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1 Inleiding
1.1 Definitie VRIS
  Het VRIS-protocol is van toepassing op: 
 1. een in Nederland verblijvende vreemdeling: 
  a. met of zonder rechtmatig verblijf; 
  b.  die in Nederland verdacht wordt van het plegen van een misdrijf en/of hiervoor 

is veroordeeld. 
 

Ad 1. 
 Een vreemdeling is: een ieder die niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit 

en die niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden 
behandeld conform art. 1 Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000). 

 Dit betekent dat het VRIS-protocol ook van toepassing is op een EU-burger. Immers, 
een EU-burger is geen Nederlander en dient ook niet als zodanig te worden behan-
deld op grond van een wettelijke bepaling. Voor EU-burgers gelden echter wel 
afwijkende regels, maar ook van een EU-burger kan het verblijf worden beëindigd en 
kan een ongewenstverklaring volgen. 

Ad. a. 
 Bedoeld wordt iedere vreemdeling, onafhankelijk van zijn of haar verblijfstitel. 

Rechtmatig verblijvenden, zie artikel 8 Vw 2000 (o.a. in bezit van een verblijfsvergun-
ning, in afwachting van een beslissing op een aanvraag om verblijf, gedurende de 
vrije termijn), maar ook illegaal verblijvenden; de vreemdeling zonder rechtmatig 
verblijf. 

Ad. b. 
 Door de Taskforce VRIS is besloten om het VRIS-protocol van toepassing te laten zijn 

op de verdachte/pleger van een misdrijf en niet op de verdachte/pleger van een 
overtreding. De reden hiervoor is dat een overtreding niet kan leiden tot vreemde-
lingrechtelijke gevolgen, anders dan dat de illegale vreemdeling (die een overtreding 
begaat) dient te worden uitgezet. Hiervoor geldt het verwijdertraject (staandehou-
ding, ophouding en inbewaringstelling conform Vw 2000). VRIS-registratie en het 
volgen van het VRIS-protocol is niet nodig om een illegale vreemdeling uit te zetten. 

 De veroordeling voor een misdrijf betreft een voor een misdrijf aanvaard transactie-
aanbod, indien ter zake van een misdrijf een strafbeschikking is uitgevaardigd, dan 
wel indien ter zake van een misdrijf sprake is van een veroordeling of oplegging van 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel, een 
taakstraf of een onvoorwaardelijke geldboete, plaatsing in een psychiatrisch 
ziekenhuis (zie artikel 37, WvSr) of in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD, 
zie artikel 38m WvSr) dan wel in een inrichting voor jeugdigen (zie artikel 77h, vierde 
lid, onder a, WvSr) alsook de terbeschikkingstelling (TBS, zie artikel 37a WvSr). 
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2 Algemeen
2.1 Doel
 De vastlegging van de werkwijze in dit document is bedoeld om inzicht te geven in de 

activiteiten en verantwoordelijkheden van de verschillende partners in de vreemde-
lingenketen en hoe die op elkaar aansluiten, zonder dat daarbij in detail op die 
activiteiten en verantwoordelijkheden wordt ingegaan. Hoe die activiteiten en 
verantwoordelijkheden bij de verschillende partners worden vormgegeven, is aan de 
organisatie zelf. Op enkele punten is hiervan afgeweken om meer inzicht te geven in 
het gehele proces. Verder kan dit document worden gebruikt om de onderlinge 
afstemming te bevorderen.

2.2 Leeswijzer
 In de volgende beschrijving vindt u de processtappen, taken en verantwoordelijke 

partijen. In het koppelvlak worden overdrachtsmomenten benoemd. In deze 
overdrachts momenten wordt tussen de diverse partners in de keten informatie 
uitgewisseld. 

 Het VRIS-protocol bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel beschrijft de aanhou-
ding van een vreemdeling verdacht van een misdrijf (deel A). Het tweede deel 
beschrijft de procedures voor een verdachte vreemdeling zonder rechtmatig verblijf 
(deel B1). Het derde deel heeft betrekking op een verdachte vreemdeling met 
rechtmatig verblijf (deel B2). In het laatste deel wordt de overbrenging naar een 
DJI-inrichting of VRIS-locatie beschreven alsook de intrekking van een verblijfs-
vergunning, het opleggen van een ongewenstverklaring of uitvaardigen van een 
zwaar inreisverbod en het samenstellen van een overdrachtsdossier (deel C).  
Tenslotte komt het regelen van de terugkeer aan bod (deel D).

 De processtappen uit delen A, C en D worden door alle (il)legale vreemdelingen in 
het strafprocesrecht doorlopen. Na deel A is afhankelijk van de verblijfsrechtelijke 
positie van de vreemdeling deel B1 of deel B2 van toepassing.
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3 A. 
Aanhouden van een verdachte van een misdrijf

Stapnummer / omschrijving Taak / activiteiten Verantwoordelijke 
organisatie

Stuurt Ontvangende 
organisatie/persoon

A.1
Voorgeleiden van een  verdachte van een 
misdrijf, afname biometrie, vaststellen 
identiteit en nationaliteit en registreren 
V-nummer bij verdachte vreemdeling 

Een verdachte van het plegen van een misdrijf wordt na zijn aanhouding ten spoedigste voorgeleid aan 
de (H)OvJ politie/KMar.
Indien uit identiteitsonderzoek blijkt dat de verdachte niet de Nederlandse nationaliteit heeft wordt de 
AVIM/KMar geïnformeerd.

Indien noodzakelijk voor het aanvragen van een LP neemt AVIM/KMar naast digitale dacty ook originele 
vingerafdrukken af ten behoeve van het OD.
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Landeninformatie/index.aspx

De verdachte vreemdeling krijgt de mededelingsbrief (M122) uitgereikt door de AVIM of KMar.

Politie/KMar

AVIM/KMar

AVIM/KMar

verdachte

originele 
vingerafdrukken

mededelingsbrief (M122)

HOvJ

DT&V ILC

vreemdeling

A.2
Verzending dossier

Politie/KMar stuurt een dossier met ten minste een V-nummer geoormerkt proces-verbaal en kopie van 
de mededelingsbrief (M122) naar het bevoegd parket van het OM. 

Politie/KMar proces-verbaal (met kopie 
M122) 

OM
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4 B.1
Procedures voor vreemdeling zonder rechtmatig verblijf (illegale vreemdeling)

Stapnummer / omschrijving  
  

Taak / activiteiten Verantwoordelijke 
organisatie

Stuurt Ontvangende 
organisatie/Persoon

B.1.1
Onderzoeken mogelijkheid tot 
ongewenstverklaring of uitvaardiging 
zwaar inreisverbod 

Opleggen terugkeerbesluit en licht 
inreisverbod

Door de AVIM/KMar wordt bekeken of er een gerede kans aanwezig is dat na veroordeling in eerste 
aanleg tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf/maatregel een voorstel tot opleggen ongewenstver-
klaring of uitvaardiging van een zwaar inreisverbod moet worden opgesteld en zal de illegale 
vreemdeling preventief horen. 

De AVIM/KMar1 reikt minimaal een terugkeerbesluit (TKB) met vertrektermijn  uit en legt onverwijld een 
licht inreisverbod (IRV) op als daar gronden voor zijn, ook in die gevallen dat er een voorstel tot het 
opleggen van een zwaar inreisverbod wordt ingediend. 

AVIM/KMar

AVIM/KMar

voorstel zwaar inreis- 
verbod en voorstel OVR

terugkeerbesluit/ licht 
inreisverbod

IND

Vreemdeling/IND

B.1.2
In vrijheid stellen vreemdeling 

Wordt een illegale vreemdeling na de beslissing van de RC onmiddellijk in vrijheid gesteld, dan wordt 
de vreemdeling door de vervoerder teruggebracht naar de politiecel waar hij verbleef.
De RC stuurt de beslissing tot invrijheidstelling naar het OM. 

Het OM informeert AVIM/KMar bij verblijf in een politiecel dat de vreemdeling na afwikkeling in het 
kader van strafrecht in vrijheid moet worden gesteld. Aansluitend daarop wordt de vreemdeling  
overgenomen door AVIM/KMar ter fine van beoordeling vreemdelingenbewaring c.q. andere 
toezichtsmaatregelen. 
Indien de beslissing tot invrijheidstelling niet door de RC is genomen, dan informeert het OM DJI.
 
DJI stelt direct na binnenkomst van deze informatie de DT&V hiervan in kennis en controleert of er nog 
andere voor tenuitvoerlegging vatbare vonnissen zijn die vrijheidsbeneming van deze vreemdeling 
impliceren.
Indien dat niet het geval is, wordt de vreemdeling aansluitend overgedragen aan DT&V/AVIM/KMar ter 
fine van (beoordeling) vreemdelingenbewaring c.q. andere toezichtsmaatregelen.

RC belast met strafzaken 
in de rechtbank

OM

OM

DJI

AVIM/KMar

beslissing tot in 
vrijheidstelling

informatie over beslissing 
tot in vrijheidstelling

toets gronden toezichts-
maatregelen

OM/AVIM/KMar

AVIM/KMar

DJI-inrichting

DT&V/AVIM//KMar

DT&V

1  Juridisch mag een UA van de DT&V ook een TKB opleggen, dit behoort tot de taken van een bevoegd ambtenaar art. 5.3 VV. Naar de Tweede Kamer is echter gecommuniceerd dat alleen de bevoegdheden m.b.t. het inbewaringstellen 
zullen worden ingezet. 
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5 B2. 
Procedures voor vreemdeling met rechtmatig verblijf

Stapnummer / omschrijving  
  

Taak / activiteiten Verantwoordelijke 
organisatie

Stuurt Ontvangende 
organisatie/
Persoon

B.2.1
Aanhouden toelatingsbeslissingen

Indien de ernst van het strafbare feit daar aanleiding toe geeft, wordt door de AVIM/KMar contact 
opgenomen met de ketenservicelijn van de IND. De IND houdt de beslissing voor eventuele toelating 
aan (stuiting) in afwachting van het strafrechtelijk traject. Geconstateerde aliassen en criminele 
antecedenten worden aan de IND en het OM doorgegeven in verband met terrorismebestrijding, de 
mogelijkheid tot het opleggen van een ongewenstverklaring of uitvaardiging van een zwaar inreisverbod 
en het voegen van procedures. 

Indien er sprake is van een lopende asielprocedure wordt gebruik gemaakt van de functionele mailbox van de 
Klantdirectie Asiel: Signalen.Handhaving.Asiel@ind.nl. 
Indien de vreemdeling verblijft in een DJI-inrichting wordt ook deze geïnformeerd in het kader van interne veiligheid, 
radicalisering, ronseling.

AVIM/KMar V-nummer van verdachte 
vreemdeling met 
rechtmatig verblijf

aliassen en criminele 
antecedenten

IND

IND/OM/DJI

B.2.2
Onderzoeken mogelijkheid tot indienen 
voorstel intrekking verblijfsvergunning 
en/of opleggen terugkeerbesluit en/of 
ongewenstverklaring en/of uitvaardiging 
zwaar inreisverbod 

Door de AVIM/KMar wordt bekeken of er een gerede kans is dat na een onherroepelijke veroordeling tot 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf/maatregel, daarbij gelet op eventuele eerdere veroordelingen 
i.v.m. de kwalificatie “veelpleger”; een voorstel tot intrekking verblijfsvergunning, en/of een terugkeer-
besluit moet worden opgelegd, en/of ongewenstverklaring en/of uitvaardiging zwaar inreisverbod moet 
worden opgesteld. De vreemdeling mag preventief worden gehoord. 
Indien de vermoedelijk op te leggen straf/maatregel aanleiding geeft tot een mogelijke oplegging van 
ongewenstverklaring of uitvaardiging zwaar inreisverbod, dan treft de AVIM/KMar voorbereidingen voor 
het opmaken van het voorstel hiervan.  
Zodra het vonnis is gewezen moet het voorstel bij de IND worden ingediend. 

AVIM/KMar

B.2.3
In vrijheid stellen vreemdeling

Wordt een rechtmatig verblijvende vreemdeling na de beslissing van de RC of de rechtbank onmiddellijk 
in vrijheid gesteld, dan wordt de vreemdeling door de vervoerder teruggebracht naar de politiecel of 
DJI-inrichting waar hij verbleef, waarna dit moet leiden tot z.s.m. uitvoering van de rechterlijke beslissing 
(invrijheidstelling).

De rechtbank stuurt de beslissing tot invrijheidstelling naar het OM.

Het OM informeert de DJI over de beslissing tot invrijheidstelling van de rechtmatig verblijvende 
vreemdeling.

De DJI informeert de verantwoordelijke AVIM/KMar en de verantwoordelijke gemeente dat de 
vreemdeling in vrijheid wordt gesteld.

RC of rechtbank

OM

DJI

beslissing tot in 
vrijheidstelling

informatie over beslissing 
tot invrijheidstelling

OM

DJI-inrichting

AVIM/KMar/ gemeente
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6 C.
Plaatsing in een VRIS-inrichting en afhandeling van vreemdelingrechtelijke procedures

Stapnummer / omschrijving Taak / activiteiten Verantwoordelijke 
organisatie

Stuurt Ontvangende 
organisatie/persoon

C.1
Plaatsen in een DJI-inrichting 

Vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf 
of waarvan rechtmatig verblijf is 
ingetrokken 

Vreemdelingen die een asielaanvraag, of 
elke andere aanvraag tot een verblijfsver-
gunning indienen

Het OM stuurt een voorgeleidingsformulier naar DJI/DIZ (Divisie Individuele Zaken, eerste plaatsing), 
voorzien van het V-nummer.

Zodra een strafrechtelijk gedetineerde vreemdeling binnen DJI is geplaatst, stuurt DJI de AVIM/KMar, in 
de eenheid waar de vreemdeling is aangehouden c.q. is gedetineerd, een registratiekaart en informeert 
zo over de detentielocatie en de (voorlopige) einddatum detentie.

DJI plaatst gedetineerden zonder rechtmatig verblijf na het bevel tot gevangenhouding of het toepassen 
van preventieve hechtenis, in een VRIS-locatie, tenzij er sprake is van een contra-indicatie. 

DJI plaatst gedetineerden waarvan het rechtmatig verblijf is ingetrokken, direct na ontvangst 
beschikking IND, in een VRIS-locatie.

Indien de vreemdeling op een VRIS locatie een asielaanvraag2 of elk ander type aanvraag tot een 
verblijfsvergunning indient, dan blijft de vreemdeling daar gedurende de beoordeling door de IND. 

OM

DJI

DJI

IND

verzoek tot plaatsing

kopie registratiekaart

beschikking intrekken 
verblijfsrecht

DJI

AVIM/KMar

DJI

2  Vreemdeling staat biometrie af via de Eurodac zuil
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Stapnummer / omschrijving Taak / activiteiten Verantwoordelijke 
organisatie

Stuurt Ontvangende 
organisatie/persoon

C.2
Overdragen originele identiteits- en 
reisdocumenten

Wanneer de AVIM/KMar de originele identiteits- en reisdocumenten, die door de inrichting bewaard 
worden, nodig heeft voor het vaststellen van de identiteit en nationaliteit en het opmaken van een 
overdrachtsdossier (OD), dan stuurt DJI deze op verzoek aangetekend naar de AVIM/KMar. 
Wanneer DJI gedurende de detentie alsnog originele reis- en identiteitsdocumenten aantreft, dan stuurt 
DJI deze aangetekend naar de AVIM/KMar. 
De AVIM/KMar stuurt vervolgens een ontvangstbewijs (M101)  ten behoeve van de vreemdeling retour 
aan DJI. 

De AVIM/KMar controleert de echtheid van het document. Als het een origineel identiteit- en/of 
reisdocument betreft, waar geen enkele vorm van documentfraude mee is gepleegd, wordt dit met het 
OD (of aangetekend nagestuurd als het OD reeds is verzonden) gestuurd naar de DT&V, t.a.v. afdeling 
ILC. 

Overige documenten stuurt de AVIM/KMar aangetekend retour naar de DJI-inrichting waar de 
vreemdeling verblijft ten behoeve van de preciosa van de vreemdeling. 

Niet-originele documenten worden in beslag genomen en voorzien van een proces-verbaal voorgelegd 
aan het OM. De documenten zelf worden opgestuurd naar het Expertise Centrum Identiteits Documen-
ten (ECID).

De DT&V draagt zorg voor overdracht van het originele identiteit- en reisdocument aan de KMar ten 
behoeve van de uitzetting. 

De KMar draagt zorg voor overdracht van het originele identiteit- en reisdocument aan de vreemdeling 
ten behoeve van de uitzetting.  

DJI draagt zorg voor overdracht van de overige documenten en bezittingen in de preciosa bij vertrek van 
de vreemdeling. 

DJI

AVIM/KMar

AVIM/KMar

AVIM/KMar

AVIM/KMar

DT&V

KMar

DJI

reis- en/of identiteitsdocu-
ment

ontvangst-
bewijs (M101)

reis- en/of identiteitsdocu-
ment

overige documenten

niet-originele documenten

originele identiteit- en 
reisdocument

originele identiteit- en 
reisdocument

overige documenten en 
bezittingen

AVIM/KMar

DJI

DT&V/ILC

DJI

ECID

KMar

vreemdeling

vreemdeling

C.3
Ontvangen en registreren gegevens

De kopie registratiekaart (zie C.1) wordt door de verantwoordelijke AVIM/KMar in behandeling genomen 
en geregistreerd in het informatiesysteem. De verantwoordelijke AVIM/KMar stuurt de registratiekaart 
en een kopie van de mededelingsbrief (M122) terug naar de DJI-inrichting, voorzien van gegevens over 
verblijfstatus, nationaliteit en V-nummer.   

AVIM/KMar kopie mededelingsbrief 
(M122), registratiekaart

DJI-inrichting
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Stapnummer / omschrijving Taak / activiteiten Verantwoordelijke 
organisatie

Stuurt Ontvangende 
organisatie/persoon

C.4
Opsturen overdrachtsdossier

Vreemdelingen waarvan rechtmatig 
verblijf is ingetrokken 

Grensgeweigerden, art 6 VW

Het OM stuurt naar de AVIM/KMar de beslissing van het bevel gevangenhouding; het toepassen van de 
preventieve hechtenis. 

De KMar stelt direct na ontvangst van het bevel gevangenhouding  een OD samen ten behoeve van de 
terugkeer. Na afsluiten van dit proces door de KMar wordt het OD automatisch op het CDD geplaatst en 
middels procesverwijzingen ontvangt de DT&V hiervan een notificatie. De KMar dient altijd te 
controleren of de verzending naar het CDD succesvol is geweest. 

De AVIM stelt direct na ontvangst van het bevel gevangenhouding  een  OD samen ten behoeve van de 
terugkeer en verstuurt het dossier direct digitaal naar de DT&V, afdeling ILC.

DJI plaatst gedetineerden zonder rechtmatig verblijf na het bevel tot gevangenhouding, of het toepassen 
van preventieve hechtenis, in een VRIS-locatie, tenzij er sprake is van een contra-indicatie. 

DJI plaatst gedetineerden waarvan rechtmatig verblijf is ingetrokken direct na ontvangst beschikking 
IND in een VRIS-locatie. (Zie C1)
Indien de vreemdeling op een VRIS locatie een asielaanvraag of elk andere aanvraag tot een verblijfsver-
gunning indient, dan blijft de vreemdeling daar gedurende de beoordeling door de IND. (Zie C1)

Voor de KMar is sprake van een uitzondering: de KMar is verantwoordelijk voor de uitzetting van 
vreemdelingen aan wie in het kader van de Schengen buitengrensbewaking de toegang is geweigerd. Dit 
betreft vreemdelingen die ten tijde van de overdracht van het dossier:

•  niet of niet meer rechtmatig in Nederland verblijven, en die zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf/maatregel in eerste aanleg of onherroepelijk zijn veroordeeld tot een onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf/maatregel en deze straf uitzitten.

Een door de KMar/ZHP geweigerde vreemdeling wordt aan de DT&V overgedragen, als:

•  Er geen claim is gelegd op een vervoerder en de vreemdeling niet over (geldige) reisdocumenten 
beschikt (en daarmee een afhankelijkheid voor het verkrijgen van een vervangend reisdocument 
bestaat);

•  Een claim is gelegd op een vervoerder, maar deze claim niet geëffectueerd kan worden, alsook dat de 
betrokken vreemdeling niet over (geldige) reisdocumenten beschikt (en daarmee een afhankelijkheid 
van het verkrijgen van een vervangend reisdocument bestaat):

•  Er geen claim is gelegd op een vervoerder en de vreemdeling over een geldig reisdocument beschikt 
maar niet over een vliegticket kan beschikken voor terugkeer naar land van herkomst of bestemming 
waar zijn toegang gewaarborgd is;

•  Door de vreemdeling asiel is aangevraagd en de aanvraag op het AC Schiphol door de IND is afgewezen;
•  Er medische problemen zijn waarbij een arts op verzoek van de KMar heeft geconstateerd dat de 

vreemdeling niet ‘fit to fly’ is; 
•  Het een alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) betreft;
•  Sprake is van een strafrechttraject ten aanzien van de grensgeweigerde vreemdeling. Deze categorie 

wordt overgedragen na bevel gevangenhouding. De DT&V is verantwoordelijk voor het advies 
strafonderbreking aan DJI.

OM

KMar

AVIM

DJI

IND

beslissing bevel 
gevangenhouding

overdrachtsdossier

overdrachtsdossier

Versturen beschikking 
intrekking verblijfsrecht 

AVIM/KMar

DT&V

DT&V

DJI
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Stapnummer / omschrijving Taak / activiteiten Verantwoordelijke 
organisatie

Stuurt Ontvangende 
organisatie/persoon

C.5
Ontvangen uitspraak rechter

Het rechtbankvonnis  wordt direct na ontvangst van een veroordelende uitspraak, tot een onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf of andere vrijheidsbeperkende maatregel, via Just-ID geautomatiseerd 
verzonden naar AVIM/KMar.
 

Just-ID vonnis AVIM/KMar 

C.6
Bekend maken feitelijke ontslagdatum

De DJI-inrichting informeert de AVIM/KMar/DT&V over de feitelijke3 ontslagdatum4. DJI-inrichting vonnis en feitelijke 
ontslagdatum

AVIM/KMar/DT&V 

C.7
Indienen voorstel opleggen ongewenst-
verklaring of uitvaardiging zwaar 
inreisverbod en eventuele intrekking van 
verblijfsvergunning

De AVIM/KMar toetst: 
de veroordelende uitspraak tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of andere  maatregel (illegale, 
verwijderbare vreemdeling).

De AVIM/KMar toetst: 
de veroordelende uitspraak tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of andere maatregel (vreemde-
ling met verblijfsvergunning), in samenhang bezien met eventuele eerdere veroordelingen, aan de 
glijdende schalen. Er dient een preventief gehoor OVR/IRV te worden afgenomen. 
Overgangsrecht m.b.t. de aanscherping van de glijdende schalen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/2012-08-01/1#Circulaire.divisie1_Circulaire.divisie5_Circu-
laire.divisie5.3_Circulaire.divisie5.3.6_Tekst

Glijdende schaal, in werking getreden op 17 juli 2002:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/2004-05-15#Hoofdstuk3_Afdeling2_Paragraaf4_Artikel3.86

Glijdende schaal, in werking getreden op 1 november 2004:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/2004-11-01#Hoofdstuk3_Afdeling2_Paragraaf4_Artikel3.86

Glijdende schaal, in werking getreden op 31 juli 2010:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/2010-07-31#Hoofdstuk3_Afdeling2_Paragraaf4_Artikel3.86

Glijdende schaal, in werking getreden op 1 juli 2012:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011825/2018-09-19#Hoofdstuk3_Afdeling2_Paragraaf4_Artikel3.86

WBV2016/1 van 2 februari 2016:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-5398.html

WBV2016/8 van 22 juni 2016:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-33891.html

Indien van toepassing dient de AVIM/KMar zo spoedig mogelijk na ontvangst van het vonnis een 
voorstel intrekking verblijfsvergunning en/of opleggen ongewenstverklaring en/of uitvaardiging van 
zwaar inreisverbod in bij de IND. Ook voor vreemdelingen die bij verstek worden veroordeeld (inmiddels 
verwijderd of  zijn vrijgelaten) wordt een voorstel tot opleggen ongewenstverklaring of uitvaardiging 
zwaar inreisverbod ingediend. Dit is mogelijk als de vreemdeling (preventief) gehoord is en het verhoor 
maximaal een ½ jaar oud is. 

AVIM/KMar voorstel tot opleggen 
ongewenstverklaring of 
uitvaardiging zwaar 
inreisverbod en eventueel 
intrekking van verblijfsver-
gunning 

IND

3  ‘feitelijk’ : zie toelichting termen ‘einddatum en fictieve einddatum detentie’ in bijlage 3.
4  Indien de definitieve/feitelijke ontslagdatum wijzigt, neemt DJI contact op met DT&V/AVIM/KMar.  
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Stapnummer / omschrijving Taak / activiteiten Verantwoordelijke 
organisatie

Stuurt Ontvangende 
organisatie/persoon

C.8
In behandeling nemen van voorstel tot 
opleggen ongewenstverklaring of 
uitvaardiging zwaar inreisverbod

De IND neemt het voorstel tot opleggen van een ongewenstverklaring of uitvaardiging van een zwaar 
inreisverbod in behandeling direct na ontvangst van het voorstel met bijbehorende relevante stukken. 
De IND zorgt voor afhandeling binnen 1 maand, na ontvangst van het complete voorstel indien de 
vreemdeling zonder rechtmatig verblijf in Nederland verblijft. De IND bericht de AVIM/Kmar over de 
reden van het  niet inwilligen van het voorstel tot opleggen van ongewenstverklaring of uitvaardiging 
van een zwaar inreisverbod.

Indien tevens sprake is van een voorstel tot intrekking van een verblijfstitel dan wel beëindiging van het 
rechtmatig verblijf, zorgt de IND voor afhandeling binnen 6 maanden.

IND beschikking ongewenst-
ver-klaring of zwaar 
inreisverbod (of afwijzing 
voorstel)

AVIM/KMar

C.9
Uitreiken beschikking ongewenstverkla-
ring of zwaar inreisverbod 

De AVIM/KMar draagt zorg voor uitreiking van de beschikking in persoon en voor het informeren van de 
DJI-inrichting. 

De AVIM/KMar stuurt het getekende uitreikingsblad behorende bij de beschikking retour naar de IND. 
Indien de vreemdeling niet wenst te tekenen voor ontvangst van de beschikking maakt de AVIM/KMar 
een proces-verbaal op en stuurt deze naar de IND. 

Als de beschikking niet in persoon kan worden uitgereikt zal deze gepubliceerd worden in de 
Staatscourant.

Als het verblijf is ingetrokken en de veroordeelde vreemdeling niet langer rechtmatig verblijf heeft, 
draagt DJI zorg voor overplaatsing naar een VRIS-locatie. DJI informeert DT&V middels registratiekaart. 

AVIM/KMar 

AVIM/KMar

IND

DJI

beschikking

informatie over uitreiken 
beschikking 
proces-verbaal van 
uitreiking

stuurt registratiekaart

Vreemdeling en DJI 
inrichting

IND

DT&V

Protocol Ketenprocesbeschrijving Vreemdeling in de Strafrechtketen Dienst Terugkeer en Vertrek

13



7 D.
Regelen terugkeer / vertrek

5  ISD, TBS, WETS, WOTS, SOB regeling, OM opschorten straf in verband met uitzetten vreemdeling.

Stapnummer / omschrijving Taak / activiteiten Verantwoordelijke 
organisatie

Stuurt Ontvangende 
organisatie/Persoon

D.1
Bevestigen ontvangst overdrachtsdossier

De DT&V start met het terugkeerproces zodra het OD is ontvangen. De DT&V bevestigt de ontvangst 
van het overdrachtsdossier (OD) dat zij fysiek ontvangen van AVIM/KMar.
Het OD dient uiterlijk 30 dagen voor einddatum detentie worden overgedragen aan de DT&V. Hier kan in 
overleg maatwerk worden toegepast.  

DT&V

AVIM/KMar

ontvangstbevestiging OD AVIM/KMar 

DT&V

D.2 
Voortijdige beëindiging/ onderbreking 
strafrechtelijke detentie of maatregel

Indien uitzetten van een vreemdeling mogelijk is aan wie strafrechtelijke detentie of een maatregel is 
opgelegd, kan in sommige gevallen strafdetentie of de maatregel voortijdig worden beëindigd/
onderbroken5. Hiervoor stuurt de DT&V een bericht aan DJI. 

DJI beslist of de executie eerder kan worden beëindigd dan wel onderbroken.

DT&V/KMar

DJI

bericht mogelijkheid tot 
uitzetting

bericht beslissing 
voortijdige beëindiging/
onderbreking

DJI/

DT&V

D.3
In bewaring stellen

Indien op einddatum de uitzetting nog niet is gerealiseerd, dan zorgt DT&V door tussenkomst van de 
HOvJ/AA van de Politie/KMar dat de vreemdeling, als daar gronden voor zijn, in vreemdelingenbewaring 
wordt gesteld. 

DT&V
HOvJ/AA

D.4
Melden uitzetting van de vreemdeling

Als de vreemdeling is uitgezet, sluit de DT&V het dossier op basis van berichtgeving via de BVV, 
verwijdering vreemdeling. Als de uitzetting van een vreemdeling niet is gelukt, dan meldt de KMar dit 
direct aan DJI en aan DT&V. Tevens vermeldt de KMar dit in SIGMA.

De KMar draagt zonodig zorg voor insluiting op de juiste grond.

KMar

KMar

bericht van vertrek

bericht niet vertrokken

DT&V

DJI/DT&V

D.5 
Opheffen vreemdelingenbewaring

Indien de vreemdelingenbewaring wordt opgeheven of de vreemdeling wordt uitgezet, meldt de HovJ/
AA van de Politie/KMar dit direct schriftelijk met het model opheffing van een maatregel (M113) en een 
verzoek tot ontslag uit een justitiële inrichting (M114), aan de DJI-inrichting. 

De DT&V stuurt de aanleverende/verantwoordelijke AVIM/KMar een gemotiveerde brief omtrent de 
heenzending. 

HOvJ/AA

DT&V

opheffing maatregel 
(M113)/ verzoek tot 
ontslag (M114)

brief aan inbewaringstel-
lende instantie bij 
heenzending 

DJI

AVIM/KMar 
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Bijlage 1
Herzieningen VRIS-protocol

 De eerste aanzet tot een VRIS-protocol is gedaan in 1999. In de loop der jaren is het 
VRIS-protocol verschillende malen herzien. Hieronder volgt een opsomming van de 
belangrijkste wijzigingen

2007:
• het onderscheiden van de stappen die door de ketenpartners worden gezet in het 

geval van vreemdelingen met en vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf;
• het centraliseren van de strafrechtelijke gedetineerde vreemdelingen;
• het centraliseren van de terugkeeractiviteiten bij deze strafrechtelijke locaties;
• het verbeteren van de benodigde informatie-uitwisseling tussen alle betrokken 

partijen.

2008: 
 Belangrijkste wijziging die in deze versie is doorgevoerd is dat ook rekening wordt 

gehouden met vreemdelingen die een maatregel (TBS of ISD etc.) krijgen opgelegd op 
dezelfde wijze worden behandeld als vreemdelingen die een strafrechtelijke sanctie 
krijgen opgelegd.

2010: 
• werkwijze ISD-maatregel voor illegalen toegevoegd;
• werkwijze bij vreemdelingen art 6 toegevoegd;
• uitbreiding toelichting gebruikte termen.

2011: 
• toevoeging definitie VRIS, vastgesteld door de Taskforce VRIS;
• herschikking van processen;
• benoemen verantwoordelijkheden en termijnen;
• tekst TBS;
• wijziging tekst documenten;
• plaatsing vanuit strafrecht in Bewaring (Vreemdelingenrecht).

 Het geautomatiseerde systeem dat de VRIS-werkwijze ondersteunt bestaat uit een 
koppeling tussen de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) en SKDB. Hiermee 
kunnen de strafrechtketen en de vreemdelingenketen informatie over de vreemde-
ling geautomatiseerd uitwisselen. Via de BVV kan bijvoorbeeld de verblijfsrechtelijke 
positie van de vreemdeling opgevraagd worden, ook kan bijvoorbeeld worden 
nagegaan of de vreemdeling verwijderbaar is. 

2013:
• wijziging tekst documenten;
• het weglaten van niet koppelvlakken;
• aanpassing in verband met implementatie richtlijn 2008/115 EG (terugkeerrichtlijn);
• aanpassing in verband met vroegtijdige centralisatie van preventief gehechte 

vreemdelingen.

2016: 
• wijzigingen in het kader van digitaal werken (onder andere het vonnis dat via Just-ID 

automatisch wordt verzonden);
• wijzigingen terminologie (vreemdelingenpolitie, AVIM, eenheden);
• weglaten onderdelen die geen koppelvlakken hebben tussen ketenpartners.

2019:
• wijziging/aanscherping tekst documenten;
• wijzigingen in het kader van digitaal werken;
• toegevoegd aangewezen ambtenaar politie/KMar (AA);
• toegevoegd originele dacty aanleveren indien dat noodzakelijk is voor LP aanvraag;
• verwijzingen digitaal naar informatie websites IND waaronder de glijdende schalen;
• verwijzingen digitaal naar informatie websites ketenpartners;
• preventief horen wanneer wel en wanneer niet mogelijk;
• opleggen terugkeerbesluit;
• 30 dagen termijn indienen OD door AVIM/KMar. 
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Bijlage 2
Betrokken organisaties
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

 De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie en 
Veiligheid  voor de tenuitvoerlegging van straffen die na uitspraak van een rechter zijn 
opgelegd en vrijheidsbenemende maatregelen. De insluiting vindt plaats in verschil-
lende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor 
volwassenen. Maar ook in speciale inrichtingen voor  jongeren, de justitiële jeugdin-
richtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC). 
Voor vreemdelingen die strafrechtelijk zijn veroordeeld zijn VRIS-locaties aangewezen. 
DJI heeft ook capaciteit voor de insluiting van bestuursrechtelijke voor vreemdelingen, 
de zogeheten detentie centra. De Directie Individuele Zaken  van DJI is verantwoorde-
lijk voor de plaatsingen in huizen van bewaring, penitentiaire inrichtingen, detentie-
centra en de andere vermelde inrichtingen. De Dienst Vervoer & Ondersteuning 
(DV&O) draagt zorg voor het vervoer van personen.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 De DT&V is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De DT&V heeft 

tot taak om op humane en professionele wijze het vertrek te bevorderen van vreemde-
lingen die Nederland dienen te verlaten. Dit gebeurt bij voorkeur vrijwillig, maar 
desnoods gedwongen. De organisatie richt zich hierbij op drie doelgroepen: illegale 
vreemdelingen die zijn aangebracht in het kader van het vreemdelingentoezicht of de 
grensbewaking en asielzoekers die Nederland dienen te verlaten.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 De IND is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Vreemdelingenwet. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap. De IND 
is een uitvoeringsorganisatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt 
van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Justitiële Informatiedienst (JustID)
 Per 1 januari 2006 heeft de Justitiële Informatiedienst (JustID) de informatieverstrek-

king aan ketenpartners in de strafrechtketen op zich genomen. In nauwe samenwer-
king met Progis werkt JustID aan de verwezenlijking van het integer persoonsbeeld.

Expertisecentrum Vreemdelingen(EVIM/AVIM)
 Vreemdelingentoezicht is een specialistische taak van de politie. De vreemdelingenpo-

litie houdt toezicht op personen die in Nederland verblijven, maar niet de Nederlandse 
nationaliteit hebben. Binnen de asielketen is de vreemdelingenpolitie verantwoorde-
lijk voor onder meer de identificatie van de vreemdeling, het innemen van de 
asielaanvraag en het uitvoeren van de zogenaamde meldplicht. Het expertisecentrum 
Vreemdelingen is een landelijk werkend bureau dat de politie adviseert en ondersteunt 
bij de ontwikkeling van de visie, de strategie en het beleid van de politiële vreemdelin-
gentaak. Daarbij is zij tevens het landelijk aanspreekpunt van waaruit de belangenbe-
hartiging ten behoeve van de vreemdelingenpolitie plaatsvindt en het knooppunt in 
de communicatie en informatieuitwisseling tussen de vreemdelingenpolitie onderling 
en van en naar ketenpartners.

De Afdeling Vreemdelingenpolitie Identiteit en Mensenhandel (AVIM)
 Onderdeel van de Nationale politie, ondergebracht bij de Dienst Regionale Recherche 

in de 10 regionale eenheden.

 Het Team Handhaving en Toezicht AVIM heeft als primaire taak de handhaving van de 
vreemdelingenwetgeving met het oog op rechtmatigheid, illegaliteit en verwijderbaar-
heid en houdt hierbij onder meer toezicht op criminele vreemdelingen via het VRIS 
protocol (Vreemdeling in de Strafrechtketen).

 Het Team Identificatie AVIM houdt zich bezig met het vaststellen van identiteit en 
verblijfsrecht van vreemdelingen en controles onder supervisie van speciaal voor de 
Vreemdelingenwet opgeleide HOvJ’s.
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 Het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel    houdt zich bezig met de bestrijding 
van alle vormen van mensenhandel / mensensmokkel en andere vormen van 
migratiecriminaliteit.

 Het Team Aanmeldcentrum (o.a. Ter Apel) verzorgt identificatie van asielzoekers in 
Nederland, mede ter beoordeling, of zij recht hebben op bescherming op grond van 
het Vluchtelingenverdrag.

Koninklijke Marechaussee (KMar)
 Door grenstoezicht bestrijdt de Koninklijke Marechaussee grensoverschrijdende 

criminaliteit en levert het een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid. Zoals 
het tegengaan van terrorisme, drugssmokkel, het witwassen van crimineel geld, 
identiteitsfraude en mensensmokkel.

 Toezicht Europese buitengrenzen
 De Koninklijke Marechaussee levert een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de 

Europese buitengrenzen. Binnen Nederland op de luchthavens en in de havens. Ook 
werkt de marechaussee buiten Nederland aan de bewaking van de Europese buiten-
grenzen. Hiervoor werkt zij intensief samen met andere Europese 
grensbewakingsinstanties.

 Mobiel Toezicht Veiligheid
 Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) is het toezicht op personen die vanuit een ander 

Schengenland bij de Belgische en Duitse grens naar Nederland reizen. De controles 
vinden plaats op wegen, in treinen, op het water en bij luchtverkeer. In het gebied 
direct achter de grens controleert de marechaussee steekproefsgewijs 
reisdocumenten.

 Handhaving vreemdelingenwet
 De marechaussee krijgt ook te maken met asielzoekers die direct aan de grens asiel 

aanvragen. De marechaussee is verantwoordelijk voor de eerste opvang. Verder draagt 
de marechaussee uit te zetten vreemdelingen over aan buitenlandse autoriteiten en 
neemt Nederlanders die in het buitenland ongewenst zijn, over van buitenlandse 
autoriteiten.

Openbaar Ministerie (OM)
 Als onderdeel van de rechterlijke macht is het Openbaar Ministerie (OM) de enige 

instantie in Nederland die mensen voor de strafrechter kan brengen. In samenwer-
king met de politie en andere opsporingsdiensten, zorgt het OM dat strafbare feiten 
worden opgespoord en vervolgd.  Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke 
beslissingen inwerkingtreding voorzien voor 2019.
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Bijlage 3
Lijst met gebruikte afkortingen

 AA = Aangewezen ambtenaar
 BVV = Basisvoorziening Vreemdelingen
 VBS = Vreemdelingen Basis Systeem (informatiesysteem van de KMar)
 PSH-V = PolitieSuiteHandhaving Vreemdelingen
 V-nummer = vreemdelingennummer
 RC = Rechter-commissaris
 HOvJ = Hulpofficier van Justitie
 SKDB = strafrechtketendatabank
 ISD = inrichting stelselmatige daders
 ILC = informatie en logisitek centrum
 SKN = strafrechtketennummer
 TBS = terbeschikkingstelling
 TKB = terugkeerbesluit
 SOB = strafonderbreking 
 UA = uitvoerend ambtenaar
 WETS = wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafvonnissen
 DIZ =  Divisie Individuele Zaken (eerste plaatsing, BCV en BCL 

vervallen hiermee)
 OVO = Operationeel Verwijderings Overleg

Toelichting termen ‘einddatum en fictieve einddatum detentie’
Einddatum detentie

 De einddatum is een (voorlopige) einddatum, berekend aan de hand van opgelegde 
juridische verblijfstitels, en verandert alleen door de toevoeging van nieuwe 
juridische verblijfstitels. 

 Deze datum geldt voor:
• gedetineerden in voorlopige hechtenis (preventieve titel) in afwachting van een 

veroordeling in 1e aanleg; 
• gedetineerden die zijn veroordeeld, en niet in hoger beroep zijn.

Fictieve einddatum detentie
 De fictieve einddatum is een variabele einddatum, berekend aan de hand van 

opgelegde juridische verblijfstitels, en kan wijzigen door een uitspraak in hoger 
beroep.

 Deze datum geldt voor:
• gedetineerden in voorlopige hechtenis (preventieve titel) die zijn veroordeeld in  

1e aanleg, en in hoger beroep zijn gegaan.
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		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
