> Retour adres: Postbus 7577 1118 ZH Schiphol

Ministerie van Defensie
Koninklijke Marechaussee
District Schiphol
Brigade Vreemdelingen
Zaken
Afdeling VI&A

Boekingsverzoek
Aan: [naam vervoersonderneming invullen]
Onze referentie:
Uw referentie:
Onderwerp: Boekingsverzoek
Procedure nummer Removal Order:
Achternaam vreemdeling:
Voornaam vreemdeling:
Geboortedatum:

Postadres
Koninklijke Marechaussee
MPC 51 B
Postbus 7577
1118 ZH Schiphol
Frontdesk VI&A
T 020 6039632
F 020 60396 31
via.schiphol@mindef.nl

Informatie
www.terugvoerplicht..nl
www.duty-to-return.nl

U heeft op …. [datum] een removal order met bovenvermeld kenmerk ontvangen
over bovenstaande vreemdeling.
U wordt hierbij verzocht een vlucht te boeken naar … [bestemming] om
bovenstaande vreemdeling terug te vervoeren op of vanaf … [gewenste datum
terugvervoer]. U wordt verzocht … [aantal] werkdagen tussen vluchtakkoord
en vluchtdatum te houden.
De vluchtgegevens dient u uiterlijk op … [datum melding vluchtgegevens] aan
ons bekend te maken. Per fax: 020 603 96 31 of e-mail: via.schiphol@mindef.nl.
Bent u niet in staat deze informatie tijdig aan te leveren, dan wordt u verzocht dit
eveneens uiterlijk op de laatstgenoemde datum, met redenen omkleed, kenbaar
te maken. De Koninklijke Marechaussee kan vervolgens een nieuw
boekingsverzoek uitgeven gesteld op een latere datum. De eventuele
(verblijfs)kosten lopen in beginsel wel door.
Als u niet op de genoemde datum voor terugvervoer, of binnen 48 uur nadien, de
vreemdeling terugvervoert, dan kunnen vanaf de genoemde datum voor
terugvervoer de verblijfskosten van de vreemdeling in rekening worden gebracht.
Meer informatie over de kosten die de Nederlandse overheid in rekening zal
brengen bij het niet (op tijd) voldoen aan dit boekingsverzoek vindt u op
www.terugvoerplicht.nl.
Voor het terugvervoer van de vreemdeling geldt het volgende*
De vreemdeling is in het bezit van een geldig reisdocument van het land
waarnaar kan worden terugvervoerd, te weten … [naam land].
De vreemdeling is in het bezit van een geldig reisdocument in combinatie
met een verblijfsvergunning voor het land waarnaar kan worden
terugvervoerd, te weten … [naam land].
Er zal een guiding letter worden opgemaakt voor het land van waaruit de
vreemdeling werd aangevoerd, te weten … [naam land].
Er zal een covering letter worden opgemaakt voor het land van waaruit de
vreemdeling werd aangevoerd, te weten … [naam land].
Anders: … [vrij tekstveld]
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Onze referentie
Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

* alleen de aangekruiste informatie is van toepassing

Risicoanalyse
Uit de risico-analyse, uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee, is het
volgende gebleken:
De Koninklijke Marechaussee adviseert de vreemdeling zonder begeleiding
terug te vervoeren.*
De Koninklijke Marechaussee adviseert de vreemdeling begeleid terug te
vervoeren.*
* alleen de aangekruiste informatie is van toepassing

Uw vervoeronderneming kan
•
zelf de begeleiding van de vreemdeling regelen, of
•
tegen daarvoor in rekening te brengen kosten een beroep doen op de
begeleidingsvoorziening van de Koninklijke Marechaussee, of
•
de vreemdeling, ondanks het advies van de Koninklijke Marechaussee,
zonder begeleiding terugvervoeren.
Gebruik begeleidingsvoorziening Koninklijke Marechaussee
Let op: als u gebruik maakt van de begeleidingsvoorziening van de Koninklijke
Marechaussee, zullen er in dit geval … [aantal] escorts worden ingezet.
Ik verzoek u uiterlijk … [datum melding gebruik begeleiding Kmar] bekend te
maken of u wel of geen gebruik wenst te maken van de begeleidingsvoorziening
van de Koninklijke Marechaussee. Per fax: 020 603 96 31 of e-mail:
via.schiphol@mindef.nl.
Als u niet in staat bent deze informatie tijdig aan te leveren, dan wordt u verzocht
dit eveneens uiterlijk op voormelde datum, met redenen omkleed, kenbaar te
maken. Als u tijdig kenbaar heeft gemaakt dat u gebruik wenst te maken van de
begeleidingsvoorziening van de Koninklijke Marechaussee, worden de escorts
gereserveerd voor de door u aangegeven vluchtdatum.
De uitleg over de voorwaarden en tarieven voor het gebruik van escorts van de
Koninklijke Marechaussee vindt u op www.terugvoerplicht.nl. De gehanteerde
tarieven zijn opgenomen in het Voorschrift Vreemdelingen, bijlage 22.
Geen begeleiding vreemdeling ondanks advies daartoe
Als u ervoor kiest om, ondanks het advies van de Koninklijke Marechaussee, de
vreemdeling onbegeleid terug te vervoeren, en de vreemdeling kan wegens zijn
gedrag niet succesvol terugvervoerd worden op de geplande vluchtdatum, dan
komen de door de overheid gemaakte kosten die hieruit voorvloeien voor
rekening van uw vervoersonderneming.
Naam medewerker KMar:
Functie:
Handtekening:
Koninklijke Marechaussee
District Schiphol
Brigade Vreemdelingen Zaken
Afdeling VI&A bureau afhandeling Inadmissible

