
Aanwijzing ex art. 17a Vw D75 - 1 

Model D75-1 Aanwijzing ingevolge artikel 17a 
Vreemdelingenwet 

Bestemd voor: 
naam 
voorna(a)m(en) : 
geboorteplaats : 
geboortedatum : 
nationaliteit : 

Datum 
Dossiernummer IND : 
CRV nr 

Onderwerp: aanwijzing ingevolge artikel 17a Vreemdelingenwet. 

U heeft zojuist een aanvraag ingediend om respectievelijke toelating als vluchteling 
en om verlening van een vergunning tot verblijf. In verband hiermee valt u nu onder 
de categorie vreemdelingen die zich in Nederland ophoudt in afwachting van een 
beslissing op hun aanvraag om toelating. 

Ingevolge artikel 17a van de Vreemdelingenwet wijs ik de gemeente 
aan als plaats waar u zich beschikbaar dient te houden 

in verband met de behandeling van uw aanvragen. 

Ik geef u hierbij de volgende aanwijzing(en1: 

[ 1 indien u langer dan 24 uur uit het onderzoek- en opvangcentrum voor asielzoe- 
kers waarin u bent ondergebracht afwezig bent, dient u dit vooraf te melden bij de 
vreemdelingendienst onder opgave van uw verblijfplaats en evt. telefoonnummer. - , - 

[ 1 u dient zich op (dag) (datum), om 
(tijdstip) te melden bij het bureau van de vreemdelingendienst in het onderzoek- 

? - 
en opvangcentrum voor asielzoekers (evt. adres) 
i.v.m. het nader gehoor; 

[ 1 u dient zich op (dag) (datum), om 
(tijdstip) te melden bij het bureau van de vreemdelingendienst in het onderzoek- 
en opvangcentrum voor asielzoekers te (evt. adres) 
i.v.m. de uitreiking van het rapport van nader gehoor; 

[ l u dient zich op (dag) (datum), om 
(tijdstip) te melden bij het bureau van de vreemdelingendienst in het onderzoek- 
en opvangcentrum voor asielzoekers te (evt. adres) i.v.m. 
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N.B. * de met '[x]' aangegeven alinea's zijn op u van toepassing. 
* het niet naleven van de hiervoor krachtens artikel 17a van de Vreemdelin- 

genwet gegeven aanwijzingen is strafbaar gesteld bij artikel 44, eerste lid, 
van deze wet. 

* voorts heeft het niet naleven van deze aanwijzing in beginsel tot gevolg dat 
uw aanvraag om toelating als vluchteling niet-ontvankelijk wordt ver- 
klaard. 

De Staatssecretaris van Justitie, 
Namens de Staatssecretaris, 
(handtekening, naam en functie) 
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