
«Circulaire aan de politie en de 
marechaussee»

Aan: 
– de korpschefs van de Politieregio’s
– de staf Koninklijke marechaussee te
Den Haag
Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 15 september 1999
Kenmerk: 785629/99/IND
Code: TBV 1999/20
Aard: verzoek om medewerking/
bekendmaking van voorschriften
Juridische achtergrond:
Vreemdelingencirculaire 1994
Geldig van/tot: 1 oktober 1999 tot en
met 1 oktober 2002

Inleiding
Hierbij informeer ik u over de meest
recente praktische wijzigingen per
1 oktober 1999 met betrekking tot het
afsprakensysteem voor vreemdelingen
die een asielaanvraag willen indienen.
De belangrijkste wijzigingen betreffen
de verwijzing van bovengenoemde
vreemdelingen door alle Vreemde-
lingendiensten naar een Vreemdelin-
gendienst op een Aanmeldcentrum,
die de afspraken regelt, en de regeling
voor vervoersbewijzen naar de Aan-
meldcentra.
De kern van het afsprakensysteem
wordt dat de asielzoeker slechts via de
Vreemdelingendienst op een
Aanmeldcentrum een afspraak kan
maken voor de indiening van een (eer-
ste) asielaanvraag bij een
Aanmeldcentrum. 
Met dit TBV vraag ik u om uw mede-
werking in deze procedure.
NB 1  Vreemdelingen die zich aan een
Nederlandse buitengrens (zee- of
luchthaven) melden, worden conform
de gebruikelijke wijze behandeld in
het AC-Schiphol. Het afsprakensysteem
is dan ook niet op die vreemdelingen
van toepassing.
NB 2  Indien de vreemdeling wordt
aangetroffen door de Koninklijke
marechaussee in het kader van het
Mobiel Toezicht Vreemdelingen wordt
hij verwezen naar AC Zvenaar of
Rijsbergen. 
NB 3  Indien de vreemdeling zich recht-
streeks bij het Aanmeldcentrum

Rijsbergen of Zevenaar meldt, verricht
de Vreemdelingendienst op het
Aanmeldcentrum de onder 3 beschre-
ven handelingen.

Afsprakensysteem
De handelwijze voor de Vreemdelin-
gendiensten van de politieregio’s luidt
– stapsgewijs – als volgt:
1. De vreemdeling meldt zich bij
Vreemdelingendienst, en geeft aan dat
hij een asielaanvraag wil indienen.
De Vreemdelingendienst vraagt aller-
eerst of het een herhaalde asielaan-
vraag betreft. Indien dit het geval is,
verwijs ik naar het geldende beleid
omtrent de herhaalde asielaanvraag.
Indien het een eerste asielaanvraag
betreft verwijst de Vreemdelingen-
dienst hem – afhankelijk van de poli-
tieregio – naar de volgende locaties:
a. Politieregio’s die de asielzoeker naar
AC Rijsbergen (IND regio Zuid-Oost)
dozenden:
– Haaglanden
– Hollands Midden
– Rotterdam Rijnmond
– Zuid-Holland-Zuid
– Zeeland
– Midden- en West-Brabant
– Brabant-Noord
– Brabant-Zuid-Oost
– Limburg-Noord
– Limburg-Zuid
b. Politieregio’s die de asielzoeker(s)
naar het AC Zevenaar (IND regio
Midden) doorzenden:
– 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
NB Er vindt geen registratie in het VAS
plaats.
De IND kan uit efficiëncy- en/of exper-
tise-ontwikkelingsoverwegingen ten

aanzien van bepaalde categorieën
vreemdelingen één specifiek AC aan-
wijzen waar de aanvraag behandeld
wordt. De Vreemdelingendiensten zul-
len hiervan steeds op de hoogte
gesteld door het betreffende AC,
opdat zij daar met de doorverwijzing
rekening mee kunnen houden.
2. De vreemdelingendienst geeft de
vreemdeling een vervoerbewijs naar
het betreffende Aanmeldcentrum mee.
Trein- en buskaartjes hiervoor kunnen
verkregen worden bij:
– IND Regio-Directie Zuid-Oost
Afdeling Financiën, tel. nr. 073-
6495469 of 073- 6495406;
– IND Regio-Directie Midden AC
Zevenaar, tel. nr. 0316-368639.
3. Na aankomst op het Aanmeld-
centrum maakt de Vreemdelingen-
dienst op het Aanmeldcentrum een
afspraak voor de vreemdeling, en ver-
wijst hem naar een Tijdelijke Nood-
voorziening (TNV). Aan de vreemde-
ling wordt een afspraakbevestiging
verstrekt (zie bijlage). 
Het vervoer van vreemdelingen tussen
de AC’s en de TNV’s wordt zoveel
mogelijk verzorgd door een busdienst.
De aanmeldunit van de Vreemde-
lingendienst in het AC overlegt dage-
lijks met de receptie van de TNV-loca-
tie over het aantal vreemdelingen dat
moet worden vervoerd. De TNV draagt
zorg voor de juiste vervoersinzet.
NB 1  Indien sprake is van een acute
humanitaire noodsituatie en het op
grond daarvan niet verantwoord is dat
betrokkene langere tijd in de TNV ver-
blijft, kan een medewerker van de VD,
dan wel de TNV, contact opnemen met
de IND op het AC en wordt in overleg
met de IND bepaald of betrokkene met
voorrang naar het AC kan komen.
NB 2  Indien de afspraak wordt gemist,
zal de asielzoeker zich opnieuw moe-
ten aanmelden bij de Vreemdelingen-
dienst van het Aanmeldcentrum.
Indien de asielzoeker tijdens de proce-
dure aangeeft een andere taal te spre-
ken dan hij tijdens het maken van de
afspraak bij de Vreemdelingendienst
op het AC opgaf, kan dit inhouden dat
een nieuwe afspraak moet worden
gemaakt.
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Tenslotte
Alle bovenstaande wijzigingen worden
zo spoedig mogelijk in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire 1994
verwerkt.
Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht 
op vreemdelingen en de ambtenaren
belast met de grensbewaking in
bovenstaande zin in te lichten.

Den Haag, 15 september 1999.
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos.

Bijlage (Afspraakbevestiging)

– naam: …
– aantal personen gezin/sociale een-
heid: …
– indien gezin/sociale eenheid: aantal +
leeftijd van eventuele kinderen jonger
dan 15 jaar: …
– land van herkomst: …
– spreektaal: …
– voldoende gedocumenteerd: (ja/nee)
– geboortedatum: …
– geboorteplaats: …
Voor het indienen van uw asielaan-
vraag en de behandeling van die aan-
vraag kunt u zich wenden tot:
Aanmeldcentrum ... (Rijsbergen of
Zevenaar).
Op … (datum).
Tussen ... uur en ... uur.
Afspraaknummer: ...
– Adres Aanmeldcentrum Rijsbergen:
Ettenseweg 97, Rijsbergen
– Adres Aanmeldcentrum Zevenaar:
Spoorwegstraat 33, Zevenaar
De afspraak zal alleen doorgang kun-
nen vinden op vertoon van deze origi-
nele brief.

De korpschef, …
(stempel + handtekening)
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