
Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Bevelhebber der Koninklijke
marechaussee
i.a.a: de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 30 maart 1999
Ons kenmerk: 744727/99/IND
Code: TBV 1999/7
Aard: Bekendmaking van voorschriften
Juridische achtergrond:
Vreemdelingencirculaire A4/10.1.1
onder c versus Awb 3:42 en 3:43; REK
24-10-1996
Geldig van/tot: 1 april 1999 tot en met
1 maart 2002
Onderwerp: uitreiking van beschikking

Inleiding
De in TBV 1996/7 bekendgemaakte en
thans in de Vc. in A4/10.1.1 onder c.
beschreven bijzondere werkwijze voor
uitreiking van beschikkingen in per-
soon behoeft verandering. Deze werk-
wijze heeft nl. het onbedoelde effect
dat twee keer beroep (of bezwaar)
wordt ingesteld. Dit is het gevolg van
het feit dat tussen de datum waarop
de IND de informatiekopie toezendt
aan de gemachtigde en de datum
waarop de vreemdelingendienst het
origineel uitreikt meer dan vier weken
verstrijkt.
Thans wordt een nieuwe werkwijze
geïntroduceerd waarbij met behoud
van de gewenste uitzondering op de
hoofdregel om de beschikking zowel
aan de gemachtigde als aan de vreem-
deling bekend te maken, de bekend-
making geschiedt met een minimum
aan tijdsverlies, zodat slechts één
beroepstermijn kan gelden.

Nieuwe werkwijze
In de uitzonderlijke gevallen vermeld
onder A4/10.1.1 onder c. wordt na uit-
reiking in persoon op dezelfde dag een
afschrift van de beschikking door de
korpschef onder vermelding van de
datum van uitreiking ter informatie
aan de gemachtigde of raadsman toe-
gezonden.
Van toezending van een afschrift
wordt afgezien indien geen raadsman
of bijzonder gemachtigde bekend is.

De Minister van Justitie zendt van een
door hem gegeven beschikking alle
drie exemplaren aan de korpschef met
het verzoek de originele beschikking
zo mogelijk in persoon uit te reiken.
De Minister van Justitie vermeldt in de
aanbiedingsbrief aan de korpschef de
naam en adresgegevens van de
gemachtigde van belanghebbende en
verzoekt de korpschef terstond na uit-
reiking een kopie van de beschikking
aan deze gemachtigde het tweede
exemplaar van de beschikking toe te
zenden (zo mogelijk per fax) onder
vermelding van de datum van uitrei-
king van het origineel.
Tenslotte verzoekt de Minister de
korpschef de bijlage van de originele
beschikking retour te zenden onder
vermelding van de datum en wijze van
uitreiking en de datum van toezending
van de informatiekopie aan de
gemachtigde van betrokkene.
Het derde exemplaar van de beschik-
king is bestemd voor de administratie
van de korpschef.
Een beschikking die niet aan de vreem-
deling in persoon kan worden uitge-
reikt wordt bij aangetekende brief ver-
zonden aan zijn laatst bekende
(GBA-)adres. Ook in dit geval worden
de Minister en de gemachtigde van de
uitreiking op de hoogte gesteld. (zie
ook hoofdstuk B7 onder 9.2, alsook
onder 13.8 indien de beschikking niet
aan de wettelijk vertegenwoordiger
kan worden uitgereikt).

Tot slot
De bovenstaande wijzigingen zullen zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire 1994 wor-
den verwerkt.

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