzending door VD/Kmar aan Dublinbureau:
Datum claim door Dublinbureau:
Bij welk land :
Resultaat :
Rappel :
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3. LP-aanvraag

• Presentatie via IND : J/N
Verzenddatum VD/Kmar :
Ontvangstdatum IND :
Datum planning presentatie :
Datum presentatie :

• Voorpresentatie : J/N
Datum :
Resultaat :
Vervolgactie :

• Presentatie
schriftelijk
in persoon
groepspresentatie

Datum :
Welk land :

• Resultaat presentatie
LP verstrekt : J/N
In onderzoek : J/N
Indien N, reden :
Vervolgactie :
Bijzonderheden :

• Rappel
schriftelijk
telefonisch
in persoon

Datum laatste rappel :
Frequentie :

4. Identiteits-/nationaliteitsgehoor

Datum gehoor :
PV van gehoor : J/N 
Relevante gegevens 
doorgegeven aan onderzoekende autoriteit: J/N

5. Bijdrage vaststelling identiteit/nationaliteit

• Door betrokkene : J/N
Aktie betrokkene :
Datum :

• Door derden : J/N 
Afkomstig van :
Verkregen informatie :
Datum :

6. Onderzoek door VD(Kmar)/IND

Aard onderzoek :
Datum :
Resultaat :
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7. Belangenafweging bij het voortduren van de maatregel na 6 maanden: 

Reden voortduring:

de vreemdeling is bij beschikking van ………………. ongewenst verklaard
en/of heeft zware criminele antecedenten;
de vreemdeling frustreert het onderzoek naar de vaststelling van zijn identi-
teit of nationaliteit, hetgeen uit het volgende blijkt ………………………….;
de vreemdeling is ná de inbewaringstelling één of meerdere procedures ter
verkrijging van een verblijfstitel gaan voeren met het kennelijke doel om de
uitzetting danwel de verkrijging van een reisdocument te vertragen;
ten aanzien van de vreemdeling bestaat een aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid dat hij op korte termijn wordt verwijderd;
(andere reden)

Gelet op vorenstaande kan de termijn van zes maanden worden overschreden
omdat het belang van de minister bij de verwijdering van de vreemdeling aan-
merkelijk groter is dan in het algemeen het geval is.

8. Bewaring opgeheven: J/N

Reden :
Datum :

9. Uitzetting

Paspoort : J/N
Datum afgifte LP :
Datum vlucht :
Vluchtgegevens :
Escorte : J/N
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