
Tussentijds Bericht Vreemdelingen-
circulaire TBV 2002/17

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke
Marechaussee
i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Ons kenmerk: 5154615/02/IND
Code: TBV 2002/17
Juridische achtergrond: C3/13 en
A5/3.1.4.1 Vc 2000
Geldigheidsduur: Een jaar ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Bijlage(n): 2
Onderwerp: Model M117

Inleiding
In de praktijk blijkt er behoefte te
bestaan aan een uniform model waar-
mee de asielzoeker zowel gewezen
wordt op de meldplicht ex artikel 54
Vreemdelingenwet als op de beschik-
baarheidsverplichting ex artikel 55
Vreemdelingenwet. In dat kader is
besloten om Model M117-A (Bijlage
1), waarmee thans de aanwijzing ex
artikel 55 Vw wordt gegeven aan te
passen. Tevens is het proces-verbaal
van uitreiking in dit model geïnte-
greerd. Dit is ook gebeurd in Model
M117-B (bijlage 2), waarmee vervol-
gaanwijzingen worden gegeven.
Daarmee komt Model M117-C te
vervallen. 

Achtergrond
In de Vc 2000 is enkel voorzien in
een model waarmee de beschikbaar-
heidsverplichting ingevolge artikel 55
van de Vreemdelingenwet kan wor-
den opgelegd. In de praktijk werd dit
model zodanig bewerkt dat de vreem-
deling tevens op de wekelijkse meld-
plicht kon worden gewezen. Derhalve
is besloten het model in de Vc aan te
passen, zodat deze ook geldt voor de
meldplicht. 

Indien de asielzoeker naar een
andere opvanglocatie verhuist, dient

hij een nieuwe aanwijzing te krijgen
waaruit blijkt in welke gemeente hij
zich vervolgens moet ophouden en
waar en wanneer hij zich moet mel-
den. Aangezien er van elke
(vervolg)aanwijzing tevens proces-ver-
baal van uitreiking  moet worden
gemaakt, voorziet de Vc in een apart
model hiervoor (M117-C). Besloten is
om het proces-verbaal te incorporeren
in de (vervolg)aanwijzing zelf, gezien
de werkbesparing die dit oplevert.

Derhalve wordt de
Vreemdelingencirculaire als volgt aan-
gepast:

A5/3.1.4.1

De tweede volzin van A5/3.1.4.1
komt te luiden:
‘Hij maakt daarbij gebruik van model
M117-A. Dit model doet tevens
dienst als proces-verbaal van uitrei-
king’.

C3/12.7

De eerste alinea van C3/12.7 komt als
volgt te luiden:
‘De asielzoeker moet zich in verband
met de behandeling van de aanvraag
ophouden in het aanmeldcentrum. De
op artikel 55, eerste lid,
Vreemdelingenwet gebaseerde aanwij-
zing hiertoe wordt zowel mondeling
als schriftelijk gegeven. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van model M117-A.
Dit model doet tevens dienst als pro-
ces-verbaal van uitreiking. De asiel-
zoeker dient zich daar op te houden
overeenkomstig de gegeven aanwijzin-
gen.’.

C3/13.2

De eerste alinea van C3/13.2 komt als
volgt te luiden:
‘Bij het begin van de opvang wijst de
korpschef de asielzoeker op de voor
hem geldende meldplicht (artikel 54,
eerste lid, onder f, Vreemdelingenwet
juncto artikel 4.51, eerste lid, onder
b, Vreemdelingenbesluit) door middel
van Model M117-A.
Dit model doet tevens dienst als pro-
ces-verbaal van uitreiking. Het gaat

hier in beginsel om een op grond van
artikel 4.51, tweede lid,
Vreemdelingenbesluit wekelijkse
meldplicht. Zie A3/3.7.1’

De derde alinea van C3/13.2 komt
te luiden:
‘De korpschef  wijst, ingevolge artikel
55 Vreemdelingenwet, de gemeente
waarin de opvanglocatie zich bevindt,
aan als plaats waar de asielzoeker
zich in verband met de behandeling
van zijn aanvraag moet ophouden.
Hij doet dit zowel mondeling als
schriftelijk. Hiertoe wordt eveneens
Model 117-A gebruikt. De asielzoeker
dient zich in de desbetreffende
gemeente op te houden overeenkom-
stig de gegeven aanwijzingen. De aan-
wijzingen betreffen in ieder geval
datum, tijdstip en plaats van de aan-
wijzing. Daarnaast kunnen vervol-
gaanwijzingen (Model M117-B) wor-
den gegeven met betrekking tot het
verschaffen van extra informatie, het
uitreiken van het rapport van gehoor
of de beschikking, enzovoort. Het
model M117-B doet tevens dienst als
proces-verbaal van uitreiking. Indien
de vreemdeling naar een andere
opvanglocatie verhuist, dient gebruik
te worden gemaakt van een nieuw
Model M117-A.’

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 

De bovenstaande wijzigingen zullen
zo spoedig mogelijk in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire 2000
worden verwerkt.

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