
Vreemdelingencirculaire (Tussentijds
Bericht)
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(Code TBV 1998/8)
Directie Beleid

Aan:
– de Korpschefs van de Politieregio’s
– Staf Koninklijke Marechaussee
Aard: bekendmaking van voorschriften
Juridische achtergrond:
Vreemdelingenwet/Vc 1994, hoofdstuk
B7/3/3.1
Geldig van/tot: 26 april 1998 tot 26
april 1999

Inleiding

Gebleken is dat het in de praktijk voor-
komt dat (bijna) uitgeprocedeerde
asielzoekers een nieuwe asielaanvraag
indienen. In dit TBV beschrijf ik de
handelwijze die in die gevallen dient
te worden gevolgd voor de aanmel-
ding van die asielzoekers en de indie-
ning van een (tweede of latere) asiel-
aanvraag in een aanmeldcentrum. 

Van te voren kenbaar maken 

Wanneer een asielzoeker een nieuwe
asielaanvraag in wil dienen, dient hij
dit vooraf kenbaar te maken bij het
dichtstbijzijnde aanmeldcentrum (AC
Rijsbergen telefoon 076-596 7954 /
076-596 7958 of AC Zevenaar, telefoon
0316-368 686). Beide aanmeldcentra
zijn hiervoor telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met donderdag
van 9.00 uur tot 15.00 uur. Telefoni-
sche aanmelding is uitsluitend mogelijk
bij deze Aanmeldcentra en uitsluitend
op voornoemde tijden.
Om het reeds bestaande dossier uit het
behandeld district op te kunnen vra-
gen en de overige benodigde diensten
te kunnen bieden, wordt door een
medewerker van het aanmeldcentrum
met de asielzoeker afgesproken wan-
neer en hoe laat hij zijn nieuwe asiel-
aanvraag feitelijk kan komen indienen.
Indien de vreemdeling in Nederland
vergezeld wordt door familieleden,
dient hij er op te worden gewezen dat
ook zij, indien zij eveneens een nieuwe

aanvraag om toelating wensen in te
dienen, zich op de afgesproken tijd en
plaats dienen te melden.  Tevens stel-
len de medewerkers van de aanmeld-
centra het COA en de vreemdelingen-
dienst van de woonplaats van de
betrokken vreemdeling in kennis van
de aanmelding. De vreemdeling moet
zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in
de gelegenheid gesteld worden de
nieuwe aanvraag in te dienen.
U ontvangt op korte termijn een nade-
re instructies vanuit de TOV over de
wijze waarop met de administratie in
het VAS van dergelijke tweede of late-
re asielaanvragen moet worden omge-
gaan.

Redenen nieuwe aanvraag

Bij zijn telefonische aanmelding dient
de vreemdeling tevens aan te geven of
de nieuwe asielaanvraag zal zijn geba-
seerd (a) op medische gronden, of (b)
op asielrelevante gronden. Bij de tele-
fonische aanmelding dient slechts de
categorie te worden aangegeven en
dient geen nadere invulling daarvan te
worden geven. Stukken die betrekking
hebben op de nieuwe aanvraag dienen
te worden overgelegd in het aan-
gewezen aanmeldcentrum op het mo-
ment dat de asielzoeker opnieuw om
asiel vraagt (de dag van ondertekening
van de modellen A en F). Indien deze
stukken in een vreemde taal zijn ge-
steld, dient tevens een vertaling te
worden overgelegd.

Feitelijke aanmelding

Zoals bij alle vreemdelingen die in aan-
merking wensen te komen voor toela-
ting als vluchteling, dient de feitelijke
aanmelding van de vreemdeling bij het
aanmeldcentrum te geschieden. Indien
de vreemdeling in Nederland verge-
zeld wordt door familieleden, dienen
ook zij, indien zij eveneens een nieuwe
aanvraag om toelating wensen in te
dienen, zich op de afgesproken tijd en
plaats te melden.
Na de feitelijke aanmelding op het
afgesproken tijdstip bij het aanmeld-
centrum  begint de 24-uursprocedure
te lopen en volgt de asielzoeker het-

zelfde traject als een asielzoeker die
voor de eerste maal een asielaanvraag
indient, met dien verstande dat het
nader gehoor in beginsel is beperkt tot
de relevante nieuwe feiten en omstan-
digheden.
Het COA en de vreemdelingendienst
waaronder de verblijfplaats van de
betrokken vreemdeling valt, worden
van de feitelijke aanmelding in het
aanmeldcentrum op de hoogte gesteld
door medewerkers van het aan-
meldcentrum. De vreemdelingendienst
wordt per fax in kennis gesteld.
Met de vreemdeling die zich voor de
indiening van een nieuwe asielaan-
vraag zonder voorafgaande telefoni-
sche kennisgeving feitelijk aanmeldt
bij het aanmeldcentrum, wordt door
een medewerker van het aanmeldcen-
trum afgesproken wanneer en hoe laat
hij zijn nieuwe asielaanvraag feitelijk
kan komen indienen.
De Vreemdelingencirculaire zal in deze
zin worden aangepast.

Den Haag, 26 februari 1998.
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het plv.-hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos.
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