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Inleiding
Op 1 april 2001 zal de regelgeving
van de Vreemdelingenwet 2000 in
werking treden. In de
Vreemdelingencirculaire 2000 is in
hoofdstuk A4 een uitwerking gegeven
van de bevoegdheid van de Minister
om op grond van artikel 62, vierde
lid Vw 2000 de vertrektermijnen te
verkorten. Evenals in de Vc 1994
B7/5.4.1 is neergelegd, wordt de ver-
trektermijn verkort in asielzaken,
waarin de aanvraag om een verblijfs-
vergunning binnen een bepaald aantal
uren is afgewezen (AC-zaken).
Daarom zal hoofdstuk C3/12 worden
aangevuld op de volgende wijze.

Tekst
De tekst van hoofdstuk C3/12.2
wordt:
‘12.2 Rechtsgevolgen van de afwijzende
beschikking in het aanmeldcentrum
De rechtsgevolgen van de afwijzende
beschikking in het algemeen zijn
beschreven in C3/16.3. Hieronder vol-
gen de voornaamste verschillen voor
de aanmeldcentrumprocedure.

Op grond van artikel 82, tweede
lid, juncto artikel 62, vierde lid, junc-
to artikel 45 Vreemdelingenwet, dient
de vreemdeling Nederland onmiddel-
lijk uit eigen beweging te verlaten. In
hoofdstuk A4/4.1.4 is aangegeven dat
de vertrektermijn in het belang van de
uitzetting kan worden verkort, onder
andere indien gegronde vrees bestaat
dat de vreemdeling misbruik zal maken
van het gunnen van een vertrektermijn
door niet rechtmatig in ons land achter
te blijven. Voor de gevallen waarin
binnen het aanmeldcentrum (niet zijn-
de Schiphol) een asielaanvraag is afge-
wezen, geldt dat deze gegronde vrees
aanwezig is. De vertrektermijn
bedraagt derhalve nul dagen.

Dit laat onverlet dat op grond van
artikel 59 Vreemdelingenwet de
vreemdeling in bewaring kan worden
gesteld.

Als de aanvraag binnen het aan-
meldcentrum is afgewezen, bedraagt
de termijn voor het instellen van
beroep op grond van artikel 69, twee-

de lid, Vreemdelingenwet één week.
De vreemdeling wordt terstond in de
gelegenheid gesteld een raadsman te
raadplegen. Tijdens de beroepstermijn
en tijdens de behandeling van het
beroep wordt de werking van de
beschikking niet opgeschort (artikel
82, tweede lid, onder a,
Vreemdelingenwet).

Zodra de Immigratie- en
Naturalisatiedienst bericht van de
rechtbank heeft ontvangen dat met
een beroepschrift tijdig (dat wil zeg-
gen binnen 24 uur) een voorlopige
voorziening is gevraagd, blijft de uit-
zetting in beginsel achterwege, totdat
de rechtbank uitspraak heeft gedaan.
De asielzoeker zal evenwel geen
gebruik kunnen maken van opvangfa-
ciliteiten.’

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.
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