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Asiel en Bescherming 
 

  

 
 
 

 
 
 
Geachte heer Eikelboom, 
 
 
Bedankt voor uw brief van 30 april jl.. De IND is blij te horen dat de Vereniging 
Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) het opstarten van de 
asielprocedures door middel van telehoren (video conferencing) als positief 
heeft ervaren. 
 
We begrijpen echter uit uw brief dat er vanuit VAJN ook wat zorgen zijn geuit 
over deze nieuwe manier van horen. In deze brief informeren we u over de 
inrichting van de algemene asielprocedure tijdens de coronaperiode. Ook gaan 
we in op de door u genoemde punten.  
 
Allereerst zal ik u meenemen in de asielprocedure en de ontwikkelingen zoals 
die zich sinds ons gesprek hebben voorgedaan.    
 
Opstarten asielprocedure 
Na de opschorting van de asielprocedure vanwege de coronacrisis is inmiddels 
begonnen met het opstarten van de procedure (zie ook de kamerbrief van 23 
april jl.: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/23/tk-
stand-van-zaken-coronamaatregelen-in-de-justitie-veiligheids-en-
migratieketen). Dit betekent onder andere dat asielzoekers  uit de 
noodonderdaklocatie in Zoutkamp, naar de COA-opvang in Ter Apel zullen 
worden overgebracht. Deze asielzoekers hebben nog geen (eerste) 
asielaanvraag ingediend. De asielprocedure wordt in Ter Apel voortgezet met 
het ondertekenen van het aanvraagformulier M35-H en een aanmeldgehoor 
(met inachtneming van de RIVM-richtlijnen). 
 
Juridische startdatum 
Normaal gesproken is de juridische startdatum van (eerste) asielaanvragen de 
datum waarop de asielaanvraag formeel wordt ingediend. Dat is de datum 
waarop het aanvraagformulier M35-H wordt ondertekend. Het formeel indienen 
van asielaanvragen was door de coronacrisis tijdelijk niet mogelijk. Daarom is 
besloten dat het moment waarop het asielverzoek is geregistreerd de juridische 
startdatum zal worden in dit soort zaken. Dit zal in de praktijk dus de datum 
zijn waarop AVIM de (voor)registratie heeft gedaan en de asielaanvraag in 
Eurodac heeft geregistreerd. Deze datum wordt in deze bijzondere situatie 
aangehouden als aanvangsdatum van de beslistermijn en als ingangsdatum 
van een eventueel te verlenen verblijfsvergunning.  
 
Op het aanvraagformulier M35-H zal de datum van eerste aanmelding worden 
vermeld, niet de datum van daadwerkelijke ondertekening. In ieder individueel 
dossier waar deze kwestie speelt, zal bovendien een brief worden opgenomen 
waarin dit wordt uitgelegd. 
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Schriftelijk indienen M35-H niet mogelijk 
Gelet op deze werkwijze wordt over het indienen van asielaanvragen per post of 
fax nog het volgende opgemerkt. Er is geen reden/belang om asielzoekers per 
post/fax het aanvraagformulier M35-H te laten indienen.M35-H formulieren die 
schriftelijk zijn ingediend worden onder verwijzing naar artikel 3.108 Vb en C1/2.1 
Vc aangemerkt als een onvolledige asielaanvraag. Een dergelijke schriftelijke 
eerste asielaanvraag voldoet niet aan de eis dat eerste asielaanvragen in persoon 
en op een door de Minister aangewezen locatie (bij AVIM in AC Ter Apel) moet 
worden ingediend. Wanneer een in Zoutkamp verblijvende asielzoeker via de 
post/fax een aanvraag heeft verstuurd, zal de IND hier geen actie op 
ondernemen. De asielzoeker wordt namelijk op de hierboven beschreven wijze in 
de gelegenheid gesteld een M35-H te ondertekenen. 
 
Door VWN is de vraag gesteld hoe wordt omgegaan met een schriftelijk 
ingediende M35-H in gevallen waarin sprake zou zijn van het niet onverwijld 
melden van een asielzoeker. Als vreemdelingen op enig moment zouden 
aanvoeren dat men zich niet onverwijld kon melden vanwege de maatregelen 
tegen het coronavirus, toetst de IND of dit verschoonbaar is en al dan niet wordt 
tegengeworpen. Dit is een individuele beoordeling, die dus per geval moet worden 
gemaakt. Het insturen van een M35-H is geen middel om het moment van 
aanmelding voor een asielaanvraag vast te leggen. 
 
Hieronder ga ik nader in op de in uw brief opgenomen punten.  
  
Cliëntbesprekingen 
Over de door u geuite zorgen rondom het afreizen naar AC-locaties om in gesprek 
te gaan met cliënten kunnen wij het volgende melden. De IND is samen met de 
RvR aan het kijken naar de mogelijkheden om ook advocaten vanuit huis 
gesprekken te laten voeren met hun cliënt. De technische voorzieningen lijken 
toereikend, maar er worden nog tests uitgevoerd om de verbinding met een 
extern apparaat (bijvoorbeeld een privélaptop van een advocaat) voldoende 
soepel te laten verlopen. Uiteraard wordt hier met alle spoed aan gewerkt, zodat 
de RvR in de nabije toekomst ook de advocaten de optie kan bieden vanuit huis te 
werken. U wordt hier zo spoedig mogelijk over bericht.  
 
Termijnen  
Ten aanzien van de (verdere) verlenging van termijnen geeft u aan dat u signalen 
heeft ontvangen dat de verlenging van termijnen geweigerd wordt. Uitgangspunt 
bij het bieden van termijnen is dat er coulance wordt betracht, in lijn met de 
kamerbrief van 23 april 2020, TK 2019–2020, 19 637, nr. 2601. Daarbij is er 
sprake van individueel maatwerk, met als uitgangspunt dat in redelijkheid de 
termijnen worden geboden die nodig zijn. Momenteel vindt er een actualisering 
plaats van de instructies ten aanzien van het bieden van termijnen, waarbij ik 
aandacht zal besteden aan de door u geuite signalen.  
 
Als er sprake is van termijnen die in verband met de coronamaatregelen niet 
kunnen worden gehaald, dan kunt u ervan uitgaan dat termijnen worden 
verlengd. Mijn voorstel is om vooruitlopend op een nieuw en breder overleg deze 
week contact met u op te nemen om hier nader en concreter over te spreken en 
zo nodig afspraken te maken. 
 
Bewijsmiddelen 
Betreffende uw vraag over de bewijsmiddelen kan ik melden dat de vreemdeling 
in de gelegenheid wordt gesteld om zijn (identiteits)documenten in te leveren 
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tijdens het gesprek met de IND. Of tijdens het voorbereidend gesprek met zijn 
gemachtigde. Documenten die ingenomen worden (voor onderzoek of kopie) mag 
de asielzoeker aan het einde van het gehoor in de envelop in de kamer doen. De 
host zal deze enveloppen innemen en met de koerier meegeven. Vervolgens zal 
de IND een ontvangstbewijs opsturen naar gemachtigde.  
 
Hebt u nog vragen?  
Voor vragen en suggesties over  het proces kunt u contact opnemen met mij.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Anton Molleman  
Directeur Asiel & Bescherming IND  
 
 


