B7/7.4

Nader gehoor

7

Het nader gehoor

7.1

Voorbereiding op het nader gehoor

In afwachtirig van het nader gehoor heeft de asielzoeker gelegenheid zich daarop, al
dan niet met behulp van in het opvangcentrum aanwezige rechtshulpverleners, voor
te bereiden.
Afname van het nader gehoor

7.2

Het nader gehoor wordt afgenomen door een contactambtenaar. De IND zorgt,
indien nodig, voor een tolk. Zie voor Regeling Tolken: C33. De asielzoeker kan zich
desgewenst laten bijstaan door één raadsman en één hulpverlener.
Indien de asielzoeker met een geldige reden niet aan de oproep tot nader gehoor voldoet, wordt hij nogmaals opgeroepen.
Indien de asielzoeker zonder geldige reden niet aan de oproep gehoor heeft gegeven,
heeft hij niet voldaan aan een aanwijzing van art. 17a Vw. Het niet voldoen aan een
dergelijke aanwijzing is een grond voor niet-ontvankelijkheid van de asielaanvraag
(zie 8.1.2).
Indien in de AC-procedure reeds een nader gehoor heeft plaatsgevonden, waarna op
inhoudelijke gronden is gebleken dat de asielaanvraag zich niet leende voor afdoening in de AC-procedure, dan wordt de asielzoeker in de OC-procedure in de gelegenheid gesteld om zijn asielmotieven nader toe te lichten en eventuele tegenstrijdigheden te verklaren. Tegenstrijdigheden met het AC-nader gehoor kunnen alleen worden
tegengeworpen indien het niet aannemelijk is dat deze tegenstrijdigheden zijn veroorzaakt door het achterwege laten van de zes dagen rust (conform artikel 52d, eerste
lid, Vb) alvorens het eerste nader gehoor werd afgenomen.
Rapport nader gehoor

7.3

De contactambtenaar die het nader gehoor heeft gehouden, maakt van dit gehoor een
verslag: het rapport van gehoor. Zodra het rapport van gehoor beschikbaar is, ontvangen de asielzoeker en de (rechts)hulpverlener van zijn keuze een exemplaar. Hierbij
dient steeds rekening te worden gehouden met een eventueel bezwaar van de asielzoeker tegen de verstrekking van gegevens aan (rechts)hulpverleners.
Reactietermijn

7.4

In het rapport wordt aangegeven binnen hoeveel dagen de asielzoeker aanvullende
gegevens op het rapport kan verschaffen. Deze termijn bedraagt ten minste twee
dagen.
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