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Eerste gehoor

4.1

Opneming eerste gegevens

Het eerste g~ehoorvan een asielzoeker vindt plaats in het aanmeldcentrum waar de
asielzoeker verblijft. Het eerste gehoor richt zich op vaststelling van de identiteit,
nationaliteit en reisroute, waartoe, indien nodig (mede) gebruik zal worden gemaakt
van nationaliteitschecks enlof taalanalyses. De (rechts)bijstandverlenervan de asielzoeker is bevoegd het gehoor als waarnemer bij te wonen, doch (de aanvang van) het
gehoor mag daardoor niet worden opgehouden.
Tijdens het eerste gehoor worden in ieder geval vragen gesteld omtrent de personalia
van de asielzoeker, zijn geboorteplaats, en -datum, zijn nationaliteit en etnische herkomst, familierelaties, de datum van aankomst in Nederland, eventueel verblijf in
derde landen, criminele antecedenten en het bezit dan wel ontbreken van een paspoort, een iiientiteitsdocument of andere bescheiden op grond waarvan zijn identiteit, nationaliteit en reisroute zijn vast te stellen. Indien de beantwoording van de
gestelde vragen onvoldoende duidelijkheid verschaft kunnen, ter completering van
het eerste gehoor, aanvullende vragen worden gesteld over de identiteit, nationaliteit
en reisrotite.
De medewerker die het eerste gehoor heeft afgenomen, maakt van dit gehoor een verslag. Een exemplaar van dit verslag, alsmede eventuele reeds beschikbare onderzoeksresiiltaten, worden ten behoeve van de voorbereiding op het nader gehoor aan
de asielzoeker en, indien hiertegen van de zijde van de asielzoeker geen bezwaar
bestaat, aan de rechtsbijstandverlener ter hand gesteld.
Vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen na het eerste
gehoor

4.2

De asielzoeker moet zich in verband met de behandeling van de aanvraag ophouden
in het aanrrieldcentrum. De op art. 17a Vw gegronde aanwijzing hiertoe wordt zowel
mondeling als schriftelijk gegeven, met gebruikmaking van een formulier (model
D75-1). De asielzoeker dient zich daar o p te houden overeenkomstig de gegeven aanwijzingen. Deze aanwijzingen betreffen in ieder geval datum, tijdstip en plaats van het
gehoor. Ilaarnaast kunnen, met gebruikmaking van model D75-2, vervolg-aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot het verschaffen van extra informatie, het uitreiken van het rapport van gehoor of de beschikking, enz. Van iedere uitreiking van
een aanwijzing ex art. 17a Vw wordt een proces-verbaal (model D75-3) opgemaakt.
De asielzoeker wordt erop gewezen dat het niet nakomen van de aanwijzingen consequenties heeft voor de afhandeling van zijn aanvraag. De aanvraag wordt ingevolge
art. 15b, eerste lid, aanhef en onder d, Vw niet ingewilligd wegens niet-ontvankelijkheid.
Het niet naleven van de aanwijzingen is bovendien strafbaar gesteld bij art. 44, eerste
lid, Vw.
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