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Ik heb besloten om de bestaande han-
delwijze inzake verstekelingen die een
aanvraag om toelating als vluchteling
wensen in te dienen te wijzigen.
Met het oog op uniformiteit wijzigt in
dit kader tevens de handelwijze ten
aanzien van alle overige vreemdelin-
gen die aan een andere buitengrens
dan Schiphol aangeven een dergelijke
aanvraag te willen indienen.
Als hoofdregel geldt voortaan, dat
iedere aanvraag wordt afgedaan in het
Aanmeldcentrum Schiphol. De proce-
dure alsmede de door de ambtenaren
belast met de grensbewaking te ver-
richten handelingen zijn daartoe
aangepast.
Dientengevolge komt de tekst van de
Vreemdelingencirculaire 1994, onder
B7, als volgt te luiden:
Hoofdstuk B7
14  Schiphol en andere doorlaatposten
– de laatste alinea vervalt
– daarvoor in de plaats komt de vol-
gende, nieuwe alinea:

Indien vreemdelingen bij de andere
doorlaatposten (lucht- of zeehavens) te
kennen geven een asielaanvraag te
willen indienen, dan dient de ambte-
naar belast met de grensbewaking
contact op te nemen met het
Aanmeldcentrum te Schiphol. Na
overbrenging van de vreemdeling naar
het Aanmeldcentrum zal de aanvraag
aldaar in behandeling worden geno-
men conform de procedure als
beschreven onder 3. Zie verder de
Grensbewakingscirculaire 1995, B5.
5.4 Vertrektermijnen
– aan het einde van de huidige tekst
wordt de volgende alinea toegevoegd:
NB Een (uitspraak in) voorlopige voor-
ziening mag niet in Nederland worden
afgewacht indien hiermee een unieke
verwijderingsmogelijkheid verloren
gaat. Hierbij valt met name te denken
aan het geval van een verstekeling
wiens asielaanvraag is afgewezen,
waarbij het aanvoerende schip dreigt
te vertrekken voor (uitspraak in) voor-
lopige voorziening. Indien er niet bin-
nen redelijke termijn zicht is op een
andere verwijderingsmogelijkheid,
mag de afgewezen asielzoeker de uit-
spraak in voorlopige voorziening niet
in Nederland afwachten, en dient hij
tijdig terug aan boord van het schip te
worden geplaatst.
Bovenstaande tekstwijzigingen zullen
in de eerstvolgende aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 1994 worden
verwerkt.
Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht op
vreemdelingen in bovenstaande zin in
te lichten.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
L. Elting.
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