
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/62)

Besluit van de Minister voor Vreemde-
lingenzaken en Integratie van 23 decem-
ber 2005, nummer 2005/62, houdende
wijziging van de Vreemdelingencirculai-
re 2000

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 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 A2/Bijlage 3a Vreemdelingen-
circulaire 2000 komt te luiden:

Bijlage 3a Tarievenlijst 2006

Vervoer (per vervoerde
vreemdeling)

 

Binnen Rotterdam € 141,46
Van Rotterdam naar Den Haag € 282,92
Van Rotterdam naar Amster-
dam

€ 282,92

Van Rotterdam naar Brussel € 424,38
  
Binnen Amsterdam € 141,46
Van Amsterdam naar Den
Haag

€ 282,92

Van Amsterdam naar Rotter-
dam

€282,92

Van Amsterdam naar Brussel € 565,84
  
Vervoer naar overige bestem-
mingen, per vreemdeling per
uur

€ 70,73

  

Escortering tijdens het terug-
vervoer

 

Salariskosten (per escort per
uur)

€ 70,73

Kosten voor het verblijf van
de escort (per escort)

variabel

Ticketkosten (per escort) variabel
Vliegvergoeding (per escort
per uur)

€ 18,42

Onkostenvergoeding (per
escort per dag)

€ 12,00

Reisverzekering (per escort) variabel
  
Verblijf van de geweigerde
vreemdeling

 

Enige verblijfplaats aangewe-
zen als plaats of ruimte
bedoeld in artikel 6, lid 1 en
2, Vw 2000 (p.p.p.d.)

€ 217,84

  
Laissez passer  
Kosten aanvraagproces € 597,00
Tolk tijdens vooronderzoek
(per aanvraag)

€ 55,00

Prijs laissez passer variabel
  
Medische kosten variabel
  
Overige kosten variabel
  
Administratiekosten  
(maximaal € 1.200 administra-
tiekosten per vreemdeling)

8%

Deze gestandaardiseerde tarieven zullen
worden gebruikt bij het verhalen van
kosten op vervoersmaatschappijen waar-
voor zij ingevolge artikel 65 Vreemde-
lingenwet en artikel 6.3 Vreemdelingen-
besluit aansprakelijk zijn. Het betreft
hier de kosten van uitzetting en de kos-
ten van verblijf die de overheid maakt
met betrekking tot vreemdelingen aan
wie de toegang tot Nederland is gewei-
gerd.

De tarieven zijn gebaseerd op de werke-
lijk gemaakte kosten van de diverse
betrokken instanties.

De tarieven zullen jaarlijks – per 1 janu-
ari – worden herzien en worden gepubli-
ceerd in de Staatscourant.

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 Staatscou-
rant waarin het is geplaatst.

Den Haag, 23 december 2005.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
de Directeur-Generaal Internationale
Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Toelichting bij wijziging 2005/62

A
A2/Bijlage 3a Tarievenlijst 2006
   In dit WBV is vermeld dat de Tarie-
venlijst voor het verhalen van kosten op
vervoersmaatschappijen waarvoor zij
ingevolge artikel 65 Vreemdelingenwet
en artikel 6.3 Vreemdelingenbesluit aan-
sprakelijk zijn, jaarlijks zal worden
herzien en in de Staatscourant zal wor-
den gepubliceerd. Bij dit WBV wordt de
Tarievenlijst 2006 gepubliceerd in de
Staatscourant. De tarieven zijn niet
gewijzigd en blijven gelijk aan de tarie-
ven voor 2005.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
de Directeur-Generaal Internationale
Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.
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