
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie
van 25 juni 2004, nummer 2004/38,
houdende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het
Vreemdelingenbesluit 2000
(Staatsblad 2000, 497) en het
Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000
wordt als volgt gewijzigd:

A
Paragraaf C3/11.1
Vreemdelingencirculaire komt te lui-
den:

Art. 3.108 Vreemdelingenbesluit: 
1. Het model van de aanvraag tot
het verlenen van de verblijfsvergun-
ning, bedoeld in de artikelen 28 en
33 van de Wet, wordt bij ministerië-
le regeling vastgesteld.
2. De aanvraag wordt door de
vreemdeling of zijn wettelijke verte-
genwoordiger in persoon ingediend
op een bij ministeriële regeling te
bepalen plaats.
3. In afwijking van het tweede lid
wordt, indien de vreemdeling rech-
tens de vrijheid is ontnomen, de
aanvraag ingediend op de plaats
waar de vrijheidsontneming ten uit-
voer wordt gelegd.

1  Plaats waar de asielaanvraag
moet worden ingediend 
De Minister heeft op grond van
artikel 3.108, tweede lid,
Vreemdelingenbesluit in artikel 3.42
Voorschrift Vreemdelingen de plaat-
sen aangewezen waar een asielaan-
vraag kan worden ingediend. Het
betreft hier de plaatsen waar een
aanmeldcentrum is gevestigd. 

Met ingang van 1 juli 2004 geldt:
– vreemdelingen die aangeven een

asielaanvraag te willen indienen,
worden doorverwezen naar het
Aanmeldcentrum Ter Apel;
– in afwijking hiervan worden
vreemdelingen, die stellen minderja-
rig te zijn en die naar het zich laat
aanzien niet begeleid worden door
een ouder of wettelijke vertegen-
woordiger en die een eerste asiel-
aanvraag willen indienen, doorver-
wezen naar het Aanmeldcentrum
Schiphol;
– vreemdelingen die zich aan een
Nederlandse buitengrens (zee- of
luchthaven) melden en aan wie de
toegang is geweigerd, worden voor
het indienen van een asielaanvraag
overgebracht naar het
Aanmeldcentrum Schiphol.

Voor vreemdelingen die een tweede
of volgende aanvraag willen indie-
nen geldt een bijzondere procedure
(zie C5/20).

De asielaanvraag van vreemdelin-
gen aan wie de vrijheid rechtens is
ontnomen wordt op grond van arti-
kel 3.108, derde en vierde lid,
Vreemdelingenbesluit ingediend op
de plaats waar de vrijheidsontne-
ming ten uitvoer wordt gelegd (zie
C5/22). 

Indien een vreemdeling tegenover
een korpschef te kennen geeft een
asielaanvraag in te willen dienen,
wordt aan de vreemdeling een ver-
voerbewijs verstrekt. De korpschef
kan hiervoor trein- en buskaartjes
verkrijgen bij Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND),
Aanmeldcentrum Ter Apel.

B
Paragraaf C3/11.2
Vreemdelingencirculaire vervalt.

C
Paragraaf C3/11.3 en C3/11.4
Vreemdelingencirculaire worden ver-
nummerd tot paragraaf C3/11.2 en
C3/11.3.

D
Paragraaf C3/12.1.3
Vreemdelingencirculaire komt te lui-
den:

1.3  48-uurstermijn 
In het aanmeldcentrum geldt een
proceduretijd van 48 uur. De uren
van 22.00 uur tot 08.00 uur worden
niet tot de proceduretijd gerekend.
Indien de aanmeldcentrumprocedure
langer duurt dan 48 proces-uren
vindt in principe doorverwijzing
plaats naar een opvanglocatie. 

Algemeen
De 48-uurstermijn vangt aan op het
moment dat de vreemdelingendienst
begint met het onderzoek naar de
identiteit, nationaliteit en reisroute
van de asielzoeker. In afwijking
hiervan start de 48-uurstermijn
automatisch wanneer de maximale
wachttijd van vier uur tussen de
aanmelding op afspraak en feitelijke
opname in de asielprocedure is vers-
treken.

Vreemdelingen aan wie de toegang is
geweigerd
De 48-uurstermijn, met betrekking
tot vreemdelingen aan wie de toe-
gang is geweigerd, vangt aan op het
moment dat de vreemdeling van de
zee- of luchthaven is overgebracht
naar het aanmeldcentrum, en het
aanmeldcentrum daadwerkelijk is
binnengetreden (deurkrukcriterium).
In afwijking hiervan start de 48-uur-
stermijn automatisch wanneer de
maximale wachttijd van zes uur in
verband met de grensbewakingsta-
ken van de Koninklijke
Marechaussee is verstreken, tenzij
dit aan de vreemdeling zelf is te wij-
ten. Hierbij geldt dat de uren van
22.00 uur tot 08.00 uur niet worden
meegerekend bij de wachttijd.
Externe omstandigheden, zoals bij-
voorbeeld een sterk verhoogde
instroom van het aantal asielzoekers
op één dag, kunnen aanleiding
geven tot een overschrijding van de
wachttijd zonder dat de 48-uurster-
mijn aanvangt, mits onderbouwd
door de Koninklijke Marechaussee
of de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).
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Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000



E
De titel van Paragraaf C3/12.3
Vreemdelingencirculaire komt te lui-
den:
3  Bijzonderheden in de procedure
ten aanzien van vreemdelingen aan
wie de toegang is geweigerd 

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting)
in de Staatscourant worden
geplaatst en treedt in werking met
ingang van 1 juli 2004.

Rijswijk, 25 juni 2004.
De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting

Gelet op de teruglopende asielin-
stroom, de daardoor ontstane
beschikbare overcapaciteit in de
Aanmeldcentra en de noodzaak tot
het treffen van maatregelen ter
beperking van het financieel tekort,
is besloten om het Aanmeldcentrum
Rijsbergen niet langer als
Aanmeldcentrum te laten functione-
ren. Dit besluit geeft een nieuwe
regeling betreffende de plaats waar
asielzoekers zich voor het indienen
van een asielaanvraag dienen te
melden, alsmede de plaats waarnaar
de vreemdelingendienst de asielzoe-
ker dient te verwijzen.

Daarbij is besloten dat de asielin-
stroom die werd behandeld in het
Aanmeldcentrum Rijsbergen om te
buigen naar het Aanmeldcentrum
Ter Apel, met uitzondering van de
vreemdelingen die stellen minderja-
rig te zijn en niet begeleid worden
door een ouder of wettelijke verte-
genwoordiger, en die een eerste
asielaanvraag willen indienen. Deze
asielaanvragen van deze laatste
groep worden in verband met de
logistieke planning van een eventu-
eel benodigd leeftijdsonderzoek
behandeld in het Aanmeldcentrum
Schiphol. Met het oog op deze laat-
ste groep zijn er op het
Aanmeldcentrum Schiphol aanpass-
ingen gemaakt, om ervoor zorg  te
dragen dat het verblijf van deze
vreemdelingen op het
Aanmeldcentrum Schiphol geen vrij-
heidsontnemend karakter heeft. 

Naast het verschijnen van dit
besluit is tevens het Voorschrift
Vreemdelingen 2000 gewijzigd. Met
die wijziging is het Aanmeldcentrum
Rijsbergen als plaats waar een asiel-
aanvraag kan worden ingediend ver-
vallen.

De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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