
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
28 december 2004, nummer 2004/73,
houdende 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 A3/2.3.8
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

2.3.8 Het verhoor
Indien door moeilijkheden met de
taal geen of onvoldoende contact met
de opgehouden persoon mogelijk is,
dient de hulp van een tolk te worden
ingeroepen, die als voldoende
bekwaam en objectief kan worden
beschouwd. De noodzakelijke kosten
verbonden aan inschakeling van een
tolk, kunnen ten laste van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties worden gebracht.
Wenst de opgehouden persoon
bepaalde vragen niet te beantwoorden
voordat hij met zijn raadsman overleg
heeft gepleegd, dan wordt die wens
zoveel mogelijk gerespecteerd. De
raadsman dient bij het verhoor in de
gelegenheid te worden gesteld de
nodige opmerkingen te maken.
Als het verhoor dient om de identiteit
van de opgehouden persoon vast te
stellen, moet hij uitvoerig worden ver-
hoord over zijn levensloop, woon-
plaatsen, bezochte onderwijsinstellin-
gen en dergelijke. Ook bij derden kan
informatie worden ingewonnen.
De vreemdeling is op grond van arti-
kel 54, eerste lid, onder c,

Vreemdelingenwet (of indien de
Vreemdelingenwet daartoe geen basis
biedt op grond van de artikelen 5:16,
5:17 en 5:20 Algemene wet bestuurs-
recht, zie nader 3.3.7) verplicht gege-
vens te verstrekken bijvoorbeeld over
zijn identiteit, nationaliteit, burgerlij-
ke staat, beroep, woon- of verblijf-
plaats met adres, datum, plaats en
wijze van binnenkomst in Nederland,
doel en duur van verblijf in
Nederland, en de middelen van
bestaan. Hij kan daartoe zelfs gevor-
derd worden. Het niet meewerken
aan een verplichting op grond van
artikel 54 Vreemdelingenwet is straf-
baar gesteld in artikel 108
Vreemdelingenwet (en het niet mee-
werken aan een vordering op grond
van de Algemene wet bestuursrecht is
strafbaar gesteld in artikel 184
Wetboek van Strafrecht). Het feit dat
deze vordering is gedaan dient duide-
lijk uit de vreemdelingenadministratie
te blijken.

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst en
treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin het is geplaatst.

Rijswijk, 28 december 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND),
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2004/73

Artikelsgewijs

Artikel I

A

A3/2.3.8 Het verhoor
Deze wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000 houdt
verband met de beëindiging van de
subsidiëring van het Tolk- en
Vertaalcentrum Nederland (TVCN)

door het ministerie van Justitie per
1 januari 2005. Via TVCN kon de poli-
tie tot 1 januari 2005 tolken op kosten
van het ministerie van Justitie inzetten
(vallend onder de subsidieregeling van
TVCN). Om efficiënte inzet van tolken
en kostenbewustzijn te stimuleren is
ervoor gekozen om overheidsdiensten
die gebruik maken van tolken zelf bud-
gettair verantwoordelijk te maken. Het
budget dat werd besteed aan tolken-
diensten voor de politie bij de uitoefe-
ning van taken binnen het
Vreemdelingenbeleid en vallend onder
de subsidieregeling met TVCN wordt
per 1 januari 2005 overgedragen aan
het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Dit ministerie
heeft ervoor gekozen dat de subsidie
met TVCN nog met zes maanden
wordt verlengd in 2005, totdat het con-
tract met de nieuwe aanbieder (lees: de
erfopvolger van TVCN) is getekend.

Artikel II
In dit artikel is bepaald dat dit besluit
(met de toelichting) in de Staatscourant
zal worden geplaatst en dat het in wer-
king zal treden met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin het is geplaatst.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
Het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND),
P.W.A. Veld.
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