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10 Verdere procedure ten aanzien van niet-ingewilligde 
asielaanvragen 

In het tweede lid van art. 15d Vw is bepaald dat een vreemdeling wiens aanvraag om 
toelating niet is ingewilligd verplicht is Nederland te verlaten binnen een door de 
minister bepaalde termijn van ten hoogste vier weken. Indien de vreemdeling hiervan 
in gebreke blijft, wordt hij uitgezet, tenzij uit de wet het tegendeel volgt. 

Indien de beslissing is genomen in een Aanmeldcentrum, zie 5.3.3. 

10.1 Vertrektermijnen 

10.1.1 Geen termijn of 24-uursvertrektermijn 

Voor het geval dat de aanvraag niet is ingewilligd omdat een ander land verantwoor- 
delijk is voor de behandeling van de aanvraag (art. 15b, eerste lid, aanhef en onder a, 
Vw) geldt er een speciale procedure (zie 8.1.1). 

Indien een asielaanvraag niet is ingewilligd, dient betrokkene het land te verlaten bin- 
nen de in het voorblad bij de beschikking aangegeven vertrektermijn. 

1. In het algemeen wordt een vertrektermijn van vier weken gegeven en wordt uitzet- 
ting eerst bepaald na de ontvangst van een gemotiveerd bezwaarschrift. Dit geldt 
bij: 
a. een ongegronde asielaanvraag; 
b. een beslissing tot een kennelijk ongegronde of niet ontvankelijke asielaanvraag 

anders dan onder 2. 
2. De vertrektermijn van 24 uur (O-dagen) geldt in beginsel uitsluitend in de volgende 

gevallen: 
a. indien een beslissing in een Aanmeldcentrum is genomen; 
b. indien de vreemdeling in bewaring is gesteld ter fine van verwijdering; 
c. indien de vreemdeling manifest bedrog pleegt; 
d. indien de vreemdeling onjuiste gegevens verstrekt heeft; 
e. indien het belang van de openbare rust, de openbare orde of de nationale veilig- 

heid zich tegen het gunnen van een redelijke termijn verzet; 
f. indien gegronde vrees bestaat dat de vreemdeling van het gunnen van zodanige 

termijn misbruik zal maken door illegaal in ons land achter te blijven; 
g. indien de toelating van de vreemdeling tot het land van bestemming of diens 

doorreis door andere landen - gelet op de geldigheidsduur van de in het bezit 
van de vreemdeling zijnde reisdocumenten - door het toekennen van een rede- 
lijke termijn verloren zou gaan of in gevaar zou komen; 

h. indien de vreemdeling met onbekende bestemming is vertrokken. 

Als de vreemdeling een vertrektermijn van 24 uur heeft gekregen, dient hij het land 
onmiddellijk te verlaten, tenzij hij binnen 24 uur: 
- beroep tegen de beschikking instelt bij de rechtbank 's-Gravenhage en daarbij een 

voorlopige voorziening aanvraagt, ingeval hem een maatregel ex art. 18a Vw is 
opgelegd (zie 10.1.2); of 

- bezwaar tegen de beschikking indient en daarbij een voorlopige voorziening aan- 
vraagt bij de rechtbank 's-Gravenhage. 
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Asielzoekers en vluchtelingen 

In de kennisgeving van de beschikking aan de korpschef wordt vermeld op welke 
grond de vreemdeling geen termijn wordt gegund om te vertrekken naar een plaats 
buiten Nederland waar zijn toelating is gewaarborgd. Deze gronden kunnen in een 
eventueel daarop volgend bevel tot bewaring door de korpschef worden overgeno- 
men (zie 10.2.2). 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. Deze situatie geldt bijvoorbeeld als de  last tot 
uitzetting niet meer opgeschort is, en betrokkene een eventueel aanhangig te maken 
voorlopige voorziening niet mag afwachten. 

De vreemdeling wordt terstond in de gelegenheid gesteld een raadsman te raadple- 
gen. 

Zodra de IND bericht van de rechtbank heeft ontvangen dat een voorlopige voorzie- 
ning is gevraagd, blijft de uitzetting in beginsel achterwege, totdat de rechtbank uit- 
spraak heeft gedaan. 
Indien in een zeer bijzonder geval naar het oordeel van de korpschef niet met de uit- 

e 
zetting kan worden gewacht totdat de zaak in voorlopige voorziening heeft gediend, 
moet aanstonds contact worden opgenomen met de IND. 

Ais de vreemdeling binnen 24 uur geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid 
een voorlopige voorziening aan te vragen, zal de korpschef tot verwijdering dienen 
over te gaan. 

Indien de vreemdeling een rechtsmiddel aanwendt is dit, ongeacht of hij op grond 
hiervan uitstel van vertrek krijgt, geen aanleiding tot wijziging van de genomen beslis- 
singen tot het niet gunnen van een termijn voor vertrek en tot inbewaringstelling. 

10.1.2 Een vertrektermijn van vier weken 

Indien de asielaanvraag is onderzocht en niet is ingewilligd, wordt aan de vreemde- 
ling behoudens de gevallen genoemd onder 10.1.1 een vertrektermijn van vier weken 
gegund om Nederland vrijwillig te verlaten. 

Indien een asielaanvraag niet is ingewilligd, dient de vreemdeling het land te verlaten 
binnen de in het voorblad bij de beschikking aangegeven vertrektermijn. Ais hij 
Nederland niet wil verlaten, dient hij binnen binnen vier weken een bezwaarschrift in 
te dienen bij het IND-districtskantoor waar de beslissing op zijn aanvraag is genomen. 
Aan de hand van het bezwaarschrift wordt beoordeeld of de behandeling hiervan in 
Nederland mag worden afgewacht. 

Heeft de vreemdeling binnen de hem gegunde termijn Nederland niet verlaten en 
geen bezwaarschrift bij de IND ingediend, dan dient tot uitzetting te worden overge- 
gaan. Uitzetting kan alleen geschieden indien er schriftelijk een last tot uitzetting is 
gegeven door de  Minister van Justitie. 

De bij art. 45 Wvoorgeschreven aantekeningen dienen steeds op het reeds eerder aan 
de vreemdeling verstrekte afzonderlijke inlegblad te worden gesteld (zie 3.7). 
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10.2 Uitzetting 

Uitzetting blijft in ieder geval achterwege in de situaties beschreven in art. 32, eerste 
lid, Vw (zie 11.2). 

Ingevolge art. 22, tweede en derde lid, Vw kunnen vreemdelingen die zich erop beroe- 
pen dat zij door verwijdering genoopt zouden zijn zich te begeven naar een land waar 
zij gegronde reden hebben te vrezen voor vervolging in de zin van art. 15 Vw of voor 
een behandeling in de zin van art. 3 EVRM, niet worden uitgezet dan ingevolge een 
bijzondere aanwijzing van de Minister van Justitie. 

De Minister van Justitie verstrekt steeds een last tot uitzetting (zie art. 23, eerste en 
vijfde lid, Vw j" artt. 47 en 48, eerste lid, onder a, en art. 20, tweede lid, VV), indien de 
asielaanvraag niet is ingewilligd of indien een bijzondere aanwijzing met toepassing 
van art. 22, tweede of derde lid, Vw is gegeven. 

De last kan in spoedeisend geval in afwijking van A613.1 telefonisch worden verstrekt. 
De last wordt dan schriftelijk bevestigd. 
De last dient door de korpschef 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. 

10.2.1 Beschikbaarheid voor de uitzetting: bevel ex art. 18aVw 

Indien de aanvraag om toelating als vluchteling niet is ingewilligd wegens niet-ont- 
vankelijkheid of kennelijke ongegrondheid ervan, kan in de beschikking een bevel ex 
art. 18a Vw worden opgenomen, inhoudende dat de vreemdeling zich voor de uitzet- 
ting beschikbaar dient te houden op het terrein van het aangegeven onderzoeks- en 
opvangcentrum. In dat geval dient de vreemdeling zich te gedragen overeenkomstig 
de gegeven aanwijzingen, die onder andere inhouden dat hij twee maal per dag moet 
voldoen aan een meldingsplicht bij de korpschef. 
Overigens kan een vreemdeling verzoeken hem een andere plaats of ruimte aan te wij- 
zen. 
Indien de vreemdeling zich heeft gehouden aan de aanwijzingen van art. 17a Vw, 
maar de beschikking tot niet-inwilliging is desondanks niet binnen vier weken na de 

e aanvraag gegeven, dan wordt het bevel van art. 18a Vw niet gegeven. Deze termijn 
wordt opgeschort gedurende de periode dat de betrokken vreemdeling zich niet 
houdt aan het bevel zich ter beschikking te houden voor uitzetting. 

Tegen deze vrijheidsbeperkende maatregel kan op grond van art. 34a Vw beroep wor- 
den ingesteld bij de rechtbank 's-Gravenhage (zie A813.3). Bezwaar of administratief 
beroep is hier niet mogelijk. De betrokken vreemdeling wordt bij de uitreiking van de 
beschikking waarin het bevel is verwerkt gewezen op dit rechtsmiddel. 

Het gegeven bevel vervalt van rechtswege indien het in beroep wordt vernietigd of 
indien liet vertrek van de vreemdeling uit het aangewezen onderzoeks- en opvang- 
centrum noodzakelijk is om zich buiten Nederland te begeven. 

Indien tie vreemdeling besluit een voorlopige voorziening tegen zijn dreigende uitzet- 
ting aan te vragen, blijft het in de beschikking tot niet-inwilliging opgenomen bevel ex 
art. 18a Vw van toepassing. 

Sdu Uitgevers - VC (april 1998, Aanv. 20) B7 - 57 



B7A0.2.2 Asielzoekers en vluchtelingen 

In het geval dat de vreemdeling zich nadrukkelijk niet houdt aan de maatregel van art. 
18a Vw kan hem op grond van art. 18b Vw zijn vrijheid worden ontnomen. Deze pro- 
cedure en de daaraan verbonden gevolgen worden besproken in A712. 

Voorts kan de vreemdeling die zich aan deze maatregel van toezicht onttrekt overeen- 
komstig het gestelde in art. 26 Vw in bewaring worden gesteld (zie 10.2.2). 

10.2.2 Inbewaringstelling 

Voor de gronden voor inbewaringstelling en de procedure die moet worden gevolgd: 
zie A713. 
Inbewaringstellingvan asielzoekers mag, zolang op hun asielaanvraag nog niet in eer- 
ste instantie afwijzend is beslist, uitsluitend plaatsvinden en voortduren na vooraf 
verkregen toestemming van de IND. 

De korpschef doet zo spoedig mogelijk aan de IND mededeling van een opheffing 
door de rechtbank van een inbewaringstelling, die met toestemming van de IND is 
gelast. 
Beslissingen van een rechtbank in deze zaken worden door de korpschef in afschrift 
aan de IND gezonden. 

Indien de grond waarop de vreemdeling in bewaring is gesteld wordt gewijzigd, dient 
het oorspronkelijke bevel tot bewaring te worden opgeheven en moet de vreemdeling 
opnieuw in bewaring worden gesteld (zie A713.4.6). 
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