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Inleiding
Dit TBV betreft de algemene invoering
van de 48-uurs procedure per 1 okto-
ber 1999. Per 1 oktober 1999 wordt de
48-uursprocedure ook ingevoerd in
Aanmeldcentrum Schiphol. De 48-uurs
procedure werd reeds op 15 juni 1999
ingevoerd voor de aanmeldcentra
Zevenaar en Rijsbergen. 
Voorts handelt dit TBV over het indie-
nen van herhaalde asielaanvragen. 
Dit TBV is van toepassing op alle (her-
haalde) asielaanvragen die vanaf
1 oktober 1999 worden ingediend in
een aanmeldcentrum of, bij herhaalde
aanvragen, kenbaar gemaakt dan wel
ingediend worden bij het opvangcen-
trum in Ter Apel.
Met dit TBV komt TBV 1999/12 te ver-
vallen.
Hoofdstuk B7 van de Vreemdelingen-
circulaire wordt hiermee als volgt
gewijzigd.

B7/1  Aanmelding van een asielzoeker:
inleiding

Dit hoofdstuk gaat over de gevallen
waarin een vreemdeling zich beroept
op vluchtelingschap.
Als hoofdregel geldt dat een asielaan-
vraag moet worden ingediend bij een
aanmeldcentrum (AC). Op grond van
art. 52, derde lid, Vb wordt een asiel-

aanvraag ingediend bij de Minister van
Justitie. De Minister heeft in bijlage 7,
behorend bij art. 28a VV, de plaatsen
aangewezen waar een asielaanvraag
kan worden ingediend, te weten het
Aanmeldcentrum te Rijsbergen of het
Aanmeldcentrum te Zevenaar en voor
herhaalde asielaanvragen ook het
opvangcentrum in Ter Apel. Indien de
vreemdeling de (verdere) toegang tot
Nederland is geweigerd en hem der-
halve de maatregel 7a Vw is opgelegd,
wordt de aanvraag om toelating inge-
diend in het Aanmeldcentrum op de
Luchthaven Schiphol.
Indien een vreemdeling aan een korps-
chef te kennen geeft een asielaan-
vraag te willen indienen, dient de
korpschef hem door te verwijzen naar
één van de land-AC’s (Rijsbergen of
Zevenaar). De procedure hiervoor
wordt beschreven in TBV 1999/20.
De korpschef neemt de aanvraag ech-
ter zelf namens de Minister in behan-
deling in de volgende gevallen: 
– indien de vreemdeling rechtens van
zijn vrijheid is beroofd (zie 12.2);
– indien het een (alleenstaande) min-
derjarige asielzoeker betreft (zie 13.3);
– indien het een vreemdeling betreft
die de status van vluchteling aanvraagt
in het kader van gezinshereniging bij
een hier te lande toegelaten vluchte-
ling (zie 17.1.2).
De beslissing op de aanvraag wordt in
dergelijke gevallen echter genomen
door de Minister.

B7/2  Aanmelding van een asielzoeker
bij een korpschef

Deze paragraaf is gewijzigd door het
TBV 1999/20.

B7/3  Aanmelding en indiening van de
aanvraag in een aanmeldcentrum 

3.1 Inleiding
De AC-procedure bestaat voor eerste
asielaanvragen, waarin geen Dublin-
claim wordt gelegd, uit twee gedeel-
ten. Het eerste gedeelte betreft in
ieder geval de formele indiening van
de asielaanvraag en het onderzoek
naar de identiteit, de nationaliteit en
de reisroute. Dat onderzoek kan onder

meer bestaan uit fouillering, het verge-
lijken van vingerafdrukken, personalia-
onderzoek, het nemen van foto’s, het
onderzoeken van documenten en
bescheiden, eventueel geluidsopna-
men ten behoeve van taalanalyse en
het afnemen van een eerste gehoor en
eventueel een aanvullend eerste
gehoor (zie art. 52c, tweede lid, Vb).
Daarnaast kan door de IND gebruik
worden gemaakt van de mogelijkheid
tot het uitvoeren van onderzoek door
een andere instantie.
Zodra het eerste gedeelte is afgerond,
dat wil zeggen dat het eerste gehoor is
afgerond en alle benodigde onderzoe-
ken zijn uitgevoerd dan wel gestart (de
onderzoeksresultaten kunnen dus ook
tijdens het tweede gedeelte beschik-
baar komen) zijn er nog maximaal 24
proces-uren beschikbaar voor de
beoordeling van de asielaanvraag.
Wanneer er voor het eerste gedeelte
meer tijd nodig is dan 24 uur, gaat dit
ten koste van de tijd die beschikbaar is
voor het tweede gedeelte van de AC-
procedure. 
Het tweede gedeelte binnen het aan-
meldcentrum vangt aan met aanmel-
ding van de asielzoeker bij rechtsbij-
stand op het aanmeldcentrum, na de
eerste fase. 
Dit gedeelte betreft in het bijzonder
de mogelijkheid voor de asielzoeker
om te overleggen met een rechtsbij-
standverlener, het nader gehoor, con-
frontatie met eventuele onderzoeksre-
sultaten van de AC-procedure en de
uitreiking van de beschikking. Een
beschikking wordt voor het einde van
de AC-termijn uitgereikt. De rechtsbij-
standverlener heeft een uur de tijd om
aan te geven of een rechtsmiddel
wordt aangewend.

Uitzondering
Voor Dublin-claimanten en herhaalde
asielaanvragen (zie 3.5.2) geldt dat er
in het totaal altijd 48 procesuren
beschikbaar zijn (er wordt in deze
gevallen geen onderscheid gemaakt
tussen een eerste en tweede gedeelte).
Bij Dublin-claimanten is geen sprake
van een inhoudelijke behandeling van
de asielaanvraag, terwijl het boven-
dien kan voorkomen dat een claimak-
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koord binnen de AC-procedure wordt
ontvangen. Voor herhaalde asielaan-
vragen geldt dat men reeds eerder in
de gelegenheid is gesteld om de asiel-
aanvraag te onderbouwen. Om de
asielprocedure voor wat betreft de
herhaalde aanvragen zoveel mogelijk
te ontlasten, is binnen de AC-procedu-
re extra tijd beschikbaar voor de
inhoudelijke behandeling van dit type
aanvraag.

3.2 Uitgangspunten voor afdoening in
het aanmeldcentrum
Indien mogelijk wordt een asielaan-
vraag tijdens het verblijf in het aan-
meldcentrum afgehandeld. De
beschrijving van de procedure voor
asielaanvragen die zich lenen voor
behandeling in de AC-procedure wordt
beschreven onder 5.
Doel van de aanmeldcentrum-procedu-
re is een indeling te maken van zaken
in de volgende categorieën: 
a. niet-ontvankelijke of kennelijk
ongegronde zaken, waarin geen tijdro-
vend onderzoek nodig is (waaronder
op voorhand kansloze zaken en claim-
zaken);
b. zaken die voorzienbaar meer onder-
zoek vergen of die wellicht inwillig-
baar zijn.
De zaken die behoren tot categorie a
komen in beginsel in aanmerking voor
afdoening in de AC-procedure.
’Niet-tijdrovend’ onderzoek betekent
dat het moet gaan om onderzoek dat
binnen de 48-uurs termijn kan worden
verricht. 
Uiteraard geldt dat de asielzoeker tijd
en gelegenheid heeft om op eventuele
onderzoeksresultaten te reageren.
Raadpleging van openbare bronnen,
zoals openbare stukken in het
Electronisch Documentatie Systeem
van de IND (ook toegankelijk voor
rechtsbijstand) betreft per definitie
geen tijdrovend onderzoek. 
’Niet-tijdrovend onderzoek’ impliceert
ook dat de door de asielzoeker ver-
strekte gegevens bij een andere instan-
tie, zoals bijvoorbeeld het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, binnen 48 uur
kunnen worden geverifieerd. 
Tijdens de AC-procedure is onderzoek
bij het Ministerie van Buitenlandse
Zaken mogelijk indien de onderzoeks-
resultaten binnen de 48-uurs procedu-
re verifeerbaar zijn.

Inschakeling en beschikbaarheid tolken
De asielzoeker moet zich kunnen uiten
en gehoord worden in een taal die hij

redelijk goed beheerst. Hiervan is in
ieder geval sprake indien het een taal
betreft waarvan hij tijdens het eerste
gehoor heeft aangegeven die goed te
beheersen. De IND en rechtsbijstand
hebben een eigen verantwoordelijk-
heid voor het tijdig inzetten van (tele-
fonische) tolken: de IND voor het inzet-
ten van tolken voor het eerste en
nader gehoor, de (rechts)bijstand voor
het inzetten van tolken voor de voor
en nabespreking. Indien de tolk
ondanks inspanningen daartoe niet tij-
dig beschikbaar is, wordt betrokkene
doorgezonden naar een OC.

Termijnoverschrijding
Indien de AC-procedure langer duurt
dan 48 proces uren vindt in principe 
doorverwijzing naar een OC plaats.

Geen termijnoverschrijding
Er is geen sprake van termijnoverschrij-
ding (in bovenstaande zin) indien:
– de asielzoeker binnen de 48 proces-
uren meer tijd benut met rechtsbij-
stand dan de termijnen die daarvoor
formeel beschikbaar zijn (de extra tijd
geldt niet als proceduretijd en is in het
belang van de asielzoeker);
– de asielzoeker of diens gemachtigde
binnen de 48 procesuren extra tijd
benut omdat hij de voorkeur geeft aan
een lijfelijk aanwezige tolk.
In dergelijke gevallen vindt geen door-
verwijzing naar het OC plaats, louter
op grond van overschrijding (door
rechtsbijstand) van de proceduretijd.
Indien de asielzoeker tijdens de AC-
procedure wisselt van identiteit, natio-
naliteit, reisroute en/of asielrelaas
beginnen de 48 procesuren opnieuw.

3.3  Aanmelding
Een asielaanvraag kan krachtens arti-
kel 52, derde lid Vb, alleen worden
ingediend bij de Minister van Justitie.
Ingevolge de taakverdeling tussen de
bewindslieden van Justitie wordt deze
bevoegdheid uitgeoefend door de
Staatssecretaris. De aanvraag wordt
behandeld door de IND. 
Voor het indienen van een eerste asiel-
aanvraag bij een aanmeldcentrum
dient de vreemdeling een afspraak te
maken via de vreemdelingendienst op
het aanmeldcentrum. Indien een
vreemdeling wordt aangetroffen door
de Koninklijke marechaussee in het
kader van de uitoefening van het
Mobiel Toezicht Vreemdelingen en
kenbaar maakt dat hij een asielaan-
vraag wil indienen, wordt verwezen

naar het gestelde in TBV 1999/20.
Feitelijke opname in – en daarmee de
start van – de asielprocedure vindt
alleen plaats na afspraak. Spontane
melding bij de Vreemdelingendienst
van het AC doet dus niet de 48-uurs
procedure aanvangen.
In het AC geldt een maximale procedu-
retijd van 48 uur. De uren van
22.00 uur tot 08.00 uur worden niet tot
de proceduretijd gerekend. Tussen de
aanmelding op afspraak en feitelijke
opname in – en daarmee de start van –
de asielprocedure geldt in AC Zevenaar
en AC Rijsbergen een maximale wacht-
tijd van vier uur (daarna vangt de 48-
uurs termijn automatisch aan). Voor
AC Schiphol bedraagt de wachttijd
maximaal 6 uur in verband met de
grensbewakingstaken van de
Koninklijke marechaussee. Bij een sterk
verhoogd aantal asielzoekers op één
dag, is een overschrijding van de
wachttijd zonder dat de AC-termijn
aanvangt mogelijk, mits onderbouwd
door een dagrapportage van de
Koninklijke marechaussee op de lucht-
haven. 
Voor de aanmeldcentra te Rijsbergen
en Zevenaar geldt dat de 48-uurs ter-
mijn aanvangt op het moment dat de
Vreemdelingendienst begint met het
eerste onderzoek.
Voor het aanmeldcentrum Schiphol
geldt dat de 48-uurs procedure aan-
vangt op het moment dat de asielzoe-
ker van de luchthaven wordt overge-
bracht naar het AC en daar
aangekomen is (deurkrukcriterium).

B7/3.2 t/m B7/3.3.1
wordt doorgenummerd naar 3.4 t/m
3.5.1. 
De tekst blijft ongewijzigd. 

B7/3.5.2 Indiening van een asielaan-
vraag in een aanmeldcentrum
De tekst onder het kopje ’Eerste asiel-
aanvraag’ blijft ongewijzigd. De tekst
onder het kopje ’Herhaalde asielaan-
vraag’ komt als volgt te luiden.

Herhaalde asielaanvraag
Wanneer een asielzoeker opnieuw een
aanvraag om toelating als vluchteling
wil indienen, dient hij dit vooraf tele-
fonisch kenbaar te maken bij het
opvangcentrum in Ter Apel (verder te
noemen ’de kennisgeving’) 
telefoonnummer: 0599-589196. 
Dit nummer is bereikbaar van maan-
dag tot en met donderdag van 10.00
uur tot 16.00 uur. De kennisgeving is
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uitsluitend mogelijk bij het opvangcen-
trum in Ter Apel en uitsluitend op de
genoemde tijden. 
In verband met de administratieve
voorbereiding die met de herhaalde
aanvraag samenhangt wordt door een
medewerker van het opvangcentrum
in Ter Apel met de asielzoeker afge-
sproken waar, wanneer en hoe laat hij
zijn herhaalde aanvraag om toelating
als vluchteling kan komen indienen.
Deze afspraken worden gemaakt voor
AC Rijsbergen, AC Zevenaar of het
opvangcentrum in Ter Apel. Tevens
wordt de asielzoeker bij zijn kennisge-
ving uitdrukkelijk gevraagd naar de
aard van de eventuele nieuwe feiten
en omstandigheden. Voorts wordt hij
erop gewezen dat hij de (eventuele)
nieuwe bescheiden – in het Nederlands
vertaald – tevoren naar de aan te wij-
zen aanmeldlocatie, onder vermelding
van het dossiernummer, dient te faxen
(alleen bij een klein aantal papieren)
of daar laten bezorgen.
Fax Ter Apel: 0599-589122
Fax AC Rijsbergen: 076-5964327
Fax AC Zevenaar: 0316-528562
Na de kennisgeving bepaalt een IND-
medewerker in Ter Apel de locatie
waar de herhaalde asielaanvraag moet
worden ingediend. De betrokken
vreemdeling wordt vervolgens zo snel
als redelijkerwijs mogelijk is door een
medewerker van het opvangcentrum
in Ter Apel op de hoogte gesteld van
de plaats en de tijd waar hij zijn asiel-
aanvraag dient in te dienen en zijn
eventuele nieuwe bescheiden naar toe
dient te sturen.
Voor zover sprake is van niet asielgere-
lateerde feiten en omstandigheden
wordt de asielzoeker verwezen naar
een door een medewerker van het
opvangcentrum in Ter Apel te bepalen
korpschef voor het indienen van een
aanvraag om een vergunning tot ver-
blijf.
De vreemdeling die zich voor de indie-
ning van een herhaalde aanvraag om
toelating als vluchteling zonder hier-
voor volgens de hierboven beschreven
procedure een afspraak te hebben
gemaakt, aanmeldt bij een aanmeld-
centrum of bij het opvangcentrum in
Ter Apel wordt de hiervoor beschreven
wijze van kennisgeving medegedeeld. 
Indien bij de kennisgeving blijkt dat de
vreemdeling in Nederland vergezeld
wordt door familieleden, dient hij er
bij de kennisgeving op te worden
gewezen dat ook zij, indien zij, of de
vreemdeling ten behoeve van hen,

eveneens een herhaalde aanvraag om
toelating als vluchteling wensen in te
dienen, zich op de afgesproken tijd en
plaats dienen te melden. Tevens stellen
de medewerkers van het opvangcen-
trum Ter Apel het COA en de vreemde-
lingendienst van de (laatste) verblijf-
plaats van de betrokken vreemde-
ling(en) in kennis van de aanmelding. 
De vreemdeling wordt zo snel als rede-
lijkerwijs mogelijk is in de gelegenheid
gesteld een nieuwe aanvraag om toe-
lating als vluchteling in te dienen.
Voor de aanmelding dient de vreemde-
ling (en zijn eventuele familieleden)
zich op het voorafgesproken tijdstip te
melden bij het aanmeldcentrum te
Rijsbergen of Zevenaar of in het
opvangcentrum in Ter Apel (conform
de afspraak). Op dat moment dient de
vreemdeling ook de originelen van
eventuele nieuwe bescheiden bij zich
te hebben. 
Het COA en de vreemdelingendienst
waaronder de (laatste) verblijfplaats
van de betrokken asielzoeker valt,
worden van de aanmelding in het aan-
meldcentrum of het opvangcentrum in
Ter Apel op de hoogte gesteld door
een medewerker van het betreffende
aanmeldcentrum of een IND-medewer-
ker in Ter Apel.
De voorafgaande kennisgeving en
gegevensverstrekking houden niet de
formele indiening van de asielaan-
vraag in.
De aanvulling op de normale AC-pro-
cedure wordt gerechtvaardigd door
het feit dat het een herhaalde aan-
vraag betreft en dit de administratieve
handelingen ten goede komt.
Indien niet is voldaan aan één van de
hiervoor omschreven voorwaarden
voor het indienen van een herhaalde
asielaanvraag, kan hierin aanleiding
zijn gelegen dat een nieuwe afspraak
moet worden gemaakt.
De aanmeldcentrum-procedure is niet
van toepassing op de behandeling van
herhaalde asielaanvragen van vreem-
delingen die in bewaring zijn gesteld
of anderszins rechtens van hun vrijheid
zijn beroofd. 

B7/3.4 t/m 3.9
worden doorgenummerd naar 3.6 t/m
3.11
De tekst blijft ongewijzigd. 

B7/4 Eerste gehoor

4.1 ’(Inschakeling tolken’)
komt te vervallen (is opgenomen
onder 3.2).

B7/4.1 Opneming eerste gegevens
Het eerste gehoor van een asielzoeker
vindt plaats in het aanmeldcentrum
waar de asielzoeker verblijft. Het eer-
ste gehoor richt zich op vaststelling
van de identiteit, nationaliteit en reis-
route, waartoe, indien nodig (mede)
gebruik zal worden gemaakt van
nationaliteitschecks en/of taalanalyses.
De (rechts)bijstandverlener van de
asielzoeker is bevoegd het gehoor als
waarnemer bij te wonen, doch (de
aanvang van) het gehoor mag daar-
door niet worden opgehouden.
Tijdens het eerste gehoor worden in
ieder geval vragen gesteld omtrent de
personalia van de asielzoeker, zijn
geboorteplaats, en datum, zijn natio-
naliteit en etnische herkomst, familie-
relaties, de datum van aankomst in
Nederland, eventueel verblijf in derde
landen, criminele antecedenten en het
bezit dan wel ontbreken van een pas-
poort, een identiteitsdocument of
andere bescheiden op grond waarvan
zijn identiteit, nationaliteit en reisrou-
te zijn vast te stellen. Indien de beant-
woording van de gestelde vragen
onvoldoende duidelijkheid verschaft
kunnen, ter completering van het eer-
ste gehoor, aanvullende vragen wor-
den gesteld over de identiteit, nationa-
liteit en reisroute.
De medewerker die het eerste gehoor
heeft afgenomen, maakt van dit
gehoor een verslag. Een exemplaar van
dit verslag, alsmede eventuele reeds
beschikbare onderzoeksresultaten,
worden ten behoeve van de voorberei-
ding op het nader gehoor aan de asiel-
zoeker en, indien hiertegen van de
zijde van de asielzoeker geen bezwaar
bestaat, aan de rechtsbijstandverlener
ter hand gesteld.

4.2 Vrijheidsbeperkende maatregelen
op te leggen na het eerste gehoor
Deze paragraaf bevat de inhoud van
het huidige B7/4.3. Hiermee komt
paragraaf 4.3 te vervallen. 
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B7/5 Versnelde afdoening in het aan-
meldcentrum

5.1 AC/OC beslissing na het eerste
gehoor
Aan het eind van de eerste fase wordt
bekeken welke zaken zich lenen voor
het nader horen in het aanmeldcen-
trum. 
Om te onderzoeken of sprake is van de
in 3.2 onder categorie a genoemde
zaken, waarbij de IND op voorhand
kan kiezen voor het AC-traject, worden
de volgende criteria gehanteerd (niet
cumulatief) :
– contra-indicaties inzake openbare
orde;
– niet aannemelijke verklaringen over
identiteit, nationaliteit en/of reisroute,
dan wel niet-meewerken aan de vast-
stelling daarvan;
–  een ander land is verantwoordelijk
voor behandeling van de asielaanvraag
en/of voor de verlening van eventueel
benodigde bescherming
(Overeenkomst van Dublin, veilige
derde landen, land van eerder verblijf);
– beleidsmatige of wettelijke contra-
indicaties voor statusverlening (er is
bijvoorbeeld sprake van een veilig land
van herkomst, legale uitreis of andere
indicaties op grond van landgebonden
asielbeleid);
– onterecht gebruik van de asielproce-
dure (bijvoorbeeld asieltoerisme).
Zaken die niet naar de tweede fase van
het AC-traject gaan betreffen asielzoe-
kers die (cumulatief):
– behoren tot de categorie beleidsma-
tig niet verwijderbaar (vvtv/uitstel van
vertrek); én 
– waarvan identiteit, nationaliteit en
reisroute niet ter discussie staan; én 
– waarvoor geen ander land verant-
woordelijk is; én 
– waarbij geen sprake is van overige
contraindicaties.
Voor zaken waarin niet op voorhand
duidelijk is welk traject moet worden
gevolgd geldt de volgende procedure
als uitgangspunt. Indien tijdens de pro-
cesbeslissing tussen de eerste en twee-
de fase door de IND besloten wordt
om de AC-waardigheid van een derge-
lijke zaak verder te onderzoeken, vindt
aanmelding bij rechtsbijstand plaats.
Hierbij wordt door de IND meegedeeld
dat het om een dergelijke zaak gaat.
De rechtsbijstandverlener kan met de
asielzoeker de eerste fase nabespreken
en de asielzoeker voorbereiden op een
eventueel nader gehoor. Op grond van
deze bespreking presenteert rechtsbij-

stand kort in essentie de asielmotieven
en waarom de zaak eventueel niet AC-
waardig is (dat wil zeggen voorzien-
baar meer onderzoek vergt of wellicht
inwilligbaar is). De IND bepaalt vervol-
gens aan de hand van de hierboven
vermelde criteria of de AC-procedure
wordt voortgezet dan wel een OC-ver-
wijzing dient plaats te vinden. Bij een
voortzetting van de AC-procedure stelt
de rechtsbijstandverlener op schrift
waarom geen nader gehoor in het AC
plaats zou moeten vinden. Indien het
komt tot een AC-beschikking zal in die
beschikking de motivering voor de
hiervoor genomen beslissing worden
gegeven doordat wordt ingegaan op
de door rechtsbijstand naar voren
gebrachte argumenten. 

5.2 Het nader gehoor in het aanmeld-
centrum
Wanneer een asielaanvraag mogelijk
in aanmerking komt voor versnelde
behandeling binnen de aanmeldcen-
trum-procedure, kan het nader gehoor
in het aanmeldcentrum worden afge-
nomen.
Voor aanvang van het nader gehoor
heeft de asielzoeker gedurende maxi-
maal twee uur de gelegenheid om met
behulp van een rechtsbijstandverlener
het verslag van het eerste gehoor en
overige onderzoeksresultaten uit de
eerste fase na te bespreken, eventueel
hierop een schriftelijke reactie te
geven en zich voor te bereiden op het
nader gehoor. De reactie op het eerste
gehoor betreft geen aanvullingen en
correcties in de zin van het nader
gehoor. 
Het nader gehoor wordt, met hulp van
een tolk, afgenomen door een mede-
werker van de IND. De asielzoeker kan
zich desgewenst laten bijstaan door
een (rechts)bijstandverlener. Het nader
gehoor richt zich met name op de
beweegredenen voor het vertrek uit
het land van herkomst en – indien
daartoe aanleiding bestaat – de uit-
komsten van het onderzoek uit de eer-
ste fase, alsmede de eventuele schrifte-
lijke reactie daarop. De medewerker
die het nader gehoor heeft afgeno-
men, maakt van dit gehoor een ver-
slag: het rapport van nader gehoor.
Zodra dit rapport beschikbaar is, ont-
vangen de asielzoeker en de rechtsbij-
standverlener een exemplaar, tenzij de
asielzoeker er bezwaar tegen heeft dat
de rechtsbijstandverlener een exem-
plaar ontvangt.

5.3 AC/OC beslissing na het nader
gehoor
Na afronding van het nader gehoor
licht een ambtenaar van de IND de
vreemdeling of diens gemachtigde in
over het voornemen om de aanvraag
om toelating als vluchteling niet in te
willigen. De vreemdeling krijgt maxi-
maal drie uur de gelegenheid om zich
met een gemachtigde of rechtsbij-
standverlener te beraden over dit voor-
nemen en het rapport van nader
gehoor na te bespreken. De rechtsbij-
standverlener kan binnen die termijn
(schriftelijk) reageren op het voorne-
men van de IND. Indien het nader
gehoor wordt gevolgd door een afwij-
zende beschikking, wordt gemotiveerd
ingegaan op de (schriftelijke) reactie
van de rechtsbijstandverlener.
Wanneer een naar aanleiding van het
nader gehoor ingesteld onderzoek
leidt tot onderzoeksresultaten die
afwijken van hetgeen de asielzoeker
tijdens het nader gehoor heeft ver-
klaard, wordt de asielzoeker geduren-
de een redelijke termijn, doch maxi-
maal vier uur, in de gelegenheid
gesteld om op deze onderzoeksresulta-
ten te reageren. Deze reactietermijn
gaat formeel in nadat de nabespreking
van het nader gehoor, inclusief eventu-
ele indiening van een schriftelijke reac-
tie, is afgerond. 
Als is gebleken dat de asielaanvraag
zich niet leent voor afdoening in de
AC-procedure, wordt de asielzoeker
doorverwezen naar de OC-procedure.

5.4 Uitreiking van de beslissing in een
aanmeldcentrum
De beschikking wordt door de vreem-
delingendienst aan de asielzoeker uit-
gereikt. De gemachtigde krijgt onver-
wijld eveneens een exemplaar van de
beschikking, indien de asielzoeker daar
geen bezwaar tegen heeft. 
Op de aan de vreemdeling uitgereikte
beschikking, dan wel op een daarbij
gevoegd formulier staat in elk geval
vermeld:
– de datum, tijdstip en wijze van uitrei-
king beschikking;
– de naam van de uitreikende ambte-
naar;
– een mededeling omtrent de voor de
vreemdeling eventueel aan te wenden
rechtsmiddelen;
– de termijn waarbinnen de vreemde-
ling Nederland dient te verlaten (zie
verder 5.4.1).
Indien het niet mogelijk is de beschik-
king aan de asielzoeker uit te reiken
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omdat hij niet meer in het aanmeld-
centrum aanwezig is (met onbekende
bestemming vertrokken c.q. vertrok-
ken onbekend waarheen), geldt het
volgende. 
De vreemdelingendienst dient in een
proces-verbaal te vermelden dat het
niet mogelijk is de beschikking aan de
asielzoeker in persoon uit te reiken,
omdat vaststaat dat hij buiten mede-
weten en instemming van het met het
toezicht op vreemdelingen belaste
orgaan het aanmeldcentrum heeft ver-
laten wegens vertrek met onbekende
bestemming. Vervolgens dienen de
beschikking en het proces-verbaal aan
de IND in het aanmeldcentrum ver-
strekt te worden.
De beschikking is hiermee uitgereikt.
Indien een gemachtigde bekend is,
krijgt deze onverwijld eveneens een
exemplaar van de beschikking en het
door de vreemdelingendienst opge-
maakte proces-verbaal.

5.4.1 Vertrektermijnen
Deze paragraaf bevat de inhoud van
het huidige B7/5.3.3 Vc.

5.5 Intrekking van de asielaanvraag
Deze paragraaf bevat de inhoud van
het huidige B7/5.4 Vc.
In aanvulling op de wijzigingen inzake
de aanmeldprocedure, is er ook een
aanvulling op B7/7, betreffende het
nader gehoor in de OC-procedure.

B7/7.2 Afname van het nader gehoor
Na de huidige tekst van 7.2 wordt het
volgende toegevoegd:
Indien in de AC-procedure reeds een
nader gehoor heeft plaatsgevonden,
waarna op inhoudelijke gronden is
gebleken dat de asielaanvraag zich
niet leende voor afdoening in de AC-
procedure, dan wordt de asielzoeker in
de OC-procedure in de gelegenheid
gesteld om zijn asielmotieven nader
toe te lichten en eventuele tegenstrij-
digheden te verklaren.

Tegenstrijdigheden met het AC-nader
gehoor kunnen alleen worden tegen-
geworpen indien het niet aannemelijk
is dat deze tegenstrijdigheden zijn ver-
oorzaakt door het achterwege laten
van de zes dagen rust (conform artikel
52d, eerste lid, Vb) alvorens het eerste
nader gehoor werd afgenomen.

Tenslotte
Dit TBV zal worden verwerkt bij de
eerstvolgende aanvulling van de
Vreemdelingencirculaire 1994.
Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht op
vreemdelingen en de ambtenaren
belast met de grensbewaking 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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