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Inleiding
Gelet op de teruglopende asielin-
stroom en de daardoor ontstane
beschikbare overcapaciteit op de aan-
meldcentra (AC’s) en de noodzaak
tot het treffen van maatregelen ter
beperking van het financieel tekort is
besloten om het AC Zevenaar niet
langer als AC te laten functioneren.
Daarbij wordt overigens opgemerkt
dat de omzetting op zodanige wijze
zal geschieden dat het herstel van de
AC-functie in geval van een sterk toe-
nemende asielinstroom is te realise-
ren. De omzetting vindt plaats met
ingang van 1 november 2003. 

Dit Tussentijdsbericht
Vreemdelingencirculaire (TBV) geeft
een nieuwe regeling betreffende de
plaats waar asielzoekers zich voor het
indienen van een asielaanvraag die-
nen te melden alsmede de plaats
waarnaar de vreemdelingendienst de
asielzoeker dient te verwijzen.

Naast het verschijnen van dit TBV
vindt gelijktijdig wijziging van het
Voorschrift Vreemdelingen 2000
plaats. Met die wijziging komt  het

AC Zevenaar als plaats waar een
asielaanvraag kan worden ingediend
te vervallen.

TBV 2003/31 komt met de inwer-
kingtreding van dit TBV te vervallen.

Wijziging C3/11.1 
Hoofdstuk C3/11.1 ‘Plaats waar de
asielaanvraag moet worden inge-
diend’ wordt als volgt gewijzigd: 
Het volledige tekstgedeelte onder
‘Plaats waar de asielaanvraag moet
worden ingediend’ wordt vervangen
door de volgende tekst:
‘De Minister heeft op grond van arti-
kel 3.108, tweede lid,
Vreemdelingenbesluit in artikel 3.42
Voorschrift Vreemdelingen de plaat-
sen aangewezen waar een asielaan-
vraag kan worden ingediend. Het
betreft hier de plaatsen waar een aan-
meldcentrum is gevestigd. 
Hierbij is een onderverdeling gemaakt
die afhankelijk is van de politieregio
waar de vreemdeling zich voor het
eerst meldt. 

Met ingang van 1 november 2003
is de doorverwijzing van vreemdelin-
gen naar een aanmeldcentrum voor
het indienen van een eerste asielaan-
vraag als volgt: 
a. Alle politieregio’s zenden vreemde-
lingen, die stellen minderjarig te zijn
en die naar het zich laat aanzien niet
begeleid worden door een ouder of
wettelijk voogd, door naar aanmeld-
centrum Rijsbergen.
b. Vreemdelingen van alle nationali-
teiten worden naar aanmeldcentrum
Rijsbergen doorgezonden door de
politieregio’s:
– 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, behoudens die genoemd onder
a, worden naar aanmeldcentrum Ter
Apel doorgezonden door de politiere-
gio’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;
– Hollands Midden;
– Haaglanden.
d. De uitzonderingen op deze hoof-
dregel, zoals hieronder vermeld, blij-
ven ongewijzigd van kracht.

Op deze hoofdregels gelden de vol-
gende aanvullingen en uitzonderin-
gen:
– De asielaanvraag van vreemdelin-
gen die zich aan een Nederlandse bui-
tengrens (zee- of luchthaven) melden,
wordt conform C3/11.3 en C3/12
behandeld in het aanmeldcentrum
Schiphol.
– Indien de vreemdeling wordt aange-
troffen door de Koninklijke
Marechaussee in het kader van het
Mobiel Toezicht Vreemdelingen,
wordt hij verwezen naar een aan-
meldcentrum in het land overeenkom-
stig de hierboven beschreven hoofdre-
gels (zie ook C3/11.4). 
– Voor vreemdelingen die een tweede
of volgende aanvraag willen indienen
geldt een bijzondere procedure (zie
C5/20). 
Voorts kan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst uit overwegingen
van efficiency en/of expertiseontwik-
keling ten aanzien van bepaalde cate-
gorieën vreemdelingen één specifiek
aanmeldcentrum aanwijzen waar de
aanvraag wordt behandeld.’

Wijziging C3/11.2
Hoofdstuk C3/11.2 ‘De vreemdeling
meldt zich bij de korpschef’ wordt als
volgt gewijzigd: 
De tekst achter de eerste twee
gedachtestreepjes, met betrekking tot
de plaats waar treinkaartjes kunnen
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worden verkregen, wordt vervangen
door de volgende tekst:
‘– Immigratie- en Naturalisatiedienst,
aanmeldcentrum Rijsbergen;
– Immigratie- en Naturalisatiedienst,
aanmeldcentrum Ter Apel.’

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 november 2003. 

Voor zover van toepassing zullen
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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