
Tussentijds Bericht Vreemdelingen-
circulaire (TBV 2001/21)

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 18 juli 2001
Ons kenmerk: 5093945/01/IND 
Code: TBV 2001/21
Juridische achtergrond: Art 3.108 Vb;
art. 3.42 Voorschrift Vreemdelingen;
Vc C3/11.1 en C5/20.2
Geldig van/tot: 18 juli 2001 tot 18 juli
2005
Onderwerp: Wijzigingen in de aanmel-
ding van eerste en van volgende asiel-
aanvragen 

Inleiding
Dit TBV bevat twee wijzigingen:
1. van de plaatsen waar een eerste
asielaanvraag kan worden ingediend 
2. het telefoonnummer voor de  mel-
ding van een tweede asielaanvraag. 
De wijzigingen houden verband met
de herverdeling van het werkaanbod
over de landelijke aanmeldcentra nu
Ter Apel als aanmeldcentrum is inge-
richt.  

Tweede en volgende asielaanvragen 
Het onder hoofdstuk C5/20 vermelde
telefoonnummer in het aanmeldcen-
trum in Ter Apel voor het indienen
van een tweede of volgende asielaan-
vraag is gewijzigd in  0599 - 56 81 15,
faxnummer 0599 - 56 81 40. 

Eerste aanvragen
Tot heden werden vreemdelingen die
een eerste asielaanvraag willen indie-
nen volgens een verdeling naar poli-
tieregio’s doorverwezen. Vanaf heden
wordt dit verdelingssysteem doorbro-
ken: Zevenaar specialiseert zich in

nationaliteiten; Ter Apel neemt de
verdeling over die gold voor
Zevenaar met uitzondering van de
hieronder genoemde nationaliteiten
en Rijsbergen neemt geen asielaanvra-
gen van de hieronder genoemde
nationaliteiten in behandeling;
Schiphol blijft ongewijzigd. 

Verdeling
De tekst van Vreemdelingencirculaire
C 3/11.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Plaats waar de asielaanvraag moet
worden ingediend
Met ingang van 1 juni 2001 wordt de
doorverwijzing van vreemdelingen
naar een aanmeldcentrum  voor het
indienen van een eerste asielaanvraag
als volgt: 
a. Alle politieregio’s zenden vreemde-
lingen naar aanmeldcentrum
Zevenaar (Immigratie- en
Naturalisatiedienst Regionale Directie
Midden) die beweerdelijk afkomstig
zijn uit of de beweerde nationaliteit
hebben van: Turkije; Joegoslavië
(Montenegro; Servië; Kosovo);
Bosnië; Azerbaidjan; Armenië;
Afghanistan, Iran, Rusland;
b. Vreemdelingen van alle nationali-
teiten uitgezonderd de voornoemde
nationaliteiten onder a. worden naar
aanmeldcentrum Rijsbergen
(Immigratie- en Naturalisatiedienst
Regionale Directie Zuid-Oost) door-
gezonden door de politieregio’s:
– Haaglanden;
– Hollands Midden;
– Rotterdam-Rijnmond;
– Zuid-Holland-Zuid;
– Zeeland;
– Midden- en West-Brabant
– Brabant-Noord;
– Brabant-Zuid-Oost;
– Limburg-Noord;
– Limburg-Zuid.
c. Vreemdelingen van alle nationali-
teiten uitgezonderd de voornoemde
nationaliteiten onder a. worden naar
aanmeldcentrum Ter Apel

(Immigratie- en Naturalisatiedienst
Regionale Directie Noord-Oost)
doorgezonden door de politieregio’s:
– Groningen; 
– Friesland;
– Drenthe;
– IJsselland;
– Twente;
– Noord- en Oost Gelderland;
– Gelderland-Midden;
– Gelderland-Zuid;
– Utrecht;
– Noord-Holland Noord;
– Zaanstreek-Waterland;
– Kennemerland;
– Amsterdam-Amstelland;
– Gooi- en Vechtstreek;
– Flevoland
d. De uitzonderingen op deze hoofd-
regels, als vermeld in de
Vreemdelingencirculaire onder
C3/11.1, blijven ongewijzigd van
kracht. Het aanmeldcentrum waar-
naar op grond van C5/24.4.2 alleen-
staande minderjarige asielzoekers bij
twijfel over de opgegeven leeftijd na
het eerste gehoor kunnen worden
door gezonden is nu aanmeldcentrum
Rijsbergen. 
e. Regio Midden behandelt de OC-
afdoening van in Zevenaar aangemel-
de nationaliteiten met uitzondering
van Rusland, dat aan regio ZW is
toegedeeld. 

Tot slot
De bovenstaande wijzigingen worden
verwerkt in de hoofdstukken C3/11.1,
C5/20 en C5/24.4.2. van de
Vreemdelingencirculaire  in een vol-
gend supplement. 

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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