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In voorkomende gevallen zal het hoofd van plaat- 
selijke politie gevraagd worden deze informatie te 
verzamelen. 
Tevens dient de vreemdeling en de hem bijstaande 
personen of instanties er opgewezen te worden dat 
het van belang is dat ook zij relevante gegevens 
aan de directie Vreemdelingenzaken - al dan niet 
door tussenkomst van het hoofd van plaatselijke 
politie - door kunnen geven. 

2.3.8 Administratie en reqistratie 

Met betrekking tot de wijze waarop gegevens betref- 
fende asielzoekers, vluchtelingen en asielgerech- 
tigden in de vreemdelingenadministraties en 
-registratie moeten worden opgenomen, zijn 
aanwijzingen gegeven in A 9. 

3 Beslissinsen met betrekkins tot het asielverzoek 

3.1 Beslissins in eerste aanleq 

De besluitvorming ten aanzien van asielverzoeken 
vindt hoofdzakelijk plaats in zogenaamde regio- 
kantoren van de directie Vreemdelingenzaken. 

Deze regiokantoren zijn ingericht in de nabijheid 
van de opvangcentra en zijn gevestigd in de 
volgende gemeenten: 
Regio 1: Hoofddorp; 
Regio 2: Zeewolde; 
Regio 3: Dordrecht; 
Regio 4: Eindhoven. 

3.1.1 Beslissinq dat het asielverzoek kenneliik 
onqeqrond is 

Uit de gegevens van het nader gehoor kan blijken 
dat het asielverzoek kennelijk ongegrond is of is 
aan te merken als misbruik van de asielprocedure. 
Een asielverzoek is als kennelijk ongegrond aan te 
merken wanneer het is gebaseerd op oneigenlijke 
en/of ontoereikende gronden en niet is gerelateerd 
aan de criteria voor de erkenning van vluchtelin- 
genschap zoals neergelegd in het Verdrag van Genève 
of andere criteria die kunnen leiden tot de 
verlening van toelating tot Nederland. 

3.1.2 Beslissinq dat een verqunninq tot verblijf wordt 
verleend 

In het geval dat er nog geen beslissing is genomen 
op het verzoek om toelating als vluchteling maar op 
op grond van klemmende redenen van humanitaire aard 
aan een asielzoeker een vergunning tot verblijf op 
wordt verleend, kan de asielzoeker gewezen worden 
op de mogelijkheid van intrekking van zijn verzoek 
om toelating als vluchteling. 
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In dat geval dient het hoofd van plaatselijke 
politie de asielzoeker tevens op de hoogte te 
stellen van de consequenties van intrekking van 
zijn verzoek. 

3.1.3 Kennisgeving van beslissingen en uitreikina van 
documenten 

De beschikkingen dienen aan de asielzoeker te 
worden uitgereikt. De rechtshulpverlener krijgt 
eveneens direct een exemplaar van de beschikking. 

Indien het niet mogelijk is de beschikking in het 
OC aan de asielzoeker uit te reiken en de asiel- 
zoeker het hoofd van plaatselijke politie ook niet 
in kennis heeft gesteld van een nieuw adres, 
geldt het volgende. Het hoofd van plaatselijke 
politie dient in deze gevallen een proces-verbaal 
op te maken dat het niet mogelijk is de afwijzende 
beschikking aan de vreemdeling in persoon uit te 
reiken, terwijl vast staat dat hij niet verblijft 
op het laatstbekende adres. Dit geldt voor 
beschikkingen ten aanzien van zowel een verzoek om 
toelating als vluchteling als een verzoek om een 
vergunning tot verblijf. Vervolgens dienen de 
beschikking en het proces-verbaal aan de directie 
Vreemdelingenzaken te worden gezonden. 
Dit in afwijking van het bepaalde in A 4 onder 
9.1.3.3. 

In geval van weigering van de toelating als vluch- 
teling wordt op de aan de vreemdeling uit te reiken 
beschikking dan wel op een daarbij gevoegd 
formulier in elk geval aangetekend: 
- de datum en wijze van uitreiking van de 
beschikking; 

- de naam van de uitreikende ambtenaar; 
- een mededeling omtrent de voor de vreemdeling 
openstaande rechtsmiddelen; 

- de termijn waarbinnen de vreemdeling Nederland 
dient te verlaten (zie 3.2.2). 

3.1.3 Vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoorten 

Toegelaten vluchtelingen kunnen recht doen gelden 
op een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. 
Houders van een vergunning tot verblijf als asiel- 
gerechtigde kunnen in beginsel in aanmerking komen 
voor een Nederlands reisdocument voor vreemdelin- 
gen. 
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De afgifte van deze reisdocumenten vindt plaats 
onder verantwoordelijkheid van de Minister van 
Binnenlandse Zaken door de Burgemeester van de 
woonplaats van betrokkenen. 
Het hoofd van plaatselijke politie dient de met 
afgifte van deze paspoorten belaste autoriteit te 
adviseren omtrent de verblijfstitel van de hier 
bedoelde vreemdelingen. 

3.2 Verdere procedure ten aanzien van afaewezen asiel- 
ver zoeken 

3.2.1. Last tot uitzettinq 

De Minister van Justitie verstrekt steeds een last 
tot uitzetting (zie artikel 23, eerste en vijfde 
lid, Vw j 0  artt. 20, derde lid onder f; 47 en 48, 
eerste lid, onder a, W), indien het asielverzoek 
is afgewezen of indien een een bijzondere 
aanwijzing met toepassing van artikel 22, tweede 
lid, Vw is gegeven. 
De last kan in spoedeisend geval in afwijking van A 
6; 5.1 telefonisch worden verstrekt. 
De last wordt dan schriftelijk bevestigd. 
De last dient door het hoofd van plaatselijke 
politie schriftelijk te worden vastgelegd, met 
vermelding van naam behandelend ambtenaar, datum en 
tijdstip. 
Voor zover nodig verstrekt de Minister nadere 
aanwijzingen omtrent het tijdstip en de wijze van 
verwijdering van de vreemdeling. 

3.2.2 Vertrektermiinen 

Indien bij de kennisgeving van de afwijzende 
beslissing op voorhand schorsende werking aan een 
in te dienen herzieningsverzoek wordt onthouden 
(zie 3.3.1) dient aan de vreemdeling in een voor 
hem kenbare taal te worden medegedeeld dat hij het 
land onmiddellijk dient te verlaten, tenzij hij 
binnen 24 uur een kort geding tegen de verwijdering 
c.q. de onthouding van schorsende werking aan het 
herzieningsverzoek aanspant. 

Met de uitreiking van de beschikking wordt door het 
hoofd van plaatselijke politie verder aan de 
vreemdeling schriftelijk, met gebruikmaking van 
model D 75-2, een aanwijzing ex art. 17a Vw gegeven 
om zich uiterlijk na 24 uur of zoveel eerder als 
hij ten aanzien van het kort geding een beslissing 
heeft genomen, te melden in het aangewezen OC. Van 
de uitreiking van de aanwijzing dient een proces 
verbaal te worden opgemaakt (model D 75-3). 

Indien de vreemdeling binnen 24 uur geen gebruik 
heeft gemaakt van de mogelijkheid een kort geding 
aanhangig te maken, zal het hoofd van de 
plaatselijke politie tot verwijdering dienen over 
te gaan, tenzij door de Minister van Justitie 
anders wordt bepaald. 
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Indien bij de kennisgeving van de afwijzende 
beslissing niet op voorhand schorsende werking aan 
het in te dienen herzieningsverzoek wordt onthouden 
wordt aan de vreemdeling in het algemeen een 
redelijke vertrektermijn van 30 dagen gegund om 
Nederland vrijwillig te verlaten. 
Heeft de vreemdeling Nederland niet binnen de 
termijn verlaten dan dient tot uitzetting te worden 
overgegaan. 

In dit geval dienen de bij artikel 45 W 
voorgeschreven aantekeningen steeds op het reeds 
eerder aan de vreemdeling verstrekte afzonderlijke 
inlegblad (zie 2.2.2.5) te worden gesteld (zie 
artikel 45, vierde lid, j O artikel 39, zesde lid, 
W )  - 
Indien aan de vreemdeling geen redelijke termijn 
wordt gegund om te vertrekken naar een plaats 
buiten Nederland waar zijn toelating is gewaar- 
borgd, worden de gronden daarvoor in de kennis- 
geving van de afwijzende beschikking aan het hoofd 
van plaatselijke politie vermeld. 
Deze gronden kunnen in een eventueel daarop volgend 
bevel tot bewaring door het hoofd van plaatselijke 
politie worden overgenomen (zie 3.2.4.). Deze 
situatie doet zich voor indien snelle verwijdering 
aangewezen en mogelijk is en er voldoende redenen 
zijn om aan te nemen dat de vreemdeling zich aan 
de uitzetting zal (gaan) onttrekken. 

Het door de vreemdeling aanwenden van een 
rechtsmiddel en een - zo mogelijk - op grond 
daarvan uitgesteld vertrek is geen aanleiding tot 
wijziging van de genomen beslissingen tot het niet 
gunnen van een termijn voor vertrek en tot de 
inbewaringstelling. 

Indien aan de vreemdeling geen vertrektermijn is 
gegund dient hij terstond na het uitreiken van de 
beschikking in de gelegenheid te worden gesteld een 
advocaat te raadplegen. 

Voor de te volgen gedragslijn in gevallen waarin 
een kort geding aanhangig is gemaakt zie A 6; 3.2. 
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3.2.3. Beschikbaarheid voor de uitzettinq: aanwijzins ex 
artikel 18a Vw 

Indien de afwijzende beschikking binnen 30 dagen na 
indiening van het verzoek om toelating is genomen, 
dan kan in de afwijzende beschikking een aanwijzing 
ex art. 18a Vw worden opgenomen welke inhoudt dat 
de vreemdeling zich voor de uitzetting beschikbaar 
dient te houden op het aangegeven OC-terrein. 
De vreemdeling voldoet aan de aanwijzing ex art. 
18a Vw indien hij zich 2x daags meldt bij de 
vreemdelingendienst. 

Indien de vreemdeling besluit een kort geding aan 
te spannen blijft de in de afwijzende beslissing 
opgenomen aanwijzing ex artikel 18a Vw van 
toepassing. 

In het geval dat de vreemdeling zich nadrukkelijk 
niet houdt aan de aanwijzing ex art. 18a Vw om zich 
op te houden op het aangegeven OC-terrein, kan aan 
de vreemdeling de aanwijzing worden gegeven om zich 
op te houden in een tegen ongeoorloofd vertrek 
beveiligde ruimte als bedoeld in artikel 18a Vw, 
vierde lid, j 0  artikel 7a Vw. 

Voorts is het mogelijk dat indien de vreemdeling 
zich onttrekt aan deze maatregelen van toezicht tot 
inbewaringstelling ex artikel 26 Vw wordt 
overgegaan (zie 3.2.4). 

3.2.4 Inbewarinsstellinq 

Voor de gronden voor inbewaringstelling en de 
procedure die moet worden gevolgd: zie A 7. 
Inbewaringstelling van asielzoekers mag, zolang op 
hun asielverzoek nog niet in eerste instantie 
afwijzend is beslist, uitsluitend plaatsvinden en 
voortduren na vooraf verkregen toestemming van het 
ministerie van Justitie. 
Het hoofd van plaatselijke politie doet zo spoedig 
mogelijk aan het ministerie van Justitie mededeling 
van een opheffing door de rechtbank van een 
inbewaringstelling, die met toestemming van het 
ministerie van Justitie is gelast. 
Beslissingen van een rechtbank in deze worden door 
het hoofd van plaatselijke politie in afschrift 
aan het ministerie van Justitie gezonden. 

3.2.5 Wiiziqinq bevel tot bewarinq 

Bevindt de vreemdeling zich ten tijde van het 
afgeven van de last tot uitzetting op grond van 
artikel 26, aanhef en onder c, Vw, in bewaring en 
dient hij - in afwachting van de feitelijke 
mogelijkheid tot zijn uitzetting - in bewaring te 
blijven, dan wordt het oorspronkelijke bevel tot 
bewaring opgeheven en wordt de vreemdeling opnieuw 
in bewaring gesteld (zie A 7; 4.7). 
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Rechtsmiddelen 

Wat betreft het aanwenden van rechtsmiddelen in het 
algemeen zie A 8. 
Indien het verzoek om herziening is gericht tegen 
een beschikking tot het weigeren van een verzoek om 
toelating als vluchteling of het intrekken van een 
zodanige toelating (artikel 16 Vb) wordt de verte- 
genwoordiging in Nederland van de Hoge Commissaris 
van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen be- 
trokken bij de herzieningsprocedure, indien de 
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken wordt 
ingeschakeld. 

3.3.1 Schorsende werkinq 

Indien terzake van een afwijzende beschikking op 
een verzoek om toelating als vluchteling een ver- 
zoek om herziening wordt ingediend of beroep op de 
Afdeling rechtspraak van de Raad van State wordt 
ingesteld, beslist de Minister van Justitie of het 
de vreemdeling is toegestaan de beslissing op het 
herzieningsverzoek of het beroep in Nederland af te 
wachten. 

Een asielzoeker die rechtstreeks naar Nederland is 
gekomen wordt toegestaan de beslissing op het 
herzieningsverzoek of het beroep in Nederland af te 
wachten tenzij er in redelijkheid geen twijfel over 
kan bestaan dat betrokkene niet voldoet aan de 
omschrijving van vluchteling in art. 1(A) van het 
Verdrag van Genève betreffende de status van 
vluchtelingen en bijbehorende Protocol van New 
York, zoals ook neergelegd in art. 15, eerste lid 
vw . 
Schorsende werking wordt niet verleend aan een 
asielzoeker ten aanzien van wie weliswaar in 
redelijkheid vorenbedoelde twijfel kan bestaan, 
maar van wie aannemelijk is dat hij niet recht- 
streeks naar Nederland is gekomen en dat hij voor 
zijn komst heeft verbleven of had kunnen verblijven 
in een ander land waar hij, indien vluchteling, 
genoegzame bescherming genoot of had kunnen 
genieten tegen terugzending naar het land van her- 
komst en hij in dat andere land naar het oordeel 
van de Minister verbleef of had kunnen verblijven 
onder ter plaatse niet als abnormaal aan te merken 
omstandigheden, indien zijn toegang tot en opvang 
in dat land redelijkerwijs verzekerd zijn. 
Schorsende werking wordt in beginsel evenmin 
verleend aan een asielzoeker wiens verblijf in ons 
land slechts van tijdelijke of voorlopige aard 
is. 
Voor de te volgen gedragslijn in gevallen waarin 
een kort geding aanhangig is gemaakt zie A 6 onder 
3.2. 
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