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Inleiding
Dit Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire behelst een
wijziging van C3/15.3.2, onder d, die
erop gericht is deze in lijn te brengen
met de tekst van B1/4.7.9.2 onder C,
Vakantie. Voorts worden beide para-
grafen aangevuld met een tekst die
ingaat op het risico van de mogelijk
optredende termijnoverschrijding.
Overwogen is dat met het tot stand
brengen van de wijziging en de aan-
vulling de discrepantie tussen de tek-
sten in het reguliere en het asieldeel
van de Vreemdelingencirculaire wordt
opgeheven. Voorts is bij de aanvul-
ling overwogen dat het aanhouden
van de beslistermijn in het belang van
de vreemdeling is, waarbij geldt dat
de termijnoverschrijding die hier het
gevolg van kan zijn voor risico van
de vreemdeling komt.
Laatstgenoemde zal overigens dienen
in te stemmen met de termijnonder-

breking in verband met vakantie van
de rechtshulpverlener. Bij de beoorde-
ling van een eventuele schadeclaim
van de vreemdeling als gevolg van
termijnoverschrijding zal de vakantie
van de rechtshulpverlener niet worden
meegeteld. 

Wijziging C3/15.3.2 en B1/4.7.9.2
onder C
De tekst van C3/15 3.2 komt als volgt
te luiden:
(…..)
d. Vakantie
Met vakantie van rechtshulpverleners
wordt in de hieronder genoemde
gevallen rekening gehouden indien
deze ten minste één maand tevoren
schriftelijk is gemeld bij de betreffen-
de regionale directie. Een en ander
moet door de rechtshulpverlener ook
in elke betreffende zaak worden
bevestigd. De termijn wordt op vijf
werkdagen na de vakantie van de
rechtshulpverlener bepaald. Voor een-
manskantoren wordt op uitdrukkelijk
verzoek een ruimere termijn bepaald.
Gelet op het feit dat het aanhouden
van de beslistermijn in het belang van
de vreemdeling is, komt de termijn-
overschrijding die als gevolg van de
vakantie van de rechtshulpverlener
kan optreden, voor risico van de
vreemdeling. Bij de beoordeling van
een eventuele schadeclaim als gevolg
van mogelijke termijnoverschrijding
zal de hiervoor bedoelde onderbre-
king, waar de vreemdeling mee dient
in te stemmen, niet worden meege-
teld.

De tekst van B1/4.7.9.2 onder C
komt als volgt te luiden:
Met vakantie van rechtshulpverleners
wordt in de hieronder genoemde
gevallen rekening gehouden indien
deze ten minste één maand tevoren

schriftelijk is gemeld in de betreffende
regionale directie. Een en ander moet
door de rechtshulpverlener ook in
elke betreffende zaak worden beves-
tigd. De termijn wordt op vijf werk-
dagen na de vakantie van de rechts-
hulpverlener bepaald. Voor
eenmanskantoren wordt op uitdruk-
kelijk verzoek een ruimere termijn
bepaald.
Gelet op het feit dat het aanhouden
van de beslistermijn in het belang van
de vreemdeling is, komt de termijn-
overschrijding die als gevolg van de
vakantie van de rechtshulpverlener
kan optreden, voor risico van de
vreemdeling. Bij de beoordeling van
een eventuele schadeclaim als gevolg
van mogelijke termijnoverschrijding
zal de hiervoor bedoelde onderbre-
king, waar de vreemdeling mee dient
in te stemmen, niet worden meege-
teld.

Tot slot
De bovenstaande wijzigingen zullen
zo spoedig mogelijk in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire 2000
worden verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.M.W. Schoof.
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