
  
INDINDINDIND----werkinstructie nr. 2005/10 (IMO Asiel)werkinstructie nr. 2005/10 (IMO Asiel)werkinstructie nr. 2005/10 (IMO Asiel)werkinstructie nr. 2005/10 (IMO Asiel)    

 

 

 

 

 

 

^~å Procesdirecteuren, medewerkers asiel 

=

=

=

=

 

s~å Hoofddirecteur IND 
a~íìã 4 april 2005 

låÇÉêïÉêé Inwilligingen op het AC 

 
 
 
 
 
 
1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

De IND heeft als doelstelling om asielzoekers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven omtrent 

hun asielaanvraag. Dit betekent dat asielaanvragen waarbij binnen de 48-uursprocedure 

duidelijk wordt dat deze niet tot inwilliging kunnen leiden binnen het aanmeldcentrum 

worden afgewezen. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat reeds tijdens de aanmeldcentrum-procedure, of kort daarna, 

duidelijk wordt dat de aanvraag voor inwilliging in aanmerking komt. Ook voor deze gevallen 

is het wenselijk om zo snel mogelijk duidelijkheid aan de asielzoeker te geven. Daarnaast 

heeft een snelle beslissing tevens kostenbesparing binnen de vreemdelingenketen als 

voordeel. 

 

Gelet op het voorgaande is bezien of het mogelijk is om in een aantal gevallen op het 

aanmeldcentrum, tijdens of kort na de AC-procedure, reeds een inwilligende beschikking aan 

de asielzoeker uit te reiken. Gebleken is dat hiervoor ruimte bestaat binnen regelgeving en 

beleid.  Onder omstandigheden kan reeds tijdens de AC-procedure een inwilliging 

plaatsvinden op grond van artikel 29, eerste lid Vw 2000 sub a, b of c. Een inwilliging op grond 

van de overige in dit artikel genoemde gronden kan niet plaatsvinden binnen de 48-

uursprocedure maar kan wel, met inachtneming van de wettelijke termijnen, kort na de 

afloop van de 48-uursprocedure plaatsvinden op de AC-locatie. 

 

De werkwijze met betrekking tot het inwilligen op het AC, tijdens dan wel kort na de 48-

uursprocedure, wordt in deze werkinstructie beschreven.  

 

2.2.2.2. Algemeen uitgangspunt inzake de toetsingsvolgordeAlgemeen uitgangspunt inzake de toetsingsvolgordeAlgemeen uitgangspunt inzake de toetsingsvolgordeAlgemeen uitgangspunt inzake de toetsingsvolgorde    

    

Bij de toetsing van een asielverzoek is van belang dat steeds de wettelijke toetsingvolgorde 

wordt aangehouden. Dit houdt in dat de onderdelen van artikel 29, eerste lid 

Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) in volgorde worden getoetst en er pas aan een volgend 

onderdeel wordt getoetst wanneer vaststaat dat het vorige onderdeel niet tot statusverlening 

leidt. Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan 1F-aspecten. De verplichte 

toetsingsvolgorde blijkt niet met zoveel woorden uit de tekst van de Vw 2000, maar wel uit de 

wetshistorie. Daarnaast is dit bevestigd in de jurisprudentie van de Raad van State. 

 

Bovenstaande betekent bijvoorbeeld dat geen vergunningverlening op de d-grond van artikel 

29, eerste lid Vw 2000 plaatsvindt wanneer nog niet is vastgesteld dat de asielzoeker niet in 

aanmerking komt voor een vergunning op de a-, b- of c-grond van dit artikel. 
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3.3.3.3. De 6De 6De 6De 6----dagen(rust)termijn voor het nader gehoordagen(rust)termijn voor het nader gehoordagen(rust)termijn voor het nader gehoordagen(rust)termijn voor het nader gehoor    

 

In artikel 3.111, eerste lid Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) is neergelegd dat het nader 

gehoor niet eerder plaatsvindt dan na zes dagen nadat de vreemdeling de asielaanvraag heeft 

ingediend. In artikel 3.112 Vb2000 staat vervolgens dat de 6-dagentermijn niet geldt indien de 

Minister op grond van het eerste gehoor overweegt om de aanvraag binnen 48 proces-uren af 

te wijzen. 

 

De 6-dagen termijn zal er in een aantal gevallen aan in de weg staan om de asielzoeker in de 

AC-procedure nader te horen. Immers, uit het eerste gehoor zal reeds kunnen blijken dat 

betrokkene hoort tot een groep waarvoor een beleid categoriale bescherming geldt. Ook kan 

uit het eerste gehoor blijken dat betrokkene binnen de zogenoemde nareistermijn een 

gezinslid is nagereisd die in het bezit is gesteld van een asielvergunning. In de gevallen van 

artikel 29, eerste lid sub d-, e, of  f-grond Vw 2000 kan derhalve in beginsel niet worden gesteld 

dat de Minister nog overweegt om de aanvraag binnen 48-procesuren af te wijzen.  

 

Een nader gehoor zal derhalve enkel in de AC-procedure kunnen plaatsvinden wanneer niet 

reeds uit het eerste gehoor blijkt dat de d-, e, of  f-grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 

vermoedelijk een rechtsgrond voor verlening vormen. Indien uit het nader gehoor blijkt dat er 

een inwilliging dient te volgen kan deze in beginsel tijdens de AC-procedure worden verleend.  

 

Vergunning verlening tijdens de AC-procedure zal om die reden slechts op de a-, b- of c-grond 

kunnen plaatsvinden en bij zaken waarbij niet uit het eerste gehoor reeds blijkt dat verlening 

op de d-, e, of f-grond in de rede ligt. 

 

In de overige gevallen zal snelle statusverlening slechts kunnen plaatsvinden met 

inachtneming van de 6-dagentermijn voor het nader gehoor.  

 

Gelet op het voorgaande kan er derhalve een onderscheid worden gemaakt tussen aanvragen 

die binnen de 48-uursprocedure kunnen worden ingewilligd en de aanvragen welke kort na 

de 48-uursprocedure kunnen worden ingewilligd.  

 

    

4.4.4.4.    ProcedureProcedureProcedureProcedure    

 

4.14.14.14.1    Inwilligen binnen de 48Inwilligen binnen de 48Inwilligen binnen de 48Inwilligen binnen de 48----uursprocedureuursprocedureuursprocedureuursprocedure    

 

In het navolgende wordt de procedure beschreven indien is gebleken dat een aanvraag 

binnen de 48-uursprocedure kan worden ingewilligd. Dit geldt tevens voor tweede of 

volgende asielaanvragen. 

 

Indien de capaciteit het inwilligen binnen 48 uur niet toe laat kan worden besloten de 

aanvraag van betrokkene kort na de 48-uursprocedure op AC-locatie in te willigen. In dat 

geval kan de werkwijze beschreven onder het kopje “Inwilligen kort na de 48-uursprocedure” 

worden gevolgd.  

 

AC/OCAC/OCAC/OCAC/OC----beslissing en nader gehoorbeslissing en nader gehoorbeslissing en nader gehoorbeslissing en nader gehoor    

Na het eerste gehoor / hasa-gehoor vindt de AC/OC-beslissing plaats. Indien uit het eerste 

gehoor / hasa-gehoor blijkt dat betrokkene niet in aanmerking komt voor een 

verblijfsvergunning (op de d-, e- of  f-grond), wordt betrokkene nader gehoord. SRA bereidt 

betrokkene voor op het nader gehoor. Na de afname van het nader gehoor dient wederom een 

AC-/OC-beslissing plaats te vinden. 
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Indien blijkt dat betrokkene een afwijzing dient te krijgen kan het voornemen worden 

gemaakt. De gang van zaken wijkt dan verder niet af van de AC-procedure waarin de aanvraag 

wordt afgewezen.  

 

Indien blijkt dat er nader onderzoek nodig is wordt betrokkene OC gezonden en wordt het 

dossier voor verdere behandeling naar het behandelkantoor gezonden.  

Indien blijkt dat de aanvraag van betrokkene kan worden ingewilligd wordt een inwilligende 

beschikking geconcipieerd. Er hoeft geen voornemen te worden gemaakt. Op het 

beslisgeleideformulier (ACTA) / het intern overwegingenformulier (ACS) dient door de 

betrokken beslismedewerker de Aclis-code te worden ingevuld. Tevens dient in Indis de 

inwilligingsgrond te worden geregistreerd.  

 

Er ligt op dit moment een voorstel tot aanpassing  van Aclis ter goedkeuring bij FBO. Na de 

aanpassing wordt de code voor inwilligen op het AC tijdens de 48-uursprocedure: IAC. 

Tot het moment van aanpassing van Aclis dient de code OCY (OC andere redenen) te worden 

gebruikt. U wordt bericht zodra Aclis is aangepast.  

 

De beslismedewerker motiveert de beslissing op het beslisgeleideformulier (ACTA) of op het 

intern overwegingenformulier (ACS). Betrokkenheid van een senior is in alle gevallen vereist, 

blijkend uit een paraaf op het beslisgeleideformulier (ACTA) of op het intern 

overwegingenformulier (ACS) 

 

Aan SRA wordt het nader gehoor overhandigd en er wordt de mededeling gedaan dat de 

aanvraag van betrokkene kan worden ingewilligd. SRA wordt in de gelegenheid gesteld op 

deze mededeling en op het nader gehoor te reageren. Indien er nader overleg plaatsvindt 

tussen IND en SRA dient hiervan een gespreksnotitie te worden opgesteld die in het externe 

dossier wordt gevoegd. Indien SRA in deze fase niet instemt met de inwilliging dan wordt de 

betrokkene – zonder beslissing – OC gezonden. 

 

InwilInwilInwilInwilligende beschikking en fotokaartligende beschikking en fotokaartligende beschikking en fotokaartligende beschikking en fotokaart    

De inwilligende beschikking wordt aan betrokkene uitgereikt door de korpschef. SRA 

ontvangt een afschrift van de beschikking. Zie C3/12.2.10 Vc. 

Let op: In de brief aan de gemachtigde die vanuit Indis wordt gegenereerd bij een inwilligende 

beschikking staat dat de gemachtigde het origineel van de beschikking ontvangt. Dit moet 

worden vervangen door afschrift.  

(Deze brief zal nog worden aangepast. U wordt hierover nader bericht.) 

 

Bij de beschikking wordt de fotokaart gevoegd. Bij de fotokaart wordt een foto van betrokkene 

gevoegd (deze is aanwezig in het dossier of te verkrijgen bij de Vd).  

Let op: laat de fotokaart door betrokkene tekenen.  

 

Op die fotokaart moeten een aantal gegevens worden ingevuld, te weten: 

• Naam 

• Geboortedatum 

• Nationaliteit 

• V-nummer 

 

Daarnaast voegt de (senior) beslismedewerker (die de inwilligende beslissing heeft 

geconcipieerd) de volgende gegevens toe aan de fotokaart:  

• Verblijfsdoel (kan gaan om (1) asiel, (2) amv, (3) tijdsverloop of (4) staatlozen 

• Type vergunning (kan gaan om (1) VVR BEP, (2) VVR ONBEP, (3) VVA BEP of (4) VVA 

ONBEP 

• Datum ingang van de vergunning (zie hiertoe dictum van het besluit) 



IND-Werkinstructie                    Intern 

  4 

• Expiratiedatum van de vergunning (zie hiertoe dictum van het besluit). Daartoe zijn geen 

voorbedrukte vakjes opgenomen, bovenstaande gegevens dienen zelf te worden 

toegevoegd op een blanco deel van de fotokaart (dat deel dat niet wordt ingescand).  

 

Tevens verzend de (senior)beslismedewerker per e-mail een digitaal exemplaar van de 

beschikking naar de functionele mailbox SVA Documentbestelling (SVADOC)SVA Documentbestelling (SVADOC)SVA Documentbestelling (SVADOC)SVA Documentbestelling (SVADOC), waarbij hij/zij 

de beschikking het V-nummer van de hoofdpersoon meegeeft als naam van het document. In 

deze mail moet ook de unitcode worden vermeld van de unit die het besluit heeft genomen. 

 

De ingevulde en ondertekende fotokaart wordt door de (senior) beslismedewerker gezonden 

naar:  

 

IND  

Sector Verlengingen Asiel  

Postbus 70.566 

5201 CZ  ’s-Hertogenbosch 

 

Let op: In de brieven aan de korpschef  en de advocaat dient te worden vermeld dat de 

fotokaart reeds is opgestuurd door de IND. 

(Deze brieven zullen nog worden aangepast. U wordt hierover nader bericht.) 

 

 

De ULAD (Admi) ten slotte handelt de procedurestappen af en voert de procesbeslissing op in 

Aclis. De ULAD bewaart het dossier, met het oog op de beroepstermijn, 4 weken.  Na afloop 

van deze 4 weken zendt de ULAD (Admi), na administratieve afhandeling, het dossier naar het 

CAS.  

 

Opvang en voorzieningen 
Op 7 februari 2005 is de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en Andere Categorieën 

Vreemdelingen 2005 (Rva) in werking getreden. Op grond hiervan komen vreemdelingen die 

binnen de 48 uurs-procedure in het bezit worden gesteld van een vva-bep in aanmerking voor 

opvangvoorzieningen (artikel 3 lid 3 sub j Rva). 
 

De aanmelding bij het COA gebeurt door het Kwaliteitsbureau (KB) in ACTA en door de 

medewerker in ACS.  

    

 
4.24.24.24.2    Inwilligen kort na de 48Inwilligen kort na de 48Inwilligen kort na de 48Inwilligen kort na de 48----uursprocedureuursprocedureuursprocedureuursprocedure    

 

Indien bij de AC/OC-beslissing  na het eerste gehoor blijkt dat betrokkene in aanmerking 

komt voor inwilliging op de d-, e, of  f-grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 kan betrokkene 

niet binnen de 48-uursprocedure nader worden gehoord. Er dient dan rekening te worden 

gehouden met de 6-dagen(rust)termijn voor het nader gehoor zoals genoemd in artikel 3.111, 

eerste lid Vb 2000.  Art 3.112 lid 1 sub b Vb 2000 bepaalt immers dat slechts van deze termijn 

kan worden afgeweken indien wordt overwogen de aanvraag binnen de 48-uursprocedure af 

te wijzen.  

 

Indien tijdens de 48-uursprocedure betrokkene, in samenspraak met zijn rechtshulpverlener, 

aangeeft af te willen zien van de zes dagen rusttermijn en/of  het nader gehoor dient door 

betrokkene een verklaring te worden ondertekend. In deze verklaring geeft  betrokkene aan 

dat hij wenst af te zien van de zes dagen rusttermijn en/of  het nader gehoor (bijlage II en III). 

Vervolgens kan er direct een inwilligende beschikking worden gemaakt.  

Let op: Alleen indien betrokkene al eerder een nader gehoor heeft gehad kan er worden 

afgezien van het nader gehoor. Als betrokkene nog nooit een nader gehoor heeft gehad kan hij 
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hiervan niet afzien. Ratio is dat dit noodzakelijk is voor een zorgvuldige dossiervorming en dat 

eventuele afwijzingsindicaties, zoals bijvoorbeeld 1F, bij het ontbreken van een gehoor niet 

bekend worden. 

 

Indien niet wordt afgezien van het nader gehoor of de wachttermijn is de procedure is als 

volgt:  

 

AC/OCAC/OCAC/OCAC/OC----beslissingbeslissingbeslissingbeslissing    

Na het eerste gehoor / hasa-gehoor vindt de AC/OC-beslissing plaats. Hiervoor geldt: 

De beslismedewerker motiveert de beslissing op het beslisgeleideformulier (ACTA) of op het 

intern overwegingenformulier (ACS). Op de kaft van het dossier dient duidelijk te worden 

aangegeven dat betrokkene in aanmerking komt voor inwilliging. 

 

De beslismedewerker informeert bij het Afsprakenbureau (ACTA) / planning (ACS) of er, met 

het oog op de taal, op korte termijn (niet later dan een week na afloop van de 6-dagen termijn) 

voor het nader gehoor op AC-locatie een tolk kan worden gepland. Zo niet, dan wordt er OC 

beslist en het dossier wordt doorgezonden naar het behandelkantoor. 

 

De beslismedewerker neemt contact op met de SRA op het aanmeldcentrum en stelt deze van 

de mogelijke inwilligbaarheid op de d-, e, of  f-grond van artikel 29, eerste lid, Vw 2000 op de 

hoogte. Hiervan dient een gespreksnotitie te worden opgesteld. Deze wordt gevoegd in het 

externe dossier.  

 

De SRA wordt in de gelegenheid gesteld betrokkene voor te bereiden op het nader gehoor. 

Deze voorbereiding vindt, bij voorkeur, plaats op de AC-locatie en voor aanvang van de 6-

dagen rusttermijn.     

 

Het kwaliteitsbureau (ACTA) kan aan de gespreksnotitie in het dossier zien dat er voor 

betrokkene een afspraak voor een (aanvullend) nader gehoor moet worden gemaakt en draagt 

daartoe het dossier over aan het afsprakenbureau.  

 

Afspraak voor het (aanvullend) nader gehoor: 

• ACTA: Een medewerker van het afsprakenbureau plant een nader gehoor of een 

aanvullend nader gehoor op het AC alsmede een tolk. 

• ACS: Een medewerker van de planning plant een nader gehoor of een aanvullend nader 

gehoor op het AC alsmede een tolk. 

 

Betrokkene krijgt een vordering van de Vd (M90) om zich voor een (aanvullend) nader gehoor 

op het aanmeldcentrum te melden. De vordering wordt door de planning namens de Vd 

gemaakt (zie Bijlage 1). In aansluiting op art. 3.111 Vb wordt het gehoor zo spoedig mogelijk 

gepland, maar niet later dan een week na afloop van de zes-dagentermijn. Zie ook C3/13.4 Vc. 

 

Betrokkene wordt aangemeld bij de COA/Lamp voor de plaatsing in een OC. Had betrokkene 

geen opvang in de periode voor zijn herhaalde aanvraag dan komt hij niet in aanmerking voor 

opvang. Had betrokkene nog wel opvang, dan moet aan betrokkene en bij het COA gevraagd 

worden of dit een COA-opvang betrof of een plaats in een gemeentewoning. Dit wordt 

mondeling gedaan en niet middels een aanmelding. In het geval dat betrokkene in een 

gemeentewoning verblijft, is aanmelding bij het COA niet nodig. In het geval dat betrokkene 

in een COA-opvang zat, is (opnieuw) aanmelden wel nodig.  

 

Op ACTA wordt het dossier van betrokkene op de administratie bewaard. Op ACS wordt het 

dossier door de planning bewaard. 
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Nader gehoorNader gehoorNader gehoorNader gehoor    

Op de afgesproken datum meldt betrokkene zich op het aanmeldcentrum alwaar het nader 

gehoor wordt afgenomen. Let op: vraag naar de plaats van betrokkene verblijft. De verwerking 

van de verblijfplaats kan achter lopen in de geautomatiseerde systemen.  De ULAD weet dan 

waar de beschikking naartoe gestuurd moet worden (zie hieronder). 

 

Let op: laat betrokkene tijdens het gehoor de fotokaart ondertekenen.  

 

Indien betrokkene niet komt opdagen wordt een “rapport van niet verschijnen” opgemaakt 

(zie C3/13.4.2 Vc). Indien betrokkene met een geldige reden niet aan de oproep tot nader 

gehoor heeft voldaan wordt voor betrokkene door het AC een vervolggehoor gepland op het 

behandelkantoor. Indien niet van een geldige reden is gebleken wordt het dossier 

doorgezonden, zonder dat er een vervolggehoor wordt gepland,  doorgezonden naar het 

behandelkantoor.  

 

Na afname van het (aanvullend) nader gehoor wordt deze dezelfde dag aan betrokkene 

uitgereikt. Indien dit niet mogelijk is zal zo spoedig mogelijk, te weten niet later dan na twee 

werkdagen na het afnemen van het gehoor, door de ULAD (Admi) aan de asielzoeker en de 

(rechts)hulpverlener van zijn keuze een exemplaar worden gezonden (zie ook C3/13.4.3 Vc).  

 

De rechtshulpverlener wordt in de gelegenheid gesteld correcties en aanvullingen te geven. 

De reactietermijn bedraagt in beginsel twee weken.  

 

Inwilligende beschikking en fotokaartInwilligende beschikking en fotokaartInwilligende beschikking en fotokaartInwilligende beschikking en fotokaart    

Indien blijkt dat betrokkene meteen na het gehoor in aanmerking kan komen voor een 

inwilligende beschikking wordt er door de beslismedewerker contact opgenomen met de 

rechtshulpverlener met de vraag of deze hiermee akkoord gaat en tevens wil afzien van het 

indienen van aanvullingen en correcties op het nader gehoor. Hiervan moet een 

gespreksnotitie worden gemaakt die in het externe dossier gevoegd dient te worden. De 

beschikking kan dan, indien mogelijk, dezelfde dag worden uitgereikt. Voor de procedure zie  

C3/14 Vc.  

 

In afwachting van de aanvullingen en correcties wordt het dossier bewaard door de ULAD 

(Admi). Deze is tevens verantwoordelijk voor de termijnbewaking en het opvoeren van 

aanvullingen en correcties. Indien de advocaat uitstel vraagt is de ULAD (Admi) 

verantwoordelijk voor de afhandeling daarvan (zie C3/15.3.2 Vc) 

 

Na ontvangst van de aanvullingen en correcties of na het verstrijken van de reactietermijn 

wordt het dossier aan de planning overgedragen. De planning deelt het dossier op een 

medewerker in. In ACS gebeurt dit in overleg met de Coördinator primair proces.  

 

De beschikking wordt geconcipieerd (zie C3/14 Vc). Hiervoor wordt een nieuwe minuut 

aangemaakt. Er wordt niet verder gewerkt in de oude AC-minuut. Op het 

beslisgeleideformulier (ACTA) / intern overwegingenformulier (ACS) vult de 

beslismedewerker de Aclis-code in. Dit is code OCY tot het moment van aanpassing van Aclis. 

Na aanpassing van Aclis dient code IOC te worden ingevuld. Daarnaast dient in Indis de 

inwilligingsgrond te worden geregistreerd.  

  

Indien blijkt dat de aanvraag kan worden ingewilligd wordt binnen drie dagen een 

inwilligende beschikking gemaakt. Er dient daarbij wel een JDD-onderzoek plaats te vinden 

door de beslismedewerker, alsmede controle in het HKS.  

 

Indien alsnog blijkt (bijvoorbeeld vanwege de noodzaak om onderzoek op te starten) dat er 

geen inwilligende beschikking kan worden gemaakt gaat het dossier naar Asielvervolg. Indien 
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er niet op het AC kan worden ingewilligd en het dossier wordt doorgezonden naar het 

behandelkantoor worden betrokkene en de gemachtigde hier van op de hoogte gesteld. 

 

Indien, zoals hiervoor beschreven, de gemachtigde niet meteen akkoord ging met de 

uitreiking van de beschikking geldt het volgende. De inwilligende beschikking wordt, in 

overeenstemming met het gestelde in artikel 3:41 Algemene Wet Bestuursrecht, door de 

concipiënt gezonden aan de gemachtigde van de vreemdeling ( zie verder C3/14 Vc).  

 

De fotokaart dient naar de Sector Verlengingen Asiel te ’s-Hertogenbosch te worden 

verzonden. Zie hiervoor de beschrijving onder het kopje “inwilligen binnen de 48-

uursprocedure”. 

 

De ULAD (Admi) handelt de procedurestappen af en voert de procesbeslissing op in Aclis. 

De ULAD bewaart het dossier, met het oog op de beroepstermijn, 4 weken.  Na afloop van 

deze 4 weken zendt de ULAD (Admi), na administratieve afhandeling, het dossier naar het 

CAS.  

 

Opvang en voorzieningen 
Ingevolge de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en Andere Categorieën Vreemdelingen 

2005 (Rva) komen vreemdelingen die niet in een opvangvoorziening verblijven, die in het 

bezit worden gesteld van een vva-bep en ten aanzien van wie nog bemiddeld dient te worden 

voor huisvesting in aanmerking voor opvang (artikel 3 lid 3 sub e Rva).        

 

Had betrokkene wel opvang, dan moet aan betrokkene en bij het COA gevraagd worden of dit 

een COA-opvang betrof of een plaats in een gemeentewoning. In het geval dat betrokkene in 

een gemeentewoning verblijft, is aanmelding bij het COA niet nodig. In het geval dat 

betrokkene in een COA-opvang zat, is (opnieuw) aanmelden wel nodig.  

 

De aanmelding bij het COA gebeurt door het Kwaliteitsbureau (KB) in ACTA en door de 

medewerker in ACS. 
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Bijlage I 

 

 

Model M 90 Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen 
 

 

V-nummer:  

 

 

Van:  

De korpschef van de regiopolitie Groningen 

Divisie Regionale Executieve Taken 

T.a.v. de Vreemdelingenpolitie aanmeldcentrum Ter Apel 

Ter Apelervenen 3 

9561 MC  TER APEL 

 

Datum:     /   /  

 

 

De Korpschef vordert op grond van artikel 54 van de Vreemdelingenwet, dan wel afdeling 5.2 

van de Algemene wet bestuursrecht de vreemdeling, 

 

Achternaam:   

 

Voorna(a)m(en):  

 

Geboortedatum:  

 

Op  (dag van de week)  ..  /..   / 2005   om ….  uur, in persoon te verschijnen op het adres:  

Aanmeldcentrum Ter Apel, Ter Apelervenen 3, 9561 MC  TER APEL in verband met het nader 

gehoor. 

 

U dient zich te melden bij de receptie aldaar. 

 

Deze vordering, alsmede het paspoort en andere identiteitsbewijzen en persoonlijke 

bescheiden die bij het verstrekken van gegevens in het belang van de toepassing van het 

bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet van nut kunnen zijn, dienen te worden 

meegebracht. 

 

Het niet voldoen aan deze vordering is strafbaar ingevolge het bepaalde bij artikel 108 van de 

Vreemdelingenwet, dan wel artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

U dient deze vordering af te geven aan de lokale COA-verblijfslocatie in verband met trein- of 

buskaarten. 

 

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, 

namens de Minister, 

 

 

de korpschef, 

namens deze, 

 

(naam en rang) 
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Model M 90 Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen 
 

 

V-nummer:  

 

Van:  

De korpschef van de politieregio Kennemerland 

District Haarlemmermeer 

t.a.v. de Vreemdelingendienst aanmeldcentrum Schiphol 

Postbus 57 

2000 AB  HAARLEM 

 

 

Datum:     /   /  

 

 

De Korpschef vordert op grond van artikel 54 van de Vreemdelingenwet, dan wel afdeling 5.2 

van de Algemene wet bestuursrecht de vreemdeling, 

 

Achternaam:   

 

Voorna(a)m(en):  

 

Geboortedatum:  

 

 

Op  (dag van de week)  ..  /..   / 2005  om ….  uur, in persoon te verschijnen op het adres:  

Aanmeldcentrum Schiphol, Piet Guilonardweg 3, 1117 EE Schiphol-Oost in verband met het 

nader gehoor. 

 

U dient zich te melden bij de receptie aldaar. 

 

Deze vordering, alsmede het paspoort en andere identiteitsbewijzen en persoonlijke 

bescheiden die bij het verstrekken van gegevens in het belang van de toepassing van het 

bepaalde bij en krachtens de Vreemdelingenwet van nut kunnen zijn, dienen te worden 

meegebracht. 

 

Het niet voldoen aan deze vordering is strafbaar ingevolge het bepaalde bij artikel 108 van de 

Vreemdelingenwet, dan wel artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

U dient deze vordering af te geven aan de lokale COA-verblijfslocatie in verband met trein- of 

buskaarten. 

 

 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, 

namens de Minister, 

 

 

de korpschef, 

namens deze, 

 

 

(naam en rang) 
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Bijlage II 

 

    
VerklaringVerklaringVerklaringVerklaring 

 

 

 

 

Ik,  

 

Naam  : 

Geboortedatum : 

Geboorteplaats : 

Nationaliteit : 

 

IND-nummer :  

V-nummer :  

 

 

 

Verklaar dat ik wens af te zien van de in artikel 3.111 eerste lid Vreemdelingenbesluit 2000 

neergelegde wachttermijn van zes dagen alvorens het nader gehoor kan worden afgenomen.  

 

 

 

Plaats en datum,  

 

 

Handtekening,  

 

  

 


