
Asielzoekers in bewaring B7A2.4 

12 Asielzoekers die in bewaring zijn gesteld of 
anderszins rechtens van hun vrijheid zijn beroofd 

12.1 Inleiding 

Voor vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld of anderszins rechtens van hun vrij- 
heid zijn beroofd, en die zich op vluchtelingschap beroepen, geldt grotendeels dezelf- 
de regelgeving en hetzelfde beleid als voor andere asielzoekers. 

De afwijkingen in de procedure zijn in de navolgende subparagrafen opgenomen. 

12.2 Indiening van de aanvraag 

Vreemdelingen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd kunnen een aanvraag om 
toelating als vluchteling en een aanvraag om een vergunning tot verblijf om klem- 
mende redenen van humanitaire aard indienen bij de korpschef van de politieregio 
waaronder de gemeente, waar zij rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, ressorteert. 
Deze korpschef is gemachtigd namens de Minister de aanvraag in behandeling te 
nemen. De beslissing op de aanvraag wordt echter genomen door de Minister. 

De korpschef dient de asielzoeker bij indiening van de aanvraag op de hoogte te stel- 
len van de mogelijkheid zich bij het nader gehoor te doen bijstaan door een raads- 
man. 

12.3 Melding van de asielaanvraag aan de IND 

Nadat de vreemdeling door de desbetreffende korpschef in de gelegenheid is gesteld 
om een aanvraag om toelating als vluchteling in te dienen, dient de korpschef meteen 
de IND hieromtrent in te lichten. 
De IND kan bij deze gelegenheid toestemming verlenen om de vreemdeling opnieuw, 
met gewijzigde grond, in vreemdelingenbewaring te nemen (zie A713.4.6). Deze toe- 
stemming dient voorafgaand aan de nieuwe bewaring te worden gegeven. Buiten kan- 
tooruren is daanroor een piketambtenaar op de IND aanwezig. 
Aan de asielzoeker wordt door de korpschef bericht op welk tijdstip het gehoor zal 
plaatsvinden. 

12.4 Voortzetting van de bewaring na het nader gehoor 

Afhankelijk van de uitkomst van het gehoor wordt besloten de vreemdelingenbewa- 
ring al dan niet op te heffen. 

Indien de asielzoeker niet langer in vreemdelingenbewaring wordt gehouden dient de 
korpschef contact op te nemen met het LAMP (zie 6.1) en vervolgens de asielzoeker te 
verwijzen naar de korpschef van de politieregio waaronder het onderzoeks- en 
opvangcentrum ressorteert dat door het LAMP is aangewezen. De persoonsgegevens 
van de asielzoeker dienen aan de betreffende korpschef te worden gestuurd. 
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B7/12.4 Asielzoekers en vluchtelingen 
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