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Inleiding
Sedert oktober 1998 worden asielzoe-
kers die zich aanmelden bij een van
de aanmeldcentra (AC) te Rijsbergen,
Zevenaar en Ter Apel tijdelijk
geplaatst in een Tijdelijke
Noodvoorziening (TNV) in afwach-
ting van hun afspraak op het AC
waarmee de AC-procedure daadwer-
kelijk zal aanvangen. Voor ‘spoedge-
vallen’ wordt een uitzondering hierop
gemaakt. Zij worden direct opgeno-
men in de AC-procedure en worden
derhalve niet doorgezonden naar een
TNV. In de loop van de jaren is veel
onduidelijkheid ontstaan over het
fenomeen ‘spoedgeval’. In onderling
overleg hebben de IND en het COA
hierover afspraken gemaakt.

Onderstaande categorieën worden als
spoedgeval aangeduid waarbij met
betrekking tot de categorieën zoals
genoemd onder de paragrafen 2.1.1 en
2.1.2 is afgesproken dat zij in beginsel
direct dienen te worden opgenomen in
de AC-procedure en derhalve niet wor-
den doorgezonden naar een TNV.
Voor wat betreft de categorieën die in
het geheel niet in een TNV geplaatst
(behoren te) worden, heeft dit te maken
met het sobere karakter van de TNV’s.
De AC’s zijn over het algemeen beter

geëquipeerd dan de TNV’s waardoor
aanleiding bestaat om bepaalde risicog-
roepen in het geheel niet in een TNV te
plaatsen.

Met betrekking tot de categorieën
als genoemd onder paragraaf 2.1.3
zal in goed overleg worden bekeken
in hoeverre de betrokken asielzoeker
vanuit de TNV versneld in de AC-
procedure kan worden opgenomen.
Uitgangspunt hierbij is dat van geval
tot geval dient te worden bekeken en
te worden beoordeeld of versnelde
opname in de AC-procedure noodza-
kelijk en mogelijk is waarbij de medi-
sche situatie van betrokkene, de hier-
mee gepaard gaande belangen van de
TNV en de mogelijkheden van het
AC om de betrokkene op dat
moment in de AC-procedure op te
nemen, worden betrokken. 
Bij TBV 2002/44 is aangegeven dat
paragraaf C3/12.3 wordt vernummerd
tot paragraaf C3/12.2.1. De tekst van
paragraaf C3/12.2.1 wordt als volgt
aangevuld.

Wijziging van C3/12.2.1
Na de laatste alinea van paragraaf
C3/12.2.1 zal de volgende tekst wor-
den toegevoegd:

2.1.1  Asielzoekers die niet worden
doorgeplaatst naar een tijdelijke nood-
voorziening
Asielzoekers die vallen onder één van
de categorieën zoals hieronder
beschreven zullen bij aanmelding
direct worden opgenomen in de aan-
meldcentrumprocedure en derhalve
niet door de Korpschef worden door-
gezonden naar een tijdelijke nood-
voorziening.

Kinderen jonger dan zes maanden en
hun ouders
Op grond van de ruimer aanwezige
zorgmogelijkheden in een aanmeld-
centrum ten opzichte van die in een
tijdelijke noodvoorziening, zoals het
verkrijgen van de juiste voeding, con-
sultaties, et cetera, zullen (ouders
met) kinderen die jonger zijn dan zes
maanden als spoedgeval worden aan-
gemerkt. Zij dienen direct te worden
opgenomen in de aanmeldcentrum-

procedure en mogen derhalve niet
worden doorgezonden naar een tijde-
lijke noodvoorziening. 

Hoogzwangeren van 34 weken of lan-
ger
Vrouwen die 34 weken of langer
zwanger zijn (bevestigd door een ver-
pleegkundige) zullen als spoedgeval
worden aangemerkt. Zij dienen direct
te worden opgenomen in de aanmeld-
centrumprocedure en mogen derhalve
niet worden doorgezonden naar een
tijdelijke noodvoorziening.

2.1.2  Asielzoekers die in beginsel niet
worden doorgeplaatst naar een tijdelij-
ke noodvoorziening
Asielzoekers die vallen onder één van
de categorieën zoals hieronder
beschreven zullen bij aanmelding in
beginsel direct worden opgenomen in
de aanmeldcentrumprocedure en der-
halve niet door de Korpschef worden
doorgezonden naar een tijdelijke
noodvoorziening. 

Evidente alleenstaande minderjarige
asielzoekers 
Alleenstaande minderjarige asielzoe-
kers ten aanzien van wie geen twijfel
bestaat over de minderjarigheid wor-
den in beginsel direct opgenomen in
de aanmeldcentrumprocedure. Echter,
wanneer het proces op het aanmeld-
centrum dit niet toelaat (bijvoorbeeld
vanwege de hoge instroom of gebrek
aan tolken) is het mogelijk dat alleen-
staande minderjarige asielzoekers in
de leeftijd van vijftien tot achttien
jaar voor een korte termijn naar een
tijdelijke noodvoorziening worden
verwezen. Bij het maken van een
afspraak voor het indienen van een
asielaanvraag krijgt deze categorie
asielzoekers voorrang.

Medische noodsituatie
In die gevallen waarbij sprake is van
een (door een arts vastgestelde) medi-
sche noodsituatie wordt de betrokken
asielzoeker in beginsel direct opgeno-
men in de aanmeldcentrumprocedure.
Onder een medische noodsituatie
wordt verstaan: die situatie waarbij
betrokkene lijdt aan een stoornis,
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waarvan op basis van de huidige
medisch-wetenschappelijke inzichten
vast staat dat het achterwege blijven
van behandeling op korte termijn zal
lijden tot overlijden, invaliditeit of
een andere vorm van ernstige geeste-
lijke en/of lichamelijke schade.
Directe opname in de aanmeldcen-
trumprocedure van asielzoekers die
vallen onder deze categorie dient ech-
ter van geval tot geval te worden
bekeken en beoordeeld, waarbij de
medische situatie van betrokkene en
de mogelijkheden en belangen van het
aanmeldcentrum om de betrokkene
op dat moment in de aanmeldcen-
trumprocedure op te nemen, worden
betrokken.

Overige gevallen 
In overige gevallen waarbij (door een
arts) geconstateerd wordt dat verblijf
in een tijdelijke noodvoorziening
ongewenst is, wordt de betrokken
asielzoeker in beginsel direct opgeno-
men in de aanmeldcentrumprocedure.
Hierbij valt te denken aan gevallen
waarbij de asielzoeker niet hanteer-
baar is in de tijdelijke noodvoorzie-
ning (bijvoorbeeld indien de asielzoe-
ker een niet-hanteerbaar
verslavingsprobleem of een niet han-
teerbaar psychiatrisch probleem heeft)
dan wel (door de hoge leeftijd) zelf-
redzaamheidproblemen heeft. Directe
opname in de aanmeldcentrumproce-
dure van asielzoekers die vallen onder
deze categorie dient echter van geval
tot geval te worden bekeken en
beoordeeld, waarbij de medische situ-
atie van betrokkene, de hiermee
gepaard gaande belangen van de tij-
delijke noodvoorziening en de moge-
lijkheden en belangen van het aan-
meldcentrum om de betrokkene op
dat moment in de aanmeldcentrum-
procedure op te nemen, worden
betrokken. Directe opname van deze
asielzoekers in de aanmeldcentrum-
procedure dient in beginsel niet te lei-
den tot doorplaatsing van de betrok-
ken asielzoeker naar een
opvanglocatie vanwege logistieke
aspecten, bijvoorbeeld door een
gebrek aan tolken dan wel een capa-
citeitsgebrek bij de IND of bij rechts-
bijstand. Wanneer het proces op het
aanmeldcentrum dit niet toelaat is het
mogelijk dat asielzoekers die vallen
onder deze categorie voor een korte
termijn naar een tijdelijke noodvoor-
ziening worden verwezen. Bij het
maken van een afspraak voor het
indienen van een asielaanvraag krijgt

deze categorie asielzoekers in beginsel
voorrang.

2.1.3  Versnelde opname vanuit een tij-
delijke noodvoorziening in de aanmeld-
centrumprocedure 
In voorkomende gevallen zal, indien
de asielzoeker reeds in een tijdelijke
noodvoorziening is geplaatst, versnel-
de opname vanuit de tijdelijke nood-
voorziening in de aanmeldcentrum-
procedure wenselijk zijn. Asielzoekers
die vallen onder één van de hieronder
genoemde categorieën worden in
beginsel versneld vanuit een tijdelijke
noodvoorziening in de aanmeldcen-
trumprocedure opgenomen. Versnelde
opname van deze asielzoekers in de
aanmeldcentrumprocedure dient van
geval tot geval te worden bekeken en
beoordeeld, waarbij de medische situ-
atie van betrokkene, de hiermee
gepaard gaande belangen van de tij-
delijke noodvoorziening en de moge-
lijkheden en belangen van het aan-
meldcentrum om de betrokkene op
dat moment in de aanmeldcentrum-
procedure op te nemen, worden
betrokken. 

Medische noodsituatie
In die gevallen waarbij eerst in een
tijdelijke noodvoorziening sprake is
van een (door een arts uit de tijdelijke
noodvoorziening vastgestelde) medi-
sche noodsituatie, wordt de betrok-
ken asielzoeker in beginsel zo spoedig
mogelijk vanuit de tijdelijke nood-
voorziening opgenomen in de aan-
meldcentrumprocedure. Uitgangspunt
hierbij is dat in goed overleg met de
IND zal worden bekeken of de
betrokken asielzoeker zo spoedig
mogelijk kan worden opgenomen in
de aanmeldcentrumprocedure. Onder
een medische noodsituatie wordt ver-
staan: die situatie waarbij betrokkene
lijdt aan een stoornis, waarvan op
basis van de huidige medisch-weten-
schappelijke inzichten vast staat dat
het achterwege blijven van behande-
ling op korte termijn zal lijden tot
overlijden, invaliditeit of een andere
vorm van ernstige geestelijke en/of
lichamelijke schade.

Overige gevallen 
In overige gevallen waarbij eerst in
een tijdelijke noodvoorziening (door
een arts) geconstateerd wordt dat
voortgezet verblijf in een tijdelijke
noodvoorziening ongewenst is dan
wel beëindigd dient te worden, wordt
de betrokken asielzoeker in beginsel

met voorrang in de aanmeldcentrum-
procedure opgenomen. Hierbij valt te
denken aan gevallen waarbij de asiel-
zoeker niet hanteerbaar is in de tijde-
lijke noodvoorziening (bijvoorbeeld
indien de asielzoeker een niet-hanteer-
baar verslavingsprobleem of een niet
hanteerbaar psychiatrisch probleem
heeft) dan wel (door de hoge leeftijd)
zelfredzaamheidproblemen heeft.
Uitgangspunt hierbij is dat in goed
overleg met de IND zal worden beke-
ken of de betrokken asielzoeker met
voorrang kan worden opgenomen in
de aanmeldcentrumprocedure.
Versnelde opname in de aanmeldcen-
trumprocedure van asielzoekers die
vallen onder deze categorie dient in
beginsel niet te leiden tot doorplaat-
sing van de betrokken asielzoeker
naar een opvanglocatie vanwege
logistieke aspecten, bijvoorbeeld door
een gebrek aan tolken dan wel een
capaciteitsgebrek bij de IND of bij
rechtsbijstand.

2.1.4  Algemeen
Een sociale eenheid dient zoveel als
mogelijk te worden gehandhaafd
zodat alle gezins- en familieleden van
iemand die als spoedgeval wordt aan-
gemerkt eveneens direct of versneld
opgenomen worden in het primaire
proces van het aanmeldcentrum.

De IND dient (met inachtneming
van de medische vertrouwelijkheid)
per individueel spoedgeval door de
locatiemanager van de tijdelijke
noodvoorziening zo spoedig mogelijk
schriftelijk te worden geïnformeerd
over een advies tot versnelde opname
in de aanmeldcentrumprocedure,
zodat deze informatie kan worden
meegenomen in de verdere procedure. 

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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