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Benaming van vreemdelingen die zich schuldig hebben gemaakt
aan oorlogsmisdaden of wreedheden tegen de mensheid.

Afdeling Plaatsing van het COA
Deze afdeling van het COA coördineert de (over)plaatsing van
asielzoekers naar de verschillende locaties en de uitstroom naar
gemeenten.

Algemeen ambtsbericht Buitenlandse Zaken (AAB)

A
Aanmeldcentrum (AC)
Een asielzoeker die in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich
aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste
registratie van de asielzoeker plaats. Na de eerste registratie wordt
de asielzoeker doorverwezen naar een opvanglocatie in de buurt
van het aanmeldcentrum waar zijn asielprocedure behandeld
wordt. Daar is er gelegenheid voor medisch advies, voorlichting
door Vluchtelingenwerk Nederland en voorbereiding door een
advocaat. Ook vinden er allerlei onderzoeken plaats zoals
identiteits- en documentenonderzoek.

Aanzegging Nederland te verlaten
Het doen van de aanzegging Nederland te verlaten bij adrescontrole,
MTV-controle of na staande houding (die mogelijk heeft geleid tot
ophouding) aan een vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland
verblijft, maar waarvan is gebleken dat deze niet daadwerkelijk uit
Nederland verwijderd kan worden.

Adequate opvang
Onder adequate opvang wordt verstaan iedere opvang (ongeacht de
vorm) voor minderjarige vreemdelingen in hun land van herkomst,
waarvan de omstandigheden niet wezenlijk verschillen van de
omstandigheden waaronder opvang wordt geboden aan leeftijds
genoten die zich in een vergelijkbare positie als de betrokkene
bevinden. Dit kan bestaan uit opvang door ouders, familieleden,
vrienden, buren, stam-, clan- of dorpsgenoten of een kindertehuis.

Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ)
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een
onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en
wetsadviezen uitbrengt aan regering en parlement inzake het
vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid.

Een algemeen ambtsbericht is een beschrijving van de situatie in
een bepaald land voor zover deze van belang is voor de beoordeling
van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en
voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers.

Algemeen Overleg (AO)
Vergadering van een commissie met een of meer bewindspersonen
in de Tweede Kamer. Zie ook de Begrippenlijst van de Tweede Kamer.

Algemene Asielprocedure (AA)
Dit is de procedure van maximaal 8 dagen (exclusief verlengings
mogelijkheden) waarbinnen de IND een asielaanvraag beoordeelt.
Dit resulteert in een inwilliging (verlening verblijfsvergunning
asiel), een afwijzing van de asielaanvraag of een doorverwijzing
naar de Verlengde Asielprocedure.

Alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv)
Een amv is een alleenstaande minderjarige vreemdeling.
Een vreemdeling is alleenstaand als hij niet wordt begeleid door
zijn meerderjarige ouder(s) of door een eventuele in het buitenland
reeds toegewezen voogd. Hij is minderjarig als hij nog geen achttien
jaar is en niet is getrouwd. Voor deze groep gelden aparte opvangmogelijkheden en toelatingsvoorwaarden.

Allochtoon
Een persoon die verblijft in een ander land dan waar hij oorspronkelijk vandaan komt.

Artikel 1F
Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag (Conventie van Genève
inzake de status van vluchtelingen 1951) ziet op het plegen van
oorlogsmisdaden of wreedheden tegen de menselijkheid.

Artikel 56 Vw 2000
Op basis van artikel 56 van de Vw 2000 kan aan een vreemdeling
een vrijheidsbeperkende maatregel worden opgelegd.

Artikel 59 Vw 2000

Autochtoon

Op basis van artikel 59 van de Vw 2000 wordt een vreemdeling die
geen rechtmatig verblijf heeft de vrijheid ontnomen teneinde diens
uitzetting te effectueren. Op basis van dit artikel worden vreemdelingen in vreemdelingenbewaring geplaatst.

Persoon die de nationaliteit heeft van het land waar hij geboren is
en waar hij op dat moment ook verblijft.

Artikel 6 Vw 2000
De vreemdeling aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd
wordt op basis van artikel 6 Vw verplicht zich op te houden in een
detentiecentrum.

B
B4 voorziening
B4 staat voor Bed, Bad, Brood en de vierde B staat voor begeleiding
bij terugkeer. De officiële benaming is Lokale Vreemdelingen
voorziening (LVV).

Artikel 64 Vw 2000
Wanneer het, gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling
of van een van zijn gezinsleden, niet verantwoord is om te reizen,
kan er beroep worden gedaan op artikel 64 Vw 2000. Artikel 64
Vw 2000 verbiedt de uitzetting zolang het medisch gezien onverantwoord is om te reizen. Een beroep op artikel 64 Vw 2000 levert geen
rechtmatig verblijf, maar schort de uitzetting wel op. Indien het
beroep op artikel 64 Vw 2000 wordt gehonoreerd, verkrijgt de
vreemdeling rechtmatig verblijf ex artikel 8 onder j Vw 2000 en
maakt hij tevens aanspraak op COA-opvang. Eventueel eerder
opgelegde vreemdelingenbewaring dient te worden opgeheven
indien artikel 64 Vw 2000 wordt verleend. Een bezwaar tegen de
afwijzing van een beroep op artikel 64 Vw 2000 heeft in beginsel
geen schorsende werking.

Asielaanvraag
Een aanvraag om een verblijfsvergunning van een vreemdeling die
vindt dat hij voor bescherming in Nederland in aanmerking komt,
zoals bedoeld in het Vluchtelingenverdrag.

Basisvoorziening vreemdelingen BVV
De BVV is een automatiseringssysteem binnen de rijksoverheid.
Diverse ministeries maken gebruik van de BVV om informatie over
vreemdelingen te delen.

Beëindiging maatregel
Een vrijheidsbeperkende of ontnemende maatregel eindigt
wanneer de vreemdeling Nederland daadwerkelijk heeft verlaten,
dan wel de maatregel opgeheven wordt.

Bemiddelingsverzoek
Een vreemdeling dient een verzoek in bij de Dienst Terugkeer en
Vertrek (DT&V) om met en namens hem te bemiddelen bij zijn
diplomatieke vertegenwoordiging voor afgifte van een vervangend
reisdocument. Het doel is de terugkeer naar het land van herkomst
mogelijk te maken.

Beroep in het kader van vreemdelingenbewaring

Een geformaliseerde aaneenschakeling van handelingen en
activiteiten die moeten worden verricht voor het afhandelen van
een asielaanvraag. Dit wordt gedaan bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).

Een vreemdeling kan ook beroep bij de rechtbank aantekenen
als hij het niet eens is met de beslissingen van de AVIM of de
Koninklijke Marechaussee over de oplegging van en vervolgens
voortduring van een Artikel 59 Vw maatregel, zie Vrijheids
ontnemende- en vrijheidsbeperkende maatregel. Deze beroeps
procedure mag in beginsel niet in Nederland worden afgewacht.

Asielzoeker

BES eilanden

Een vreemdeling die zijn land heeft verlaten om in een ander land
asiel aan te vragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
onderzoekt, namens de verantwoordelijke bewindspersoon, of de
asielzoeker voor bescherming in Nederland in aanmerking komt.
Bijvoorbeeld omdat hij vluchteling is, in zijn eigen land het reële
risico loopt om onmenselijk behandeld te worden of terugkeer in
redelijkheid niet kan worden verlangd vanwege traumatische
ervaringen of vanwege de algehele onveilige situatie in zijn land.

Bonaire, St-Eustatius en Saba

Asielprocedure

Beschikking
Ander woord voor een beslissing van de overheid. Een vreemdeling
die een aanvraag om toelating heeft ingediend, ontvangt schriftelijk
bericht over de beslissing.
• Beschikking in primo (Bip) = Beschikking in eerste aanleg
•	
Beschikking op bezwaar (Bob) = Beschikking op een ingediend
bezwaarschrift.

Assisted Voluntarily Return from Detention (AVRD)
Dit is een regeling voor vreemdelingen die zelfstandig willen
terugkeren naar het land van herkomst en op dit moment in
vreemdelingenbewaring verblijven. De regeling wordt uitgevoerd
door IOM (Internationale Organisatie voor Migratie).

Besluitmoratorium
Wettelijke mogelijkheid voor de Nederlandse overheid om in
bepaalde asielzaken de beslistermijn van 6 maanden met maximaal
1 jaar te verlengen.

Bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid
en Justitie
Het Bestuursdepartement bestaat uit de beleidsdirecties van het
ministerie. De uitvoerende directies vallen hier niet onder.
Het Bestuursdepartement ondersteunt het ministerie onder meer
op de volgende gebieden: bestuurlijke verhoudingen, bedrijfs
voering van de Rijksdienst, vreemdelingenzaken en het onder
steunen van de politieke en ambtelijke leiding.

Bestuursovereenkomst
De afspraken tussen het COA en de bestuurders van een gemeente
over het aantal opvangplaatsen en de wederzijdse rechten en
verplichtingen ten behoeve van de opvang van asielzoekers in die
gemeente gedurende de afgesproken periode.

Bewaringslocatie
Een huis van bewaring waar een vreemdeling, die niet langer in
Nederland mag blijven, tijdelijk in bewaring kan worden gesteld
ter fine van het gedwongen vertrek.

Bezwaar in het kader van de terugkeerrichtlijn
Het rechtsmiddel bezwaar staat op grond van de vreemdelingenwet
open tegen feitelijke handelingen zoals de uitzetting met een
concrete vertrekdatum. Ook tegen het Terugkeerbesluit onder de
Terugkeerrichtlijn kan bezwaar worden aangetekend. De bezwaarprocedure houdt een volledige heroverweging in van het bestreden
besluit of de appellabele feitelijke handeling, waarin de indiener in
principe de gekegenheid krijgt te worden gehoord. Bezwaar in deze
gevallen schort het vertrek uit Nederland in principe niet op.

Business Information Technology (BIT)
Team BIT (Business Information Technology) is vanuit de DT&V
verantwoordelijk voor de analyse, advisering, ontwikkeling,
implementatie en beheer van het maatwerk van ICT producten
en diensten.

Bureau Secretaris-Generaal (BSG) VenJ
Bureau Secretaris-Generaal is het stafbureau voor de Algemene
Leiding (de pSG, SG en bewindspersonen, AL) van het ministerie
van Veiligheid en Justitie (MinVenJ).

Bureau Veiligheid en Integriteit (BV&I) van de IND
BV&I voert zelfstandig beleidsondersteunende en coördinerende
taken uit op een aantal aandachtgebieden, (Informatie)beveiliging,
Integriteit en buitengewoon bijzonder onderzoek.
BV&I verricht voor de DT&V een aantal diensten:
• het verzorgen van dilemmatrainingen;
• voorlichting over het handboek integriteit;
•	het op verzoek uitvoeren van feitenonderzoek en disciplinair
onderzoek;
•	het doen van aanbevelingen over omgang met
informatiebeveiliging;
• fungeren als aanspreekpunt voor de AIVD en MIVD.

C
Caseload
De caseload is als beheers- en planningsinstrument het aantal
dossiers (actief of inactief ) dat onder een regievoerder/casemanager
valt.

Casemanagement
Casemanagement is een wijze van werken waarbij de vreemdeling
individueel en intensief begeleid wordt door verschillende,
met elkaar samenwerkende ketenpartners. Door middel van
casemanagement wordt maatwerk geleverd.

Casemanager COA
De COA–medewerker die verantwoordelijk is voor de terugkeer
activiteiten van het COA.

Buitenschuld criterium

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Als een vreemdeling van mening is dat hij buiten zijn schuld niet
kan terugkeren naar zijn land van herkomst, kan hij hiertoe een
aanvraag regulier indienen bij de IND. Voor de toetsing van
buitenschuld dient de IND een zwaarwegend advies op te vragen
bij de DT&V.

Het COA is in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie
verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Tot het moment
dat besloten is over hun asielaanvraag, worden asielzoekers
gehuisvest in een van de opvanglocaties van het COA. Het COA valt
onder verantwoordelijkheid van de minister voor Veiligheid en
Justitie.

Als de DT&V regievoerder van mening is dat een persoon buiten
zijn schuld niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst, is het
mogelijk om een ambtshalve toets in het kader van buitenschuld
uit te voeren.

Bureau Medische Advisering (BMA)
Dit is het Bureau Medische Advisering van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst. Hier wordt advies ingewonnen om te beoordelen of een medische behandeling noodzakelijk is en of Nederland
het meest aangewezen land is voor de medische behandeling.

Centrale Ontvangstlocatie (COL)
Dit is de COA locatie in Ter Apel voor de opvang van asielzoekers
vanaf hun aanmelding (bij de Centrale Aanmeldunit) tot uitplaatsing naar een Proces Opvanglocatie (POL). Zie ook Proces
Opvanglocatie.

Centrale Opvang
Alle vormen van opvang van asielzoekers met toepassing van de wet
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Claim vervoerder
De Vw 2000 verplicht vervoerders om maatregelen te nemen om te
voorkomen dat een vreemdeling zonder geldig grensoverschrijdingdocument Nederland in reist.
Wanneer iemand de toegang tot Nederland wordt geweigerd is de
vervoerder verantwoordelijk voor de teruggeleiding van de
vreemdeling naar de plaats buiten Nederland waar hij zijn reis is
begonnen of naar een land waar zijn toelating is gewaarborgd.

Een guiding letter wordt gebruikt voor geweigerde vreemdelingen,
die niet in het bezit zijn van een reisdocument. Een covering letter
wordt door de KMar opgemaakt voor vreemdelingen, die gebruik
hebben gemaakt van een vals/vervalst reisdocument. In de regel
worden fotokopieën van een dergelijk ingenomen reisdocument als
bijlage bij de covering letter meegezonden.

D

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Dacty

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor opvang
van vreemdelingen in Nederland. In opdracht van de minister van
Veiligheid en Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare
positie huisvesting. Als een vreemdeling niet tot Nederland wordt
toegelaten, beëindigt het COA de (opvang)voorzieningen.

Van de asielzoeker is bij de intake een dactyloscopisch signalement
(vingerafdrukken) opgenomen. De dactyslips kunnen worden gebruikt
om in de ons omringende landen op zoek te gaan naar treffers.
Bij positief resultaat kunnen de gegevens worden aangewend voor
het gesprek met de vreemdeling en eventueel voor een presentatie.

COA persoonsdossier

Decentrale Opvang

Dit is het COA dossier van de vreemdeling. In het vertrekgedeelte
van dit dossier worden alle relevante stukken verzameld vanuit IND,
COA en DT&V ten aanzien van de procedure en het vertrektraject van
de vreemdeling.

De opvang van asielzoekers in gemeentewoningen op basis van
regelingen als ROA en VVTV-zorgwet, kleinschalige en besloten
opvang AMV, hierin niet begrepen enige vorm van noodopvang.

Detentiecentrum (DC)
Collectieve voorzieningen
Voorzieningen die door de overheid worden verstrekt of beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld uitkeringen. De overheid wil de
illegaliteit bestrijden door collectieve voorzieningen niet of
nauwelijks beschikbaar te stellen aan illegalen. Alleen in geval van
acute medische noodzaak, onderwijs voor leerplichtige kinderen en
rechtsbijstand worden er uitzonderingen gemaakt.

Hier verblijven ingesloten vreemdelingen waar uitzetting op korte
termijn nog niet mogelijk is. Vreemdelingen verblijven in een
Detentiecentrum op basis van een vrijheidsontnemende maatregel.

Dictum
Dat deel van de rechterlijke beslissing dat de daadwerkelijke
uitspraak inhoudt.

Commissie van Toezicht (CvT) van DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De commissie houdt toezicht op de wijze waarop de vrijheids
beneming ten uitvoer wordt gelegd. Dit doet zij onder meer door
persoonlijke contacten met de ingeslotenen te onderhouden en te
overleggen met de directie van een inrichting. Ingeslotenen kunnen
bij de Commissie van Toezicht hun beklag doen over een besluit van
de directeur.

De detentie- en uitzetcentra in Nederland vallen onder de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI). Bij DJI zijn ook het gevangeniswezen,
de justitiële jeugdinrichtingen en de Tbs-klinieken ondergebracht.
DJI levert een bijdrage aan een veiliger samenleving door vrijheidsstraffen en maatregelen uit te voeren.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
Commissie voor de Raad Internationale
Aangelegenheden
Voorbereidende ambtelijke commissie voor de (onder)Ministerraad.

De DT&V regisseert en faciliteert het vertrek van uitgeprocedeerde
asielzoekers en van illegale vreemdelingen die in het kader van het
vreemdelingentoezicht of grensbewaking zijn aangebracht.

Consul

Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI

Gevolmachtigd vertegenwoordiger van een vreemde regering in
Nederland. Medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek
benaderen de consul voor of namens de vreemdeling met als doel
in het bezit te komen van een vervangend reisdocument.

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst
van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden,
vreemdelingen. DV&O vervoert bovendien goederen en penitentiaire
dossiers voor geheel Justitie.

‘Covering’ of ‘Guiding Letter’

Diensten niveau overeenkomst (DNO)

Wanneer een claim is gelegd bij een vervoerder om een vreemdeling
terug te geleiden naar diens opstapplaats, is het mogelijk om
betrokkene, die ongedocumenteerde of onjuist gedocumenteerd is,
met een begeleidende brief (een guiding of een covering letter) van
de KMar te laten vertrekken, zonder een vervangend reisdocument.

In een DNO wordt de kwaliteit beschreven van de diensten die worden
geleverd. De overeenkomst kan zowel een contract tussen externe als
interne partijen zijn. Dankzij een DNO is een afnemer op de hoogte van
de invulling en kosten van de diensten die hij inkoopt en kan de
leverancier erop worden afgerekend als hij niet de afgesproken kwaliteit
levert.

Directieberaad (DB)

Doorpakken

Het wekelijkse overleg tussen de directeuren van de DT&V.

Als de rechter met de uitspraak op de voorlopige voorziening direct
uitspraak doet in het bezwaar of beroep.

Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV) van DJI
De DBV draagt als onderdeel van de DJI bij aan een rechtvaardige en
veilige samenleving door het op humane en doeltreffende wijze ten
uitvoer leggen van de vreemdelingenbewaring en een bijdrage te
leveren aan de voorbereiding op het vertrek uit Nederland aan hen die
aan haar zorg zijn toevertrouwd. Daarnaast levert de directie expertise
en capaciteit voor activiteiten op gebied van vrijheidsbenemende
maatregelen en straffen.

Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid (DCM) van
Buitenlandse Zaken
DCM in een onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken en
levert een bijdrage aan het reguleren van het vreemdelingenverkeer.
Het werk van DCM wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met
posten in het buitenland en andere ministeries, met name Justitie.
De directie houdt zich onder andere bezig met het visumbeleid en het
toetsen en afhandelen van visumaanvragen; het uitbrengen van
algemene en individuele ambtsberichten en het bevorderen van de
terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden
(DEIA)
DEIA draagt zorg voor een gecoördineerde Justitie-inzet van Nederland,
zowel binnen EU-kader als in multilateraal kader. Daarnaast richt zij
zich op de Koninkrijkssamenwerking en de bilaterale samenwerking
met voor Nederland relevante landen binnen en buiten de EU.

Directie Migratiebeleid (DMB)
De directie Migratiebeleid (DMB) is verantwoordelijk voor het beleid
voor gereglementeerde en beheerste toelating, verblijf en terugkeer
van vreemdelingen. De directie formuleert kaderstellend beleid en laat
ruimte aan de uitvoering. Waar mogelijk wordt gewerkt in project- of
programmavorm, waarbij de medewerkers van de directie zo flexibel
mogelijk worden ingezet.

Directie Regie Vreemdelingenketen (DRV)
De directie Regie Vreemdelingenketen (DRV) stelt de vreemdelingen
keten maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het vreemdelingen
beleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording
af te leggen door het ondersteunen van zowel de ketenregisseur
(DGVz) als de bij vreemdelingenketen aangesloten organisaties.

Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken (DGVz)
DGVz kent verschillende beleidsgebieden en staat onder leiding van
een directeur-generaal (DG). De directeur Migratiebeleid is tevens
plaatsvervangend DG.
• Directie Migratiebeleid (DMB).
• Directie Regie Vreemdelingenketen (DRV).
• Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
• Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
• Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Dublin, overeenkomst van
De overeenkomst van Dublin is een overeenkomst betreffende de
vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling
van een asielverzoek, dat bij een van de lidstaten wordt ingediend.
De Schengenlidstaten hebben allen de overeenkomst van
Dublin ondertekend. De overige Dublinstaten, Denemarken,
Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en Finland, kennen geen vrij
personenverkeer aangezien zij het verdrag van Schengen niet
hebben ondertekend.

E
Europees Asiel Ondersteuningsbureau (EASO)
Dit bureau is een van de Europese Unie. Het Europees Asiel
Ondersteuningsbureau (EASO) heeft als doel de samenwerking van
de EU-lidstaten op het gebied van asielbeleid te ondersteunen.
Uiteindelijk wil de Europese Unie met behulp van dit agentschap
een gemeenschappelijk Europees asielbeleid vormen.

Europees Terugkeerfonds (ETF)
Het Europees Terugkeerfonds is ingesteld ten behoeve van de
lidstaten van de Europese Unie om de organisatie van het terugkeerproces te verbeteren.

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van
de Mens (EVRM)
In dit verdrag hebben de aangesloten landen besloten om de
rechten van de mens te eerbiedigen. Deze rechten zijn onder meer
godsdienstvrijheid, recht op gezinsleven en bescherming tegen
onmenselijk gedrag. Het verdrag dateert uit 1950.

Europese Economische Ruimte (EER)
De aangesloten landen hebben nauwe samenwerking toegezegd in
economische sectoren. De landen van de EER zijn: alle EU-landen,
aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor onder
danen uit deze landen gelden andere voorwaarden om in Nederland
te worden toegelaten.

Europese Unie (EU)
In november 1993 is het verdrag van de Europese Unie in werking
getreden. Dat betekent dat de aangesloten landen nauw gaan
samenwerken op het terrein van Justitie, Binnenlandse Zaken en
het asielbeleid. Daarnaast is er vrij verkeer van personen, goederen,
diensten en kapitaal.
Lidstaten
Er horen 28 landen bij de EU. In de landen van de EU is er vrede,
democratie en een stabiel rechtsstelsel. Door economische
samenwerking is er meer welvaart. Elk Europees land dat deze
beginselen deelt, kan een aanvraag indienen voor lidmaatschap.

Kandidaat-lidstaten
5 landen hebben momenteel de status van kandidaat-lidstaat.
Voordat de kandidaat-lidstaat lid kan worden van de EU, moet eerst
aan diverse voorwaarden worden voldaan. Dit kan een langdurig
proces zijn.

EU-staat
In voorkomende gevallen kan het vertrek uit Nederland plaats
vinden met behulp van een EU-staat. Dit document wordt afgegeven
door de Nederlandse overheid indien de nationaliteit van de
vreemdeling voldoende aannemelijk is. De EU-staat kan worden
gebruikt bij terugkeer naar het land van herkomst, maar in
voorkomende gevallen ook bij de terugkeer naar een ander land.
Tevens kan het document worden gebruikt als ondersteunend
reisdocument bij overdracht naar andere Europese landen.
Bij gebruikmaking van een EU-staat in het kader van het vertrek uit
Nederland dient aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden
voldaan te zijn:
•	Het is niet mogelijk gebleken tijdig een (vervangend) reis
document te verkrijgen van de betreffende (feitelijke) autoriteiten
in het land van herkomst of een derde land, of er zijn met de
autoriteiten van het desbetreffende land afspraken gemaakt over
het gebruik van de EU-staat.
•	Er bestaan één of meerdere aanwijzingen op grond waarvan de
nationaliteit en, in voorkomende gevallen, de identiteit van de
betrokken vreemdeling aangenomen kan worden.
•	Er bestaat een redelijke kans dat de betrokken vreemdeling wordt
toegelaten in het land waar hij naar terug dient te keren.

Expertisecentrum Vreemdelingen
Expertisecentrum Vreemdelingen van de Nationale Politie,
voorheen Taak organisatie vreemdelingen (TOV) genoemd valt
onder politiekorps Utrecht maar dient landelijk belang.

De belangrijkste taken van Frontex zijn:
• de EU-landen helpen hun grenswachten op te leiden;
• risico’s te beoordelen;
•	gebruik te maken van het onderzoek naar nieuwe bewakingstechnologieën en
•	de samenwerking tussen de EU-landen betreffende repatriëring
van illegale immigranten te coördineren.

G
Garantverklaring
Als een vreemdeling naar Nederland wil komen, kan het voorkomen
dat een ander persoon (bijvoorbeeld een familielid of een kennis)
garant moet staan. Dan ondertekent die persoon een garantverklaring waarmee hij of zij verantwoordelijk is voor alle kosten die de
overheid eventueel moet maken voor het verblijf (en vertrek) van
de vreemdeling.
Het ondertekenen van een garantverklaring is nodig in die gevallen
waarbij niet duidelijk is of de vreemdeling zelf duurzaam over
voldoende financiële middelen beschikt om in zijn onderhoud te
voorzien tijdens zijn verblijf in Nederland.

Gedwongen vertrek
Een vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft en niet
zelfstandig wil vertrekken kan gedwongen worden uitgezet.

Gegrond beroep
De rechtbank verklaart het door de vreemdeling ingestelde beroep
gegrond, waarna opnieuw beslissing moet worden genomen op de
onderliggende aanvraag of het verzoek van de vreemdeling. Bij een
gegrond beroep inzake de vreemdelingenbewaring van de vreemdeling dient deze, behoudens gevallen waarin hoger beroep is
geïndiceerd, in principe in vrijheid te worden gesteld.

F

Gegrond beroep met instandhouding van de
rechtsgevolgen

Fit to fly

De rechter stelt de vreemdeling in het gelijk zonder dat het IND
danwel het DT&V besluit wordt vernietigd. De rechtsgevolgen van
de beschikking blijven in stand.

Als er aanwijzingen zijn – bijvoorbeeld op indicatie van de vreemdeling zelf – dat medische omstandigheden het gedwongen vertrek
van een vreemdeling mogelijk in de weg staan, dan schakelt de
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) een arts in met het verzoek om
de vreemdeling te onderzoeken en te beoordelen of hij medisch
gezien kan reizen. Als de vreemdeling kan reizen, wordt hij ‘fit to
fly’ verklaard. Een fit to fly-verklaring is vijf dagen geldig.

Frontex
Het Europese agentschap voor het beheer van de operationele
samenwerking aan de buitengrenzen. Is een agentschap van de
Europese Unie dat zich toespitst op de samenwerking van de
lidstaten van de EU ten opzichte van de gezamenlijke Europese
buitengrens. Het agentschap heeft haar hoofdkwartier in Warschau,
te Polen.

Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS)
Er is één asielsysteem voor alle landen in de Europese Unie: het
Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS).
Binnen de Europese Unie is sinds 2012 een aantal richtlijnen van
kracht waaraan alle landen zich moeten houden:
•	In de Procedurerichtlijn is beschreven aan welke normen een
asielprocedure ten minste moet voldoen;
•	De Definitierichtlijn gaat over de vraag wie wel of geen vluchteling is;
•	In de Opvangrichtlijn staat aan welke voorwaarden de opvang
van asielzoekers moet voldoen;
•	De Richtlijn Tijdelijke Bescherming gaat over een tijdelijk
beschermingsmechanisme dat in werking treed als er veel
ontheemden tegelijk naar de Europese Unie komen.

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Herkomstland (land van herkomst)

Een geautomatiseerd systeem waarin de basisgegevens, zoals
personalia en verblijfadres, van alle voor langere tijd in Nederland
verblijvende personen zijn opgenomen.

Het land waar iemand oorspronkelijk vandaan komt.

Gesloten Gezinsvoorziening
Gezinnen met minderjarige kinderen, die moeten terugkeren naar
het land van herkomst, worden niet meer in vreemdelingenbewaring gesteld, tenzij de ouders zich eerder hebben onttrokken aan
een toezichtmaatregel, maar verblijven op de gesloten gezinsvoorziening (GGv).

Hoger beroep
Na de uitspraak van de Vreemdelingenkamer kan in de meeste
gevallen hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze procedure mag in beginsel
niet in Nederland worden afgewacht.

HRT

Gezinslocatie is een onderdaklocatie met sobere voorzieningen
voor gezinnen met minderjarige kinderen, die Nederland moeten
verlaten.

Herintegratieregeling Terugkeer. Onder de Herintegratie Regeling
Terugkeer kunnen (ex-)asielzoekers die vrijwillig uit Nederland
willen vertrekken in aanmerking komen voor herintegratieondersteuning, in de vorm van een financiële bijdrage. In bepaalde
landen bestaat de mogelijkheid om na terugkeer herintegratie
ondersteuning te ontvangen.

Grensbewaking

Huis van Bewaring (HvB)

Vorm van controle aan de grenzen van Nederland. Met grenzen
wordt hier bedoeld: de lucht- en de zeehavens.

Een huis van bewaring is een cellencomplex waar mensen geen
gevangenisstraf, maar voorlopige hechtenis ondergaan en waar
ook vreemdelingenbewaring (ex artikel 59 Vreemdelingenwet 2000)
ten uitvoer kan worden gelegd.

Gezinslocatie (GL)

‘Guiding’ of ‘Covering Letter’
Wanneer een claim is gelegd bij een vervoerder om een vreemdeling
terug te geleiden naar diens opstapplaats, is het mogelijk om
betrokkene, die ongedocumenteerde of onjuist gedocumenteerd is,
met een begeleidende brief (een guiding of een covering letter) van
de KMar te laten vertrekken, zonder een vervangend reisdocument.
Een guiding letter wordt gebruikt voor geweigerde vreemdelingen,
die niet in het bezit zijn van een reisdocument. Een covering letter
wordt door de KMar opgemaakt voor vreemdelingen, die gebruik
hebben gemaakt van een vals/vervalst reisdocument. In de regel
worden fotokopieën van een dergelijk ingenomen reisdocument
als bijlage bij de covering letter meegezonden.

H
Habeus Corpus (HC)
In Nederland mag niemand zomaar van zijn vrijheid worden
beroofd en gevangen worden gehouden. Soms mag iemand wel
worden opgesloten, bijvoorbeeld omdat hij een gevangenisstraf
moet uitzitten. Ook in de vreemdelingenwet staat een aantal
vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen.
De rechterlijke procedure hierover wordt habeas corpus genoemd.

I
Identificatieplicht, Wet op de
In deze wet is vastgelegd dat iedereen van 14 jaar en ouder een
geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie of een
toezichthouder daarom vraagt.

Identiteitsonderzoek
Het vaststellen van de identiteit van de vreemdeling. Dit onderzoek
wordt verricht door de AVIM en/of Koninklijke Marechaussee.
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
De Immigratie- en Naturalisatiedienst is een agentschap van het
ministerie van Veiligheid en Justitie (MinVenJ). De IND beslist
namens het ministerie van Veiligheid en Justitie (MinVenJ) wie in
Nederland wordt toegelaten. Daarnaast behandelt de IND verzoeken
van vreemdelingen die Nederlander willen worden. IND onderdelen
waar de DT&V contact mee onderhoudt zijn:
• Bureau Medische Advisering (BMA).
• Hoofddirectiestaf.
• Bureau Veiligheid en Integriteit (BV&I).
• Hoofddirecteur IND (HIND).
• Procesvertegenwoordiging (PV).

Herintegratie Regeling Terugkeer (HRT)
Is een regeling voor (ex-)asielzoekers die zelfstandig willen
terugkeren naar het land van herkomst. De regeling wordt
uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie.
Personen die in aanmerking komen voor de Herintegratieregeling
Terugkeer ontvangen naast de voorzieningen uit het standaard
REAN-programma (onder meer) een vliegticket en een ondersteuningsbijdrage een extra financiële toelage, een zogenaamde
‘herintegratiebijdrage’.

Immigratie
Immigratie is de komst van mensen uit een ander land naar
Nederland, met de bedoeling om zich hier te vestigen.

Informatiesysteem Terugkeer en Vertrek (IS-TV)

Juridisch Loket

IS-TV dient voornamelijk voor de administratieve afhandeling van
de processen die voortvloeien uit de taakstelling van de DT&V.
Daarnaast maakt de DT&V deel uit van de keteninformatisering
binnen de Vreemdelingenketen door de koppeling van het IS-TV
met de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV).

Op alle detentiecentra is een juridisch spreekuur ingericht.
Het Juridisch Loket verzorgt inhoudelijk deze juridische spreekuren.

Justitieel Medisch Centrum (JMC)
Medisch centrum dat (medische) zorg biedt aan alle justiabelen in
Nederland die in een DJI-locatie zijn geplaatst.

Inreisverbod
Een vreemdeling die een inreisverbod krijgt opgelegd mag
gedurende de looptijd van het inreisverbod het Schengengebied
niet inreizen. Overtreding van het inreisverbod is strafbaar.
Een vreemdeling krijgt een inreisverbod opgelegd als hij inbreuk
heeft gemaakt op de openbare orde of niet binnen de termijn zoals
die is aangegeven in het terugkeerbesluit Nederland heeft verlaten.

K
Kennisgeving
Ambtelijke bekendmaking, bijvoorbeeld in de Staatscourant.

Ketenpartner
Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ)
De Inspectie Veiligheid en Justitie is voortgekomen uit een
samenvoeging van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de
Inspectie voor de Sanctietoepassing. De samenvoeging is op per
1 januari 2012 van kracht geworden en komt voort uit afspraken uit
het regeerakkoord van 2010. Daarin zijn alle veiligheidstaken van
het Rijk ondergebracht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Op grond van een ministeriële regeling zijn vanaf 1 januari 2014
de taken van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) bij
de Inspectie ondergebracht. Hierdoor is het takenpakket van
de Inspectie uitgebreid met toezicht op het gehele terugkeerproces
van vreemdelingen

Bij zijn werkzaamheden onderhoudt de DT&V relaties met diverse
partners in de Terugkeerketen. De belangrijkste zijn: COA, AVIM,
KMar, DJI, IND.

Koninklijke Marechaussee (KMar)
De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie onder
het beheer van het ministerie van Defensie. De KMar is belast met een
diversiteit aan politietaken waaronder de, in het kader van de
vreemdelingenwetgeving, opgedragen uitvoering van de grensbewaking en het operationeel toezicht op vreemdelingen in de grensstreek.

Koppelingswet

Intensief beschermd wonen (IBW)

Deze wet is in juli 1998 in werking getreden en legt een relatie
tussen het verblijfsrecht van vreemdelingen en de voorzieningen
die door de overheid worden verstrekt. Daartoe zijn de BVV en de
GBA aan elkaar gekoppeld. Er zijn verschillende vormen van
verblijfsrecht. Iemand zonder verblijfsrecht (iemand die illegaal in
Nederland verblijft) heeft geen recht op voorzieningen, met
uitzondering van dringende medische hulp, onderwijs voor
leerplichtigen en rechtsbijstand.

Begeleid wonen project van het COA voor asielzoekers die hiervoor
zijn geïndiceerd.

Korpschef (Kc)

Integrale Landbenadering Terugkeer (ILT)
Integrale Landbenadering Terugkeer is een taskforcegroep. Aan de
ILT nemen deel DMB, IZ, BZ/DCM en DT&V. In dit overleg worden
landenstrategieën ontwikkeld en vindt coördinatie van inter
departementale acties plaats.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
De IOM geeft voorlichting, advies en informatie over terugkeer en
begeleidt (ex-)asielzoekers en andere vreemdelingen die vrijwillig
willen terugkeren naar hun land van herkomst of die willen
doormigreren naar een derde land. De IOM biedt onder voorwaarden ook financiële ondersteuning bij het vertrek in de vorm van de
REAN- en HRT-regeling. De IOM beschikt over een wereldwijd
netwerk.

J
Joint Return Operation (JRO)
Een vlucht georganiseerd door één of meerdere Europese landen
waarbij vreemdelingen uit diverse Europese landen gedwongen
worden uitgezet naar het land van herkomst.

Hoofd van een regionaal politiekorps. In de Vreemdelingenwet
2000 aangewezen als degene onder wiens leiding de dagelijkse
uitvoering van het vreemdelingentoezicht plaatsvindt.

Kortsluiten
Als de rechter met de uitspraak op de voorlopige voorziening direct
uitspraak doet in het beroep.

L
Laissez passer (LP)
Document waarmee een vreemdeling van zijn autoriteiten
toestemming krijgt om zijn eigen land binnen te treden. Het dient
als een tijdelijke vervanging van een paspoort en is alleen bestemd
voor het binnenreizen van zijn eigen land. Als een vreemdeling
geen paspoort heeft, dan kan hij een laissez passer aanvragen bij
zijn ambassade in Nederland.

Legale vreemdeling
Een vreemdeling die met toestemming van de Nederlandse
overheid hier verblijft.

Legalisatie
Het bekrachtigen van een handtekening door de bevoegde
autoriteit. Het legaliseren van documenten is nodig als een
vreemdeling een document moet laten zien dat hij van zijn eigen
autoriteiten heeft gekregen. Dit komt veel voor bij geboorteaktes,
huwelijksaktes, etc. Deze legalisatie vindt plaats bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst en bij de
Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land
van herkomst.

Leges
Het bedrag dat een vreemdeling moet betalen voor een overheidsdienst. Vreemdelingen die een aanvraag om toelating indienen,
moeten in de meeste gevallen leges betalen.

M
M118
Dit is een formulier voor aanmelding van een vreemdeling of
voortzetting van bewaring (IBS) in een justitiële inrichting.

Maatwerk
Een op de individuele vreemdeling gerichte en aan zijn situatie
aangepaste aanpak waarmee het vertrek wordt gefaciliteerd en kan
worden gerealiseerd.

Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)
Visum waarmee een vreemdeling naar Nederland kan reizen om hier
een verblijfsvergunning aan te vragen bij de gemeente of IND.
Voordat de MVV wordt verstrekt, wordt gecontroleerd of de vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden om in Nederland te verblijven.
De MVV wordt aangevraagd en uitgereikt op een Nederlandse
ambassade of consulaat in het land van herkomst dan wel bestendig
verblijf.

Leidraad Terugkeer & Vertrek
De Leidraad Terugkeer en Vertrek biedt voor de medewerkers van
de keten- en andere samenwerkingspartners, zoals gemeenten en
de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), en is het kader
waarbinnen met de vreemdeling terugkeer en vertrek gerealiseerd
kan worden.

Lokaal Terugkeer Overleg (LTO)
Het LTO is een periodiek lokaal overleg tussen de bij het vertrekproces betrokken ketenpartners op uitvoeringsniveau. In het LTO wordt
individuele casuïstiek besproken. Het doel van een LTO is het
zelfstandige, desnoods gedwongen vertrek van een vreemdeling te
bewerkstelligen, door intensief met de (keten)partners samen te
werken en contact te zoeken en te onderhouden. Het LTO is
gezamenlijk verantwoordelijk om per dossier de vertrekstrategie af
te stemmen, gegevens te complementeren, het vertrekdossier te
bespreken en de voortgang van het vertrekproces te monitoren.

LP-aanvraag
De door de directie Internationale Aangelegenheden in te dienen
aanvraag voor een laissez passer. Het betreft hier een aanbiedingsbrief aan de diplomatieke vertegenwoordiging met de geselecteerde
stukken, inclusief een laissez passer aanvraagformulier.

Medewerker Feitelijk Vertrek
De medewerker van Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) die
verantwoordelijk is voor het vertrekproces van een vreemdeling.

Medisch Advies
Is een advies na een kort medisch onderzoek van asielzoekers
(in de RVT) om vast te stellen of een asielzoeker (al dan niet onder
aangepaste omstandigheden) gehoord kan worden door de IND
en/of coherent en consistent kan verklaren.

Meeromvattende beschikking
Als een reguliere aanvraag of de aanvraag van de asielzoeker wordt
ingewilligd of afgewezen, krijgt hij een beschikking waaraan
verschillende rechtsgevolgen zijn verbonden.

Meldplicht
Verplichting voor een vreemdeling om zich op vastgestelde tijden te
melden bij de AVIM. De meldplicht is een toezichtsmaatregel.

Memorandum of Understanding (MoU)
Een MoU bevat werkafspraken tussen de DT&V en een land inzake de
terugkeer van de onderdanen van dat betreffende land naar het land.

LP-opdracht

Mensenhandel, slachtoffer van

De opdracht van de regievoerder (bijzonder) vertrek aan de
betreffende afdeling van de directie Internationale
Aangelegenheden om een laissez passer aanvraag bij een diplomatieke vertegenwoordiging in te dienen.

Mensenhandel kenmerkt zich door mensen (on)vrijwillig en onder
mensonterende omstandigheden te laten werken en van hen te
profiteren. Bijvoorbeeld door (een deel van) hun inkomsten af te nemen
of door ze onder het minimumloon te laten werken. De uitbuiting kan
gepaard gaan met dwang, geweld, chantage en misleiding.

LP-set
Set van alle interne en externe documenten die in het kader van een
laissez passer aanvraag worden bewaard. De laissez passer set maakt
deel uit van het vertrekdossier van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en
een zware vorm van criminaliteit. Over het algemeen is van een
vreemdeling al vóór hij met de DT&V in aanraking komt duidelijk of
hij slachtoffer is van mensenhandel. Dat neemt niet weg dat de
regievoerder altijd alert blijft op signalen waaruit zou kunnen
blijken dat de vreemdeling slachtoffer is van mensenhandel.

Met Onbekende Bestemming (MOB)

Motie Spekman 2 medisch

MOB is een vreemdeling die zonder kennisgeving definitief is
weggegaan uit een opvangaccommodatie en waarvan de verblijfplaats onbekend is.

Op 17 december 2008 heeft de Tweede Kamer de motie Spekman
aangenomen. Met deze motie wordt de regering verzocht voor eind
2009 in ieder geval opvang te verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers die een aanvraag om medische redenen hebben ingediend en
rechtmatig verblijf hebben in Nederland. Op basis van de motie is een
beleidskader en een werkwijze ontwikkeld waarmee uitvoering kan
worden gegeven aan de motie. Dit kader staat uitgewerkt in een brief
van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer. Uitgangspunt van beleid is
dat alle vreemdelingen die in het verleden een asielaanvraag hebben
ingediend en een aanvraag doen op medische gronden, zowel een
reguliere medische aanvraag, als een beroep op artikel 64 Vw,
aanspraak kunnen maken op opvang in het kader van motie Spekman
wanneer zij een compleet en actueel medisch dossier overleggen. Of de
vreemdeling onder de doelgroep valt wordt beoordeeld door de IND.
Opvang wordt geboden op een COA-locatie.

Migratie
De trek van mensen binnen een land of van het ene land naar het
andere.

Minister van Veiligheid en Justitie
De minister is de verantwoordelijke persoon die namens de
regering de algemene leiding over het ministerie van Veiligheid en
Justitie heeft.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert het buitenlands
beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Het unieke aan
Buitenlandse Zaken is dat het ministerie bestaat uit zowel het
departement in Den Haag als uit vertegenwoordigingen, ook wel
posten genoemd, verspreid over de hele wereld.

Ministerraad (MR)
De Ministerraad wordt gevormd door de ministers en staat onder
voorzitterschap van de Minister-President. De Minsterraad
vergadert over het algemeen regeringsbeleid en komt in de regel
eenmaal per week op vrijdag bijeen. Staatssecretarissen kunnen aan
de vergadering deelnemen als onderwerpen op de agenda staan die
hun portefeuille rechtstreeks raken.

Multidisciplinaire samenwerking
Intensieve en actieve samenwerking tussen de verschillende
ketenpartners die vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid naar
een gezamenlijk doel toewerken. De kracht van de samenwerking
wordt bepaald door de professionele en constructieve wijze waarop
de ketenorganisaties ieder vanuit hun eigen mogelijkheden en
posities bijdragen aan dit proces.

N
Nationale Ombudsman (No)

Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV)
Het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) richt zich op reizigers die
vanuit een ander Schengenland Nederland in reizen. De controles
op de reisdocumenten vinden plaats in het gebied direct achter de
grens en worden in heel Nederland steekproefsgewijs uitgevoerd op
de wegen, in de treinen, op het water en bij luchtverkeer. Hoewel de
grensbewaking tussen de Schengenlanden is vervallen, moet men
zich binnen het Schengengebied wel kunnen legitimeren met een
geldig reisdocument. Dit met het doel illegale immigratie in een
zo’n vroeg mogelijk stadium tegen te gaan. Het mobiel toezicht
wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee.

Motie Spekman 1 amv
Met het aannemen van de motie Spekman van 8 juli 2008 is de
Tweede Kamer akkoord gegaan met een experiment waarbij de
bestaande Perspectief aanpak van Vluchtelingenwerk als uitgangspunt wordt genomen. Het doel van dit experiment is het voor
komen van illegaliteit bij ex-amv’s en hen daarmee beschermen
tegen een leven aan de zelfkant van de samenleving. In sommige
gevallen door te kijken of er een reële kans is op een verblijfsvergunning, in andere gevallen wordt er gewerkt aan een perspectiefvolle en respectvolle terugkeer naar het land van herkomst.
De werkwijze vindt plaats aan de hand van de opzet van de al
bestaande Perspectief initiatieven. Het experiment laat de formele
taken en bevoegdheden van IND en DT&V ongewijzigd.

In de Wet Nationale ombudsman zijn onder meer de taak en de
bevoegdheden van de ombudsman vastgelegd. De taak van de Nationale
ombudsman is het doen van onderzoek naar aanleiding van klachten
van burgers. Daarnaast kan hij op eigen initiatief een onderzoek starten.

Nidos
Deze stichting opereert als de Voogdijorganisatie. De amv’en in
Nederland vallen allen onder de voogdij van deze stichting.

Noodopvang
Elke vorm van verifieerbare ondersteuning (in termen van verschaffen van onderdak en voorzien in het levensonderhoud) die in een
gemeente, door de gemeente zelf of een ander, beschikbaar is
gesteld aan de (uitgeprocedeerde) asielzoeker.

O
Ongewenst verklaarde vreemdeling (OVR)
Een vreemdeling die op grond van artikel 67 Vw door de IND tot een
ongewenst vreemdeling is verklaard middels een beschikking.
Deze vreemdelingen hebben géén rechtmatig verblijf en geen recht
op opvang in Nederland, ongeacht enige lopende procedure en
dienen Nederland onmiddellijk te verlaten. Indien een ongewenst
verklaarde vreemdeling desondanks in Nederland wordt aangetroffen, is deze strafbaar op grond van artikel 197 WvSr.

Ongewenstverklaring

Overdrachtsdossier (OD)

Beslissing van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om een
vreemdeling met toepassing van artikel 67 Vw 2000 tot ongewenst
vreemdeling te verklaren indien een vreemdeling een misdrijf heeft
gepleegd. Door de ongewenstverklaring wordt het verblijf in en
illegale terugkeer naar Nederland van de vreemdeling strafbaar.
Een vreemdeling die in Nederland verblijft, terwijl hij weet of
ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij tot ongewenste
vreemdeling is verklaard, maakt zich schuldig aan een misdrijf.
De vreemdeling kan na een bepaalde periode, waarbij de lengte van
de periode is afhankelijk van de feiten waarvoor de vreemdeling
ongewenst is verklaard, een verzoek tot opheffing van de ongewenst
verklaring indienen. Dit verzoek wordt door de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie beoordeeld.

Het overdrachtdossier is het dossier dat door de AVIM, KMar of IND
aan de DT&V wordt verzonden met daarin de informatie over een
individuele vreemdeling. Op basis van een overdrachtdossier is een
vertrekdossier gevormd.

Ontruimbare vreemdeling

Pardon regeling

Vreemdeling van wie de asielaanvraag is afgewezen of die in de
asielaanvraag geen vervolgprocedure meer mag afwachten in
Nederland, is rechtmatig verwijderbaar en ontruimbaar. In deze
situatie eindigt het recht op voorzieningen.

De speciale regeling, ook wel pardonregeling genoemd, voor
vreemdelingen die vóór 1 april 2001 een eerste asielaanvraag
hebben ingediend en steeds in Nederland hebben verbleven, is op
15 juni 2007 in werking getreden. Deze regeling vloeit voort uit het
Coalitieakkoord van 7 februari 2007 waarin staat dat de nalatenschap van de oude vreemdelingenwet wordt afgewikkeld.
De regeling is 13 juni 2007 gepubliceerd in de Staatscourant.

Opheffing IBS met aanzegging Nederland te verlaten
Het doen van de aanzegging Nederland te verlaten bij het opheffen
van de vreemdelingenbewaring (IBS) van een niet rechtmatig in
Nederland verblijvende vreemdeling.

OPTIMA
Optimaliseren van het Asielproces met menselijke maat. OPTIMA
is ontstaan als opdracht van de DG aan de kleine keten om de
bezuinigingsopdracht uit het regeerakkoord Rutte II te realiseren
en de kwaliteit van het asielproces te verhogen.

Overgave na controle MTV aan landgrenzen
Het met de sterke arm in persoon overdragen aan de autoriteiten
van het aangrenzende Schengenland (Duitsland of België) van een
niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling, die bij een
Mobiel Toezicht Veiligheid is aangetroffen.

P

Penitiair Psychiatrisch Centrum (PPC)
PPC’s zijn bedoeld voor gedetineerden die psychiatrische zorg nodig
hebben, maar om uiteenlopende redenen niet naar een reguliere
Geestelijke Gezondheidszorginstelling kunnen. De gedetineerden
worden binnen de PPC’s psychiatrisch begeleid, behandeld en gestabiliseerd. Iedere patiënt krijgt een eigen behandel- en begeleidingsplan.
Vervolgens wordt gekeken naar nazorg en of zij kunnen worden
doorgeleid naar een andere (zorg)setting (ambulant of klinisch).

Opvang
Het geheel van voorzieningen en activiteiten, die door of onder
verantwoordelijkheid van het COA, voortvloeiend uit de wet- en
regelgeving, ten behoeve van alle vreemdelingen die door middel
van een asielprocedure voor bepaalde tijd tot Nederland (wensen te)
worden toegelaten.

Persoonsgebonden aanpak (PGA)
Dit is een werkwijze tussen de DT&V en de politie voor vreemdelingen waarvoor de politie een persoonsgerichte aanpak hanteert.
Het betreft hier onrechtmatig in Nederland verblijvende personen,
die gezien hun aard en gedrag een gevaar vormen voor de openbare
of lokale orde of veiligheid.

Opvangaccommodatie
Een huisvestingsvoorziening die van overheidswege is bestemd
voor verblijf van vreemdelingen gedurende de periode dat zij hun
asielprocedure in Nederland mogen afwachten. Ook kunnen houders
van een vergunning voor bepaalde tijd asiel in afwachting van
reguliere huisvesting nog enige tijd in een opvangaccommodatie
verblijven.

Organisatie en formatierapport (O&F rapport)
Het organisatierapport is de formele beschrijving van de organisatie
waarin onder meer de missie, doelen, (wettelijke) taken, processen,
context, omgeving, legitimiteit, en organisatiestructuur worden
beschreven. Vervolgens wordt dit in het formatierapport, zowel
kwantitatief als kwalitatief, vertaald naar de bijbehorende formatie
en het p-budget.

Pre-boarding check (PBC)
Het voorkomen van illegaal verblijf door middel van pre-boarding
checks (PBC’s) uitgevoerd in het land van vertrek van het vliegtuig.
Deze controles worden uitgevoerd door documentdeskundigen van
de KMar op vluchten waar het risico bestaat dat er personen
meereizen aan wie bij aankomst in Nederland de toegang tot het
grondgebied wordt geweigerd. Tijdens de PBC wordt de vervoerder
vlak voor vertrek geadviseerd betreffende de documentatie van haar
passagiers. Op basis van deze adviezen besluit de vervoerder zelf de
passagier wel of niet mee te nemen.

Presentatie aan vertegenwoordiging (PAV)
PAV geeft aan op welke wijze een vreemdeling gepresenteerd kan
worden bij de diplomatieke vertegenwoordiging, schriftelijk of in
persoon.

Presentatie in persoon
Een presentatie in persoon is een interview met een vertegenwoordiger van de autoriteiten, meestal een ambassade, van het land met
de vreemdeling, waarvan deze zegt de nationaliteit te bezitten of
waarvan de Dienst Terugkeer en vertrek (DT&V) vermoedt dat de
vreemdeling die nationaliteit bezit. Het doel van een persoonlijke
presentatie is de identiteit en nationaliteit vast te stellen om de
terugeer mogelijk te maken.

De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en
het (lands)bestuur, in het bijzonder de minister van Veiligheid en
Justitie.

Raad voor Rechtsbijstand (RVR)
De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag
inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatkosten kunnen
krijgen.

Presentatieset

Rapportage Vreemdelingenketen (RVK)

Set van documenten die in het kader van de presentatie in persoon
wordt overhandigd aan de diplomatieke vertegenwoordiging. Deze
set bestaat uit de aanbiedingsbrief, een kopie van het laissez passer
aanvraagformulier en kopieën van pasfoto’s en eventuele nationaliteitsverklaringen, identiteitsdocumenten en vingerafdrukken.
Ofwel: een kopie van de laissez passer aanvraag.

Regelmatige rapportage van de resultaten in de vreemdelingen
keten aan de Tweede Kamer.

Proces Opvanglocatie (POL)
COA locaties in de omgeving van aanmeldcentra (AC) van de IND voor
de opvang van asielzoekers tijdens de Algemene Asielprocedure en de
Verlengde Asielprocedure. De AC’s van de IND hebben geen overnachtingsmogelijkheid meer tijdens de asielprocedure.

Procesvertegenwoordiging van de IND (PV)
Als een vreemdeling het niet eens is met een besluit van de IND dan
wel de DT&V, of als hij het niet eens is met zijn inbewaringstelling
staat het hem vrij beroep in te stellen bij een onafhankelijke
rechter. De IND procesvertegenwoordiger vertegenwoordigt de
DT&V ter zitting.

Procesprotocol (PP)
Ter ondersteuning van de werkzaamheden kent de DT&V een
administratieve organisatie. Dit houdt in dat de werkzaamheden
van de DT&V zijn beschreven in procesprotocollen. Waar mogelijk is
per werkproces een procesprotocol opgesteld.

Q
Quotumbeleid
Het systeem waarin de toelating van vreemdelingen wordt bepaald
door een maximaal aantal per jaar. Nederland werkt niet met dit
systeem, maar beoordeelt elke individuele aanvraag die bij de
Immigratie- en Naturalisatiedienst wordt ingediend. Wel neemt
Nederland jaarlijks een vast aantal vluchtelingen op, die door de
UNHCR zijn geselecteerd.

R
Raad voor de Rechtspraak (RvdR)
Raad voor de Rechtspraak hoort bij de rechterlijke macht, maar
spreekt zelf geen recht. De algemene taak van de Raad is te
bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed
kunnen doen.

Rechtmatig verblijf
Verblijf van een vreemdeling in Nederland op grond van artikel 8
Vreemdelingenwet 2000. Met de invoering van de verbeterende
asielprocedure per juli 2010 wordt aan artikel 8 Vw 2000 een extra
grond voor rechtmatig verblijf toegevoegd, waarmee ook de
definitie van dit begrip wordt verbreed; de uitbreiding betreft het
rechtmatig verblijf dat asielzoekers krijgen gedurende de RVT,
nadat ze zich bij de Centrale Aanmeldunit hebben gemeld met de
wens om een asielverzoek in te dienen. De asielzoeker krijgt een
W-document om het rechtmatig verblijf (en zijn identiteit) aan te
tonen.

Rechtmatig verwijderbaar
Vreemdelingen van wie de aanvraag om een verblijfsstatus is
afgewezen, ingetrokken, of niet verlengd, die geen procedure
hebben lopen die in Nederland mag worden afgewacht, zijn
rechtmatig verwijderbaar zodra de termijn waarbinnen betrokkene
is aangezegd het land te verlaten is verstreken.

Refoulement
Het terugsturen van een asielzoeker naar zijn eigen land, terwijl niet
vaststaat of hij daar veilig kan verblijven. Voor Nederland, en alle
landen die het vluchtelingenverdrag van Genève hebben onder
tekend, geldt een verbod op refoulement.

Regeling Verstrekkingen Asielzoekers (RVA)
Verstrekkingen van COA aan asielzoekers in de vorm van huisvesting, leefgeld, ziektekostenregeling, onderwijsfaciliteiten, etc.

Regievoerder vertrek (RV)
De regievoerder vertrek van de DT&V regisseert en bereidt op
individueel niveau het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen
voor. De regievoerder motiveert vreemdelingen aan wie geen
verblijf is toegekend en die de plicht hebben te vertrekken, bij
voorkeur tot zelfstandig vertrek. De regievoerder behandelt
bemiddelingsverzoeken van vreemdelingen die het niet lukt
Nederland zelfstandig te verlaten en organiseert het feitelijk vertrek
door het wegnemen van feitelijke belemmeringen.

Regievoerder
De medewerker van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) die de
gesprekken met de vreemdeling voert en het vertrekplan opstelt
heet regievoerder. Elke vreemdeling krijgt een vaste regievoerder
toegewezen, die vervolgens verantwoordelijk is voor de regie op het
vertrekproces van die vreemdeling. De regievoerder is het aanspreekpunt voor de vreemdeling (en zijn gemachtigde). Ook is de
regievoerder het aanspreekpunt voor de (keten)partners waarmee
DT&V samenwerkt, zoals de politie, Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Een regievoerder:
• voert vertrekgesprekken;
• stelt een vertrekplan op;
• zorgt voor de laissez passer opdrachten;
• geeft indien nodig voortgangsinformatie aan de rechtbank;
•	onderhoudt contacten met ketenpartners, hulpverleningsorganisaties en advocatuur.
Sommige vreemdelingen hebben extra begeleiding nodig. Speciale
regievoerders regisseren het vertrek van deze personen. Denk aan
personen die medische begeleiding nodig hebben en minderjarigen
die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld.

Regievoering
De DT&V voert de regie over het totale vertrekproces. De regievoerder vertrek is verantwoordelijk voor het op individueel niveau
regisseren van de voortgang van het vertrekproces en voert de totale
regie over de terugkeeractiviteiten van DT&V, COA en VP.

Regionaal afstemmingsoverleg (RAO)
Regionaal afstemmingsoverleg tussen de ketenpartners COA, DT&V,
IND en AVIM. Tijdens dit overleg wordt op managementniveau
beleid afgestemd en worden complexe vertrekdossiers besproken.
De verschillende leden van het RAO zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het optimaal uitvoeren van het vreemdelingenbeleid.

Regulier verblijf
De meeste vreemdelingen komen niet als asielzoeker naar
Nederland. Zij komen om te werken, te studeren of in het kader van
gezinshereniging of -vorming. Deze vormen van verblijf zijn
gebaseerd op andere gronden dan asiel.

Reguliere huisvesting
Een woning die onderdeel is van de openbare woningmarkt en
bestemd voor de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft.

Restrictief
De Nederlandse overheid voert een restrictief toelatingsbeleid.
Dat betekent dat Nederland terughoudend is in het toelaten van
vreemdelingen.

Return and Emigration of Aliens from the Netherlands
(REAN)
De IOM kent een regeling genaamd “Return and Emigration of
Aliens from the Netherlands”. De regeling ondersteunt vrijwillig
vertrek vanuit Nederland en wordt gesubsidieerd door het
Ministerie van Justitie. De regeling voorziet in onder meer het
verstrekken van een vliegticket en een beperkte financiële bijdrage
voor de eerste kosten na terugkeer in het land van herkomst.
Aanvullend op het REAN-programma heeft IOM projecten ontwikkeld waarmee in sommige gevallen ondersteuning wordt geboden
na terugkeer. Bijvoorbeeld door vreemdelingen te helpen met het
opbouwen van een nieuw bestaan in het land van herkomst.

S
Schengen
In 1985 en 1990 ondertekenden een aantal lidstaten van de
toenmalige Europese Gemeenschap in het plaatsje Schengen het
Verdrag van Schengen en de Uitvoeringsovereenkomst van
Schengen. Deze overeenkomsten hebben onder meer een vrij
personenverkeer tot stand gebracht in het zogeheten
Schengengebied dat wordt gevormd door onder andere Nederland,
België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk,
Griekenland en Portugal. Door het wegvallen van de binnengrenzen
in dit gebied, is ook de controle van het personenverkeer tussen
deze landen afgeschaft.

Schengen-buitengrensbewaking
De grensbewaking langs de buitengrenzen van de landen die
behoren tot het Schengengebied.

Schengen Informatie Systeem (SIS)
SIS een centraal geautomatiseerd systeem waarin alle signaleringen
staan van onder andere vreemdelingen in de Schengenlanden.
Een signalering kan inhouden dat de vreemdeling de toegang tot de
Schengenlanden wordt geweigerd. Bijvoorbeeld omdat hij door een
Schengenland is veroordeeld wegens een misdrijf of dat de
vreemdeling eerder is uitgewezen door een Schengenland.

Schengenlanden
Schengenlanden zijn landen waartussen geen grenscontrole voor
personen plaatsvindt. Binnen het Schengengebied wordt dus niet
gecontroleerd aan de grens. Dit is vastgelegd in de SchengenGrenscode en de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO),
die voortvloeien uit het Akkoord van Schengen, ook wel het
Schengenverdrag genoemd. De Schengenlanden hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid, het asielbeleid en de
samenwerking tussen politie en justitie.

Schengenvisum

Taskforce of task force

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen is er ook
een Schengenvisum ingevoerd. Met dit visum mag een vreemdeling
vrij reizen binnen het gebied van alle Schengenlanden. Wel heeft
elk land de bevoegdheid om een vreemdeling te weigeren.
Een visum is in principe maximaal drie maanden geldig.

Taskforce: aan elkaar geschreven een taakgroep.
Task force: separaat geschreven een speciale eenheid (meestal
van de politie of het leger).

Terms of Reference
Schrijnende omstandigheden
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kan in bijzondere
gevallen besluiten om een vreemdeling alsnog een verblijfsvergunning te verlenen vanwege zogenaamde schrijnende omstandigheden. De staatssecretaris kan dan op grond van zijn discretionaire
bevoegdheid afwijken van het geldende toelatingsbeleid. Het moet
gaan om een uniek samenstel van factoren. Bij brief van 21 februari
2007 aan de Tweede Kamer heeft de toenmalige minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie een nadere aanduiding gegeven
van factoren die een rol kunnen spelen bij de beoordeling of er
sprake is van schrijnendheid.

Servicebalie
De servicebalie in de detentiecentra zorgt ervoor dat mensen en
goederen die buiten de normale kaders vallen, soepel naar binnen
kunnen. Ook is de servicebalie een aanspreekpunt voor mensen en
organisaties van zowel ‘binnen’ als ‘buiten’.

Kunnen ingediend worden voordat een ambtsbericht wordt
onderzocht of opgesteld.

Terug- en overnameovereenkomst (T&O)
Is een internationale overeenkomst die tot doel heeft de terugname
van wederzijdse onderdanen en de overname van uit die landen
afkomstige vreemdelingen te vergemakkelijken en daarvoor o.a.
procedures en termijnen vast te stellen. Het gaat daarbij uiteraard
om de terug- en overname van vreemdelingen aan wie op grond van
nationale wetgeving niet (of niet langer) rechtmatig verblijf op het
grondgebied van een van de Overeenkomstsluitende Partijen is
toegestaan. Nederland is Partij -respectievelijk in Beneluxverband
en in EU-verband- bij met diverse landen gesloten T&O’s.

Opvolger van TISOV, het Tijdelijk Informatiesysteem Overdracht
Vreemdelingen. Dit is een informatiesysteem voor de overdracht
van gegevens van vreemdelingen die gedwongen Nederland dienen
te verlaten.

Afspraken ten behoeve van de praktische uitvoering van een T&O
worden in de regel vastgelegd in een uitvoeringsprotocol. Waar het
Benelux T&O’s betreft worden genoemde uitvoeringsprotocols
gelijktijdig met de T&O zelf gesloten en vormen daarmee een
onlosmakelijk geheel. Weliswaar geldt dit tevens voor EU-T&O’s,
echter de bijbehorende uitvoeringsprotocols worden eerst na
sluiting van de T&O zelf bilateraal onderhandeld en afgesloten.
Voor Nederland geldt dat dit te allen tijde in Beneluxverband
gebeurt.

Speciale Regeling (SR)

Terugkeerbeleid

De speciale regeling, ook wel pardonregeling genoemd, voor
vreemdelingen die vóór 1 april 2001 een eerste asielaanvraag
hebben ingediend en steeds in Nederland hebben verbleven, is op
15 juni 2007 in werking getreden. Deze regeling vloeit voort uit het
Coalitieakkoord van 7 februari 2007 waarin staat dat de nalatenschap van de oude vreemdelingenwet wordt afgewikkeld. De
regeling is 13 juni 2007 gepubliceerd in de Staatscourant.

Een onderdeel van het vreemdelingenbeleid dat toeziet op het
vertrek van vreemdelingen die niet of niet langer in Nederland
mogen verblijven. Het centrale uitgangspunt van dat beleid is dat
niet toelaten tot Nederland terugkeer betekent. De primaire
verantwoordelijkheid om terug te keren, berust bij de vreemdeling.
Voor het realiseren van de terugkeer kan een vreemdeling aan de
overheid ondersteuning vragen. Wanneer de vreemdeling binnen
de daarvoor gestelde termijn niet is vertrokken, kan de overheid tot
uitzetting naar herkomstland overgaan of de van overheidswege
verstrekte voorzieningen beëindigen.

SIGMA

Staatlozen
Onder ‘staatloze’ wordt volgens het op 28 september 1954 te New
York gesloten Staatlozenverdrag verstaan: een persoon die door
geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt
beschouwd.

Terugkeerbesluit

T

Een terugkeerbesluit is de beslissing waarbij wordt vastgesteld dat
het verblijf van een vreemdeling illegaal is of dit illegaal wordt
verklaard. Tevens wordt hiermee een terugkeerverplichting
opgelegd.

Taalanalyse

Terugkeerproject

Analyse van taalkenmerken zoals die door de vreemdeling wordt
gesproken, welke als ondersteuning kan dienen bij het onderzoek
naar nationaliteit/identiteit van de vreemdeling. Dit gegeven kan
tevens worden betrokken in de vertrekgesprekken die met de
vreemdeling worden gevoerd.

Een project, meestal uitgevoerd door een non- of inter-gouvernementele organisatie, waarbij de zelfstandige terugkeer van een
vreemdeling centraal staat. Een vreemdeling die niet de middelen
heeft om zelfstandig terug te keren naar zijn land van herkomst – of
te vertrekken naar een ander land – kan ondersteund worden via

een terugkeerproject. Deze steun bestaat uit financiële hulp of
ondersteuning in natura in het land van herkomst (bijvoorbeeld
ondersteuning bij het opzetten van een onderneming of scholing)
of een combinatie van beiden.

Terugkeerrichtlijn
De Terugkeerrichtlijn stelt gemeenschappelijke regels vast voor de
terugkeer en het vertrek van illegale vreemdelingen die op het
grondgebied van de Europese Unie verblijven.

TISOV
Tijdelijk Informatiesysteem Overdracht Vreemdelingen. Dit is een
informatiesysteem voor de overdracht van gegevens van vreemdelingen die gedwongen Nederland dienen te verlaten. Per 1 oktober
2016 is hiervoor een nieuw systeem operationeel geworden; SIGMA.

United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR)
Deze organisatie is een onderdeel van de Verenigde Naties.
De UNHCR verzorgt de opvang van vluchtelingen in kampen en
bemiddelt met autoriteiten voor het opnemen van vluchtelingen.
De Nederlandse vertaling van de UNHCR is: Hoge Commissaris voor
de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. De UNHCR heeft ook een
bureau in Nederland.

V
Veilige derde landen

Toegang

Een veilig derde land is een term die wordt gebruikt in de behandeling van asielaanvragen. Als een asielzoeker een bepaalde periode in
een veilig land heeft verbleven en hij had daar de mogelijkheid om
asiel aan te vragen, dan wordt hij teruggestuurd naar dat land.

Toestemming van de Nederlandse overheid aan een vreemdeling
om Nederland binnen te reizen.

Veilige landen van herkomst

Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV)
In reguliere procedures kunnen vreemdelingen sinds 1 juni 2013
gebruikmaken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV).
Zij hoeven niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging
tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen.
Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning
automatisch.

Toelating
Toestemming van de Nederlandse overheid aan een vreemdeling
om voor een langere periode in Nederland te verblijven.

Toezicht
Ambtenaren van de politie en de Koninklijke Marechaussee houden
toezicht op vreemdelingen. Dat betekent dat zij controleren of
vreemdelingen (nog steeds) voldoen aan de voorwaarden om hier
te verblijven.

Een aantal landen is door de Nederlandse overheid vastgesteld als
veilig. Asielaanvragen van vreemdelingen uit deze landen worden
in principe afgewezen. Er worden echter uitzonderingen gemaakt
voor bepaalde groeperingen zoals zigeuners of homoseksuelen.
Landen zijn veilig als de mensenrechten daar voldoende worden
gerespecteerd.

Verblijfsvergunning Asiel voor bepaalde tijd (VVA bep)
Vergunning waaruit blijkt dat een vreemdeling toestemming heeft
om gedurende de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning in
Nederland te blijven. De asielvergunning wordt, indien de asielaanvraag is ingediend vóór 1 september 2004, in beginsel voor de duur
van drie jaar verleend. Indien de asielaanvraag is ingediend op of na
1 september 2004 wordt de asielvergunning in beginsel verleend
voor de duur van vijf jaar.

Verblijfsvergunning Asiel voor onbepaalde tijd (VVA onbep)
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Na het verstrijken van de volledige geldigheidsduur van een
vergunning asiel voor bepaalde tijd kan betrokkene in aanmerking
komen voor een vergunning asiel voor onbepaalde tijd, wanneer hij
nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft.

Uitgeprocedeerde vreemdeling

Verblijfsvergunning Regulier voor bepaalde tijd (VVR bep)

Een vreemdeling van wie het verzoek tot verblijf definitief en
onherroepelijk is afgewezen.

Vergunning waaruit blijkt dat een vreemdeling toestemming heeft
om gedurende de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning in
Nederland te blijven. De reguliere vergunning moet in beginsel
jaarlijks worden verlengd en heeft een duur van maximaal vijf jaar.
Verblijfsvergunning Regulier voor onbepaalde tijd (VVR onbep)
De reguliere vergunning voor onbepaalde tijd kan na 5 jaar verblijf
op grond van een vergunning voor bepaalde tijd worden verkregen,
mits betrokkene duurzaam beschikt over voldoende middelen van
bestaan. Dit vereiste vervalt na 10 jaar verblijf. In alle gevallen geldt
dat weigering mogelijk is in geval van inbreuk op de openbare orde.

Uitzetting
De vreemdeling wordt onder begeleiding van de Koninklijke
Marechaussee overgebracht naar zijn land van herkomst of naar een
ander land waar zijn toelating is gewaarborgd. De term uitzetting
wordt gebruikt voor alle gevallen van ‘verwijdering met de sterke
arm uit Nederland’.

Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG)

Vertrekplicht

De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten bij andere
overheden. Tweede Kamer, Kabinet en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke gesprekspartners.

Wanneer het een vreemdeling niet (langer) is toegestaan in
Nederland te verblijven, moet hij Nederland verlaten. Doet hij dat
niet, dan kan hij worden uitgezet.

Verlengde Asielprocedure (VA)

Vertrekproces

De procedure waarin zaken behandeld worden, die niet in de Algemene
Asielprocedure (AA) zijn afgerond, bijvoorbeeld omdat nader onderzoek noodzakelijk is. De wettelijke termijn, waarbinnen op het verzoek
beslist moet zijn, is zes maanden (excl. verlengingsmogelijkheden).

Het proces dat door Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wordt
gevolgd met de vreemdeling om het vertrek van de vreemdeling
te realiseren.

Vertrekstrategie
Vertrek
Iedere vreemdeling die rechtmatig verwijderbaar is geworden, is
gehouden om uit Nederland te vertrekken. Dit vormt een van de
uitgangspunten van het vreemdelingenbeleid.

Vertrekdossier
Het vertrekdossier is het dossier van een individuele vreemdeling,
samengesteld door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Het
dossier bevat informatie over de vaststelling van de identiteit en
nationaliteit. Deze informatie wordt geleverd door de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND), politie en/of Koninklijke
Marechaussee. De DT&V voegt o.a. informatie over de vertrekopties
die een vreemdeling heeft toe aan het dossier.

Document van de DT&V regievoerder waarin onder meer zijn
opgenomen: personalia + V-nummer van betrokkene, aanwezige
documenten, informatie over gezinsleden (in land van herkomst),
aandachtspunten- en risicoanalyse, de door COA en DT&V gehanteerde strategie en een overzicht van de afspraken met betrokkene
en met de ketenpartners. De regievoerder vertrek is eigenaar en
beheerder van de vertrekstrategie maar stelt deze in samenwerking
met de ketenpartners op.

Verwijderbaarheid
De status die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aangeeft
of een vreemdeling verwijderd kan worden uit Nederland.

Verwijderbaarheidscheck
Vertrekgesprek
Het vertrekgesprek dient ervoor de vreemdeling te bewegen tot
zelfstandig vertrek. Dit gebeurt enerzijds door de vreemdeling
zodanig te informeren dat hij in staat is zijn vertrek te gaan regelen
en anderzijds door het zoveel mogelijk wegnemen van weerstand
en het zoeken naar oplossingen voor individuele vertrekbelemmeringen. De informatie uit de vertrekgesprekken draagt tevens bij aan
het van een compleet vertrekdossier.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) informeert de
vreemdelingenketen via de Basisvoorziening vreemdelingen (BVV)
over (een wijziging in) de verblijfsstatus van een vreemdeling.
Andersom onderzoekt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) op
vaste momenten ook bij de IND of de vreemdeling Nederland nog
steeds moet verlaten.

Verwijderbare vreemdeling

Zelfstandig georganiseerd vertrek van een vreemdeling met behulp
van IOM, al dan niet vanuit vreemdelingenbewaring, naar het land
van herkomst dan wel naar een derde land.

Illegalen en vreemdelingen van wie de aanvraag om een verblijfsstatus is afgewezen of van wie de verblijfsstatus is ingetrokken dan wel
niet verlengd en die geen procedure hebben lopen die in Nederland
mag worden afgewacht, nadat de termijn waarbinnen betrokkene is
aangezegd het land te verlaten, is verstreken.

Vertrekmoratorium

Verwijdercentrum

Vorm van uitstel van vertrek met maximaal een jaar voor ex-asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd. Indien uitstel van vertrek wordt
verleend kan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie besluiten
verstrekkingen (op grond van de wet COA) niet te beëindigen.

Locatie van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol (G-Pier) van
waaruit de feitelijke uitzetting plaats vindt.

Vertrek met IOM

Vertrekplan
Het vertrekplan bevat een persoonsgerichte aanpak om een
vreemdeling te doen bewegen te vertrekken uit Nederland, dan wel
– indien dit niet het gewenste resultaat oplevert – via het gedwongen traject het land te doen verlaten. Hierin staat de vreemdeling
centraal en is de uitvoering belegd bij de regievoerder (of medewerker feitelijk vertrek). Het vertrekplan is de basis voor het ontwikkelen van een strategie hoe het vertrekproces uit te gaan voeren.
Deze strategie zal van geval tot geval verschillen.

Visum
Vreemdelingen uit bepaalde landen moeten een visum hebben
voordat zij naar Nederland mogen komen. Dit visum moet worden
aangevraagd bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse
consulaat in hun eigen land. Met een visum mag een vreemdeling
maximaal drie maanden blijven.

Vluchtelingen
Mensen die aannemelijk kunnen maken dat zij gegronde redenen
hebben om te vrezen dat zij in hun eigen land worden vervolgd,
vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging of nationaliteit,
of omdat zij behoren tot een bepaald ras of een bepaalde sociale
groepering.

Vluchtelingenverdrag van Genève (1951)

Vreemdelingenbewaring

In dit verdrag is vastgelegd wanneer een asielzoeker recht heeft op
het erkende vluchtelingenschap. Alle landen, waaronder Nederland,
die het verdrag hebben ondertekend, zijn verplicht zich aan de
afspraken te houden. Dit verdrag is de basis voor het vluchtelingenbeleid van Nederland.

Het tijdelijk vasthouden van een vreemdeling in een
Detentiecentrum, huis van bewaring is een maatregel die onder
andere kan worden genomen om een uitzetting te kunnen
realiseren. De inbewaringstelling heeft als doel de vreemdeling
beschikbaar te houden voor vertrek.

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

De vreemdeling wordt in vreemdelingenbewaring gesteld met het
oog op verwijdering als er geen andere alternatieven voor deze
bewaring bestaan. Deze vrijheidsontnemende maatregel volgens
artikel 59 van de Vreemdelingenwet is rechtmatig als er zicht op
uitzetting is.

VWN is een onafhankelijke, niet-religieuze en niet partijgebonden
organisatie die asielzoekers kan ondersteunen tijdens hun
asielaanvraag. In elke opvanglocatie zijn medewerkers van
VluchtelingenWerk aanwezig of organiseren zij een spreekuur.
De medewerkers van VluchtelingenWerk geven de vreemdeling
voorlichting en wonen gesprekken bij. Dit doen zij om de vreemdeling bij te staan en om zicht te houden op de uitvoeringspraktijk
van instanties die betrokken zijn bij de behandeling van het
asielverzoek. Medewerkers van VluchtelingenWerk beantwoorden
vragen en geven vreemdelingen advies over bijvoorbeeld migratie
naar een ander land, terugkeer, elementen van schrijnendheid en
buitenschuld.

Voluntary Return Experts’ Group
Sinds 2014 is de Voluntary Return Experts’ Group (VREG) werkzaam als
onderdeel van het Europees Migratienetwerk. VREG heeft als
voornaamste bedoeling om de operationele samenwerking tussen de
lidstaten te vergroten. Op die manier wil het meer migranten in
irregulier verblijf begeleiden naar een humane (vrijwillige) terugkeer.

Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000)
In de Vc staan de meeste beleidsregels en uitvoeringsinstructies die
gelden in het vreemdelingenbeleid. De Vc is een uitwerking van de
Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit 2000.

Vreemdelingenketen
Samenwerking tussen de verschillende organisaties die een rol
spelen in het proces dat een vreemdeling doorloopt, van binnenkomst in Nederland tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning
of vrijwillig vertrek dan wel gedwongen uitzetting uit Nederland.

Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000)
De Vreemdelingenwet 2000 is de wettelijke basis voor de regelgeving rond het toelaten, het toezicht op, het uitzetten van vreemdelingen en de grensbewaking.

Vreemdeling
Een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, en niet op
grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld.

Vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS)
VRIS vreemdelingen zijn vreemdelingen die zijn veroordeeld door
de rechter voor strafbare feiten. De zaken van deze vreemdelingen
vallen onder de verantwoordelijkheid van een specifieke afdeling
van de DT&V, de afdeling VRIS in Alphen aan den Rijn.
VRIS is tevens het samenwerkingsverband tussen ketenpartners met
betrekking tot bovengenoemde vreemdelingen. Hiermee wordt
beoogd dat tijdig de verblijfsbeëindiging plaatsvindt en tijdig de
noodzakelijke stappen worden ondernomen om de uitzetting te
effectueren.
Het VRIS Protocol regelt de werkwijze in de vreemdelingenketen ten
aanzien van vreemdelingen in de strafrechtketen.

Vreemdelingenbeleid
Vreemdelingenbeleid is de benaming die wordt gebruikt voor het
regeringsbeleid dat wordt gevoerd bij het omgaan met de instroom
van vreemdelingen in eigen land.

Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000)
Hierin wordt de Vreemdelingenwet 2000 uitgewerkt in concrete
materiële regelgeving.

Vrijheidsbeperkende locatie (VBL)
Als een vreemdeling volgens de Nederlandse wet geen recht heeft
op opvang in een Asielzoekerscentrum, een opvangvoorziening van
de gemeente of hij of zij kan (nog) niet in vreemdelingenbewaring
worden geplaatst, dan wordt de vreemdeling overgeplaatst naar de
VBL Vlagtwedde. De vreemdeling verblijft in beginsel maximaal
twaalf weken in de VBL, waar verder aan de terugkeer wordt
gewerkt.

Vrijheidsontnemende- en vrijheidsbeperkende
maatregel
Als een vreemdeling Nederland moet verlaten, kan een conservatoire maatregel worden opgelegd. Dit houdt in dat de vreemdeling in
zijn vrijheid wordt beperkt (art. 54/56 van Vw en Vc A5/5.1) of dat
zijn vrijheid hem wordt ontnomen (art. 58/59 van de Vw en Vc
A5/5.2-3), totdat hij Nederland kan verlaten of wordt uitgezet,
Daaraan voorafgaand kan de vreemdeling worden opgehouden
(art. 50.2-3 van de Vw en Vc A5/4.2).

Z
Zeehavenpolitie (ZHP)
De Zeehavenpolitie is onderdeel van het regionale politiekorps
Rotterdam-Rijnmond en is belast met de grensbewaking en het
vreemdelingentoezicht in de havens van Rotterdam.

Zelfstandige terugkeer
De vreemdeling vertrekt zelfstandig, al dan niet met hulp van het
IOM naar land van herkomst.

Zelfstandig vertrek zonder toezicht
Zelfstandig vertrek van een vreemdeling waarvan niet bekend is
waar naartoe. (voorheen: met onbekende bestemming vertrokken
(MOB).
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