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2 Aanmelding van een asielzoeker bij een korpschef 

Steeds dierit zorgvuldig te worden beoordeeld of een vreemdeling een asielaanvraag 
wil indienen, ook al vraagt hij daar niet met zoveel woorden om. Indien een vreemde- 
ling die een aanvraag doet om toelating als vluchteling, niet in het bezit is van een gel- 
dige m w ,  wordt hem dit niet tegengeworpen. 

2.1 De vreemdeling geeft te kennen een asielaanvraag te willen 
indienen 

Indien een vreemdeling aan een korpschef te kennen geeft een asielaanvraag te willen 
indienen, dient de korpschef hem door te verwijzen naar één van de land-AC'S (Rijs- 
bergen of Zevenaar). Voor de procedure zie onder 3.3. 
De korpschef neemt de aanvraag echter zelf namens de Minister in behandeling in de 
volgende gevallen: 
- indien de vreemdeling rechtens van zijn vrijheid is beroofd (zie 12.2); 
- indien het een (alleenstaande) minderjarige asielzoeker, jonger dan twaalf jaar, 

betreft clie zijn woon- of verblijfplaats heeft in de besbetreffende politieregio (zie 
13.3); 

- indien tiet een vreemdeling betreft die de status van vluchteling aanvraagt in het 
kader van gezinshereniging bij een hier te lande toegelaten vluchteling (zie 17.1.2.). 

De beslissing op de aanvraag wordt in dergelijke gevallen echter genomen door de 
Minister. 

2.2 De vreemdeling geeft te kennen een aanvraag om een vergunning 
tot verblijf om humanitaire redenen te willen indienen 

In geval van een aanvraag om verlening van een vergunning tot verblijf om klemmen- 
de redenen van humanitaire aard bij de korpschef, dient de korpschef zorgvuldig na te 
gaan of sprake is van asielgerelateerde gronden. Dit kan in ieder geval worden gecon- 
cludeerd indien sprake is van één (of meerdere) van de volgende omstandigheden: 
- betrokkene noemt als grond voor de aanvraag om toelating omstandigheden die 

gerelateerd zijn aan de situatie in het land van herkomst en hij of zij wenst in dat 
kader bescherming in Nederland; 

enlof 
- betrokkene doet een beroep op het Vluchtelingenverdrag, art. 3 EVRM, het Anti- 

Folterverdrag, het traumatabeleid, ama-beleid of het wtv-beleid. 

Het is mogelijk dat sprake is van reguliere gronden én asiel-gerelateerde gronden. In 
dat geval dient betrokkene voor wat betreft de beoordeling van de asielgerelateerde 
gronden te worden verwezen naar een aanmeldcentrum voor indiening van een aan- 
vraag om toelating als vluchteling, en voor wat betreft de reguliere gronden in de gele- 
genheid te worden gesteld om een aanvraag om verlening van een vergunning tot ver- 
blijf in te dienen. 

Als de vreemdeling een aanvraag om verlening van een vergunning tot verblijf wenst 
in te dienen, maar (tevens) is verwezen naar een aanmeldcentrum voor indiening van 
een aanvraag om toelating als vluchteling, geldt de volgende handelwijze. 
Bij verwijzing naar een aanmeldcentrum voor de indiening van een aanvraag om toe- 
lating als vluchteling, dient de betrokkene ook te worden gewezen op het feit dat bij de 
beoordeling van een aanvraag om verlening van een vergunning tot verblijf geen 
inhoudelijke beoordeling van de asielgerelateerde gronden plaatsvindt. Deze mede- 
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delingen dienen voor alle duidelijkheid te worden vastgelegd op het (reeds daartoe 
voorbedrukte) aanvraagformulier model a l .  

De reguliere aanvraag (model a l )  dient vervolgens te worden behandeld conform het 
reguliere beleid, dus inclusief de van toepassing zijnde vereisten inzake leges en pas- 
poort (zie ook HoofdstukA4 Vc). 
Als de  korpschef bevoegd is de reguliere aanvraag (model a l )  af te wijzen en er tevens 
sprake is van de situatie dat de vreemdeling is verwezen naar het aanmeldcentrum 
vanwege asielgerelateerde gronden, dient de korpschef in de afwijzende beschikking 
de volgende bouwsteen op te nemen: 

'Gebleken is dat betrokkene een aanvraag om verblijf wil indienen op asielgerelateer- 
de gronden. Met ingang van 1 juli 1998 onderzoekt de Minister van Justitie bij de 
beoordeling van een aanvraag om toelating als vluchteling ambtshalve of aan de aan- 
vrager op asielgerelateerde gronden een vergunning tot verblijf kan worden verleend 
om klemmende redenen van humanitaire aard. In het kader van deze stroomlijning 
van de asielprocedure dient de betrokkene voor de inhoudelijke beoordeling van de 
naar voren gebrachte asielgerelateerde gronden een aanvraag om toelating als vluch- 
teling in te dienen. In deze beschikking wordt daarom geen inhoudelijke beoordeling 
gegeven ten aanzien van de door betrokkene naar voren gebrachte asielgerelateerde 
gronden.' 




