Kennisgeving
Tweede of volgende asielaanvraag

Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw
een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt
indienen.
Voor wie is dit formulier?
U bevindt zich in Nederland. U hebt eerder een asielaanvraag ingediend
in Nederland. Die aanvraag is afgewezen of die aanvraag is ingewilligd,
maar de aan u verleende verblijfsvergunning is ingetrokken. Nu wilt u
opnieuw een asielaanvraag indienen in Nederland. Bijvoorbeeld omdat
uw persoonlijke situatie is gewijzigd of omdat u nieuwe informatie
hebt waaruit blijkt dat terugkeer naar uw land van herkomst voor u niet
veilig is. Voordat u opnieuw een asielaanvraag kunt indienen, moet u de
IND daarvan eerst schriftelijk op de hoogte brengen. Dat doet u met dit
formulier.
Dit formulier is géén aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd. Met dit formulier geeft u alleen aan dat u opnieuw een
aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt
indienen. Uw aanvraag dient u pas daadwerkelijk in nadat u daarvoor
een uitnodiging hebt ontvangen van de IND.
Dit formulier is géén bewijs van rechtmatig verblijf.
U vult dit formulier niet in als:
•	uw vorige (laatste) asielaanvraag niet in behandeling is genomen op
grond van artikel 30 van de Vreemdelingenwet (Vw) en deze grond
niet meer van toepassing is;
•	uw vorige (laatste) asielaanvraag niet in behandeling is genomen op
grond van artikel 30 Vw en u bent teruggekeerd naar of overdragen
aan het land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van uw
asielaanvraag;
•	u na afwijzing van uw vorige (laatste) asielaanvraag of na intrekking
van uw verblijfsvergunning aantoonbaar (op vertoon van originele
(reis)documenten en -bescheiden) bent teruggekeerd naar uw land
van herkomst.
In deze drie situaties moet u zich in persoon melden bij de aanmeldunit
in Ter Apel.
Ook vult u dit formulier niet in als u in vreemdelingenbewaring (artikel
59 of artikel 59a Vw) of grensdetentie (artikel 6 of artikel 6a Vw) of
strafrechtelijke detentie zit en een tweede of opvolgende asielaanvraag
wilt indienen. In dat geval kunt u uw wens om een aanvraag in te dienen
kenbaar maken op de locatie waar u verblijft of via uw gemachtigde.
Hoe vult u dit formulier in?
Stuur dit formulier pas op als u het samen met uw advocaat hebt ingevuld
en de originele documenten en bewijsstukken die onder punt 3 van dit
formulier worden genoemd hebt verzameld. Hebt u geen advocaat meer?
Dan kunt u contact opnemen met de balie van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat doet u bij voorkeur door een e-mail te sturen (in het Nederlands) naar acterapel@rvr.org. Ook kunt u bellen naar 088 043 21 45.

Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De Raad voor Rechtsbijstand brengt u
dan in contact met een advocaat die u kan helpen met het invullen van
dit formulier en die u kan bijstaan tijdens uw asielprocedure. De hulp
door een advocaat is gratis.
U moet dit formulier in het Nederlands invullen.
Maakt u deel uit van een gezin en willen meerdere gezinsleden opnieuw
een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
indienen? Dan moet ieder gezinslid van 15 jaar of ouder een eigen
formulier invullen. Voor kinderen jonger dan 15 jaar hoeft geen apart
formulier ingevuld te worden, tenzij zij zelfstandige asielmotieven hebben. Wel moeten de persoonsgegevens van kinderen jonger dan 15 jaar
vermeld worden in de bijlage bij het formulier van één van de ouders.
Stuur het formulier pas op als deze volledig is ingevuld en u alle
gevraagde (originele) documenten en bewijsmiddelen hebt bijgevoegd.
Als het formulier niet compleet is, kan de IND de aanvraag die u wilt
indienen niet goed voorbereiden en beoordelen.
Van (originele) documenten en bewijsmiddelen ontvangt u een bewijs
van ontvangst. Originele documenten krijgt u terug als het onderzoek
naar de authenticiteit ervan is afgerond en de aanvraag is ingewilligd
of - als de aanvraag is afgewezen - bij terugkeer. Valse of vervalste
documenten worden niet teruggegeven.
Hoe verloopt de procedure?
Nadat de IND dit formulier hebt ontvangen en heeft beoordeeld op
volledigheid, ontvangt u van de IND een uitnodiging om de asielaanvraag op een IND aanmeldcentrum te komen indienen. Dit kan zijn in
Den Bosch, Ter Apel of Zevenaar. De IND streeft ernaar u een aanvraag te
laten indienen binnen twee weken na ontvangst van het formulier, maar
kan dit niet garanderen.
Als u het formulier niet volledig heeft ingevuld, (originele) documenten
of bewijsmiddelen ontbreken of de door u verstrekte informatie niet
duidelijk is, kan de IND contact met u opnemen en vragen om aanvullende informatie, documenten of bewijsmiddelen.
Op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip meldt u zich met al
uw bagage op het afgesproken IND aanmeldcentrum. Daar zal de IND
eerst uw identiteit controleren. Dat gebeurt aan de hand van uw documenten en uw vingerafdrukken. Nadat uw identiteit is gecontroleerd,
kunt u de asielaanvraag ondertekenen en hebt u een gesprek (gehoor)
met een IND-medewerker. Dat gehoor vindt plaats met behulp van een
tolk. Tijdens dit gehoor zal niet uw hele asielrelaas opnieuw worden
besproken; dat is tijdens uw vorige procedure al gebeurd. Wel zal de INDmedewerker vragen stellen over de nieuwe feiten en omstandigheden
die voor u reden zijn om opnieuw een asielaanvraag in te dienen.
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Met ‘nieuwe feiten en omstandigheden’ wordt bedoeld: nieuw bekend
geworden informatie die in uw vorige asielprocedure niet door u is ingebracht en die u redelijkerwijs ook niet eerder had kunnen inbrengen.
Daarbij kunt u denken aan gebeurtenissen of wijzigingen in uw situatie
of in uw land van herkomst die zich na de beslissing op uw vorige asielaanvraag hebben voorgedaan. Ook kan er sprake zijn van een beleids
wijziging of rechtelijke uitspraak die betrekking heeft op uw situatie.
Nadat het gehoor heeft plaatsgevonden wordt op diezelfde dag beoordeeld of uw aanvraag wordt ingewilligd, wordt afgewezen of dat verder
onderzoek nodig is.
A. Inwilliging
Als uw aanvraag wordt ingewilligd, krijgt u diezelfde dag naast het
rapport van gehoor een inwilligende beschikking uitgereikt.
B. Afwijzing
Als uw aanvraag wordt afgewezen, krijgt u diezelfde dag (dag 1) naast het
rapport van gehoor een voornemen tot afwijzing uitgereikt. Het rapport
van gehoor en het voornemen kunt u de volgende dag (dag 2) bespreken
met uw advocaat. Die kan namens u een schriftelijke reactie (zienswijze)
geven op het voorgenomen besluit en tevens nadere gegevens verstrekken. Uiterlijk op de derde dag (dag 3) hoort u of de IND uw aanvraag
definitief heeft afgewezen, alsnog heeft ingewilligd of dat toch nog
nader onderzoek nodig is. Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan wordt u
geïnformeerd over de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.
C. Nader onderzoek
Als er nader onderzoek nodig is, dan wordt uw aanvraag verder
behandeld in de Dublinprocedure, de algemene asielprocedure of de
verlengde asielprocedure. Meer informatie hierover ontvangt u in het
aanmeldcentrum. Tijdens deze procedures hebt u recht op opvang tot
het moment dat de IND op uw aanvraag heeft beslist. In de uitnodigingsbrief staat aangegeven waar u zich de dag voorafgaand aan uw afspraak
kunt melden voor opvang.

1		
1.1		

Let op! De IND beoordeelt bij een tweede of volgende asielaanvraag alleen
of u in aanmerking komt voor bescherming op één van de asielgronden.
De IND beoordeelt niet of u in aanmerking komt voor een verblijfs
vergunning regulier voor bepaalde tijd (humanitaire gronden) of uitstel
van vertrek op medische gronden (artikel 64 Vw). Wilt u in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op
grond van bijvoorbeeld het buitenschuldbeleid of voor uitstel van vertrek op medische gronden? Dan moet u hiervoor een ander (aanvraag)
formulier invullen. U vindt deze formulieren op www.ind.nl.
Verwerking van persoonsgegevens
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens
tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of
personen als dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en
geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan
de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en
veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt,
mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook
kunt u informatie krijgen over waarom de IND deze gegevens verwerkt
en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met
uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik
kunt maken van uw rechten.
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op de website van de IND, www.ind.nl. U kunt ook bellen met
de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 30 (voor dit informatie
nummer betaalt u uw gebruikelijke tarief ). Vanuit het buitenland belt u
+31 88 043 04 30.

Gegevens van de vreemdeling

invullen in blokletters

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.2		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

1.3		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.4		

Geboorteplaats

|

1.5		

Geboorteland

|

1.6		

Nationaliteit

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

1.7		

Burgerlijke staat

n ongehuwd

n gehuwd n geregistreerd partnerschap

n gescheiden

n weduwe/weduwnaar

Straat																										Nummer

1.8		Woonadres/
verblijfplaats in Nederland

|																											|
Postcode										 Plaats

			 |
1.9		

Telefoonnummer
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Gegevens van de advocaat

invullen in blokletters

Achternaam

2.1		

|

Naam

Voorletters

|
> Kruis aan wat van toepassing is

2.2		

Aanhef

n De heer		

n Mevrouw

Straat																										Nummer

2.3		

|																											|

Kantooradres

Postcode										 Plaats

			 |
2.4		

Telefoonnummer
Plaats																	Dag		Maand		Jaar

2.5		

|																		

Plaats en datum

> Uw handtekening is alleen nodig indien u verklaart dat u deze vreemdeling bijstaat als advocaat tijdens de asielprocedure.

2.6		

|

Handtekening

> Kruis aan wat van toepassing is

2.7			U staat de vreemdeling bij tijdens
de asielprocedure?

n Ja		 n Nee

2.8			Op welk aanmeldcentrum (AC) draait
u diensten?

n AC Den Bosch		

3		
Kruis aan welke situatie(s) van toepassing is/zijn.
>	

Voeg de gevraagde toelichting(en) bij het formulier
op een apart vel papier.

> Kruis aan wat van toepassing is. De IND probeert hier rekening mee te houden bij het maken van een afspraak, maar kan dit niet garanderen.

n AC Ter Apel

n AC Zevenaar

Reden(en) voor het opnieuw indienen van een asielaanvraag
n Jurisprudentie
• Stuur de betreffende uitspraak mee
• Geef aan waarom deze uitspraak ook op u van toepassing is
n Gewijzigd beleid
•	Specifieke verwijzing naar de betreffende beleidswijziging (brief aan de Tweede Kamer, Wijzigingsbesluit
Vreemdelingencirculaire of anderszins)
• Geef aan waarom deze beleidswijziging ook op u van toepassing is
n Nieuwe documenten/bewijsmiddelen
• Stuur het betreffende document/bewijsmiddel mee (origineel inclusief vertaling)
• Geef aan hoe u in het bezit bent gekomen van dit document/bewijsmiddel
• Geef aan wanneer u in het bezit bent gekomen van dit document/bewijsmiddel
• Geef aan waarom u het document/bewijsmiddel niet eerder hebt ingediend
•	Geef aan op welke wijze dit document/bewijsmiddel op u van toepassing is en waarom dit voor u reden is
om opnieuw een asielaanvraag te willen indienen
n Nieuwe gebeurtenis/informatie
• Geef aan welke nieuwe informatie u hebt verkregen en wanneer
• Geef aan welke nieuwe gebeurtenis zich heeft voorgedaan en wanneer
•	Stuur eventuele bewijsmiddelen mee om de nieuwe informatie of nieuwe gebeurtenis te onderbouwen
(origineel inclusief vertaling)
• Geef aan waarom u deze informatie/gebeurtenis niet eerder naar voren hebt gebracht
•	Geef aan waarom deze informatie/gebeurtenis op u van toepassing is en waarom dit voor u reden is om
opnieuw een asielaanvraag te willen indienen
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4		
Voeg de gevraagde toelichting(en) bij het formulier
>	
op een apart vel papier.

Overige vragen														>	
Kruis aan
•	Hebt u na het indienen van uw laatste asielaanvraag in Nederland, Nederland verlaten?
> Zo ja, geef aan wanneer u Nederland hebt verlaten en waar u naartoe bent gereisd
Hebt u bewijsmiddelen om uw reis mee te onderbouwen? Stuur deze mee (origineel inclusief
>	
vertaling)
•	Hebt u na het indienen van uw laatste asielaanvraag in Nederland, in een ander land
asiel aangevraagd of een andere verblijfsvergunning?
> Zo ja, geef aan in welk land en wanneer
•	Hebt u momenteel andere, nog openstaande aanvraagprocedures (bij de IND of de
rechtbank)?
> Zo ja, noem alle nog openstaande procedures
• Wordt u verdacht van of bent u veroordeeld voor een strafbaar feit?
> Zo ja, geef aan waarvan u bent verdacht of waarvoor u bent veroordeeld
•	Zijn er (medische) bijzonderheden waar de IND rekening mee moet houden als zij u
gaat horen?
> Zo ja, geef aan met welke omstandigheden de IND volgens u rekening moet houden.
•	Zijn er bijzonderheden waar het COA tijdens een eventueel verblijf in een opvang
locatie rekening moet houden (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid)?
> Zo ja, geef aan met welke omstandigheden het COA volgens u rekening moet houden.
• In welke talen kunt u gehoord worden? Welke taal heeft uw voorkeur?

n Ja n Nee

n Ja n Nee
n Ja n Nee
n Ja n Nee
n Ja n Nee
n Ja n Nee

|
•	Hebt u een voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke tolk? (De IND probeert zoveel
mogelijk met uw wens rekening te houden, maar kan dit niet garanderen).

5		

n Ja, Man
n Ja, Vrouw
n Nee

Ondertekening vreemdeling
Als u dit formulier ondertekent, hebt u rechten en plichten die samenhangen met uw aanvraag.
Informatie vindt u op www.ind.nl.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de
uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze
gegevens daarvoor nodig hebben. Ik geef wijzigingen in mijn situatie die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, direct door aan de IND. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer ik dit niet doe, dit gevolgen kan hebben
voor mijn positie als vreemdeling.

|

5.1		Naam

Plaats																	Dag		Maand		Jaar

5.2		

Plaats en datum

|																		

5.3		

Handtekening

|

6		

Bewijsmiddelen
Alle buitenlandse bewijsmiddelen moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.
Is dit niet het geval? Laat de bewijsmiddelen dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd.
Lever (een kopie van) de vertaling en het (originele) bewijsmiddel samen met het formulier in.

7		

Bijlagen
Verzamel alle benodigde documenten/bewijsmiddelen (origineel inclusief vertaling) die relevant zijn voor uw
nog in te dienen asielaanvraag en voeg deze bij dit formulier.
> Geef hieronder een opsomming van alle bijlagen
> Bijlagen dienen te worden genummerd. Geef ook aan hoeveel pagina’s iedere bijlage telt.

8		

Opsturen van de kennisgeving
Stuur dit formulier met alle bijbehorende documenten/bewijsmiddelen naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Front Office opvolgende asielaanvragen
Postbus 110
9560 AC Ter Apel
Wij adviseren u dit formulier met de bijbehorende stukken per aangetekende post te verzenden.
En bewaar een kopie van dit formulier en alle daarbij gevoegde documenten en bijlagen.
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Bijlage
Bij kennisgeving tweede of volgende
asielaanvraag
1		
Kind 1
1.1		

Gegevens van kinderen jonger dan 15 jaar

invullen in blokletters

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.2		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									Dag		Maand		Jaar

1.3		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.4		

Nationaliteit

|

Kind 2
1.5		

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.6		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									Dag		Maand		Jaar

1.7		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.8		

Nationaliteit

|

Kind 3
1.9		

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.10		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									Dag		Maand		Jaar

1.11		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.12		

Nationaliteit

|

Kind 4
1.13		

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.14		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									Dag		Maand		Jaar

1.15		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.16		

Nationaliteit

|
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Kind 5
1.17		

V-nummer

1.18		

Naam

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									Dag		Maand		Jaar

1.19		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.20		

Nationaliteit

|

Kind 6
1.21		

V-nummer

1.22		

Naam

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									Dag		Maand		Jaar

1.23		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.24		

Nationaliteit

|

Kind 7
1.25		

V-nummer

1.26		

Naam

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									Dag		Maand		Jaar

1.27		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.28		

Nationaliteit

|

Kind 8
1.29		

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.30		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									Dag		Maand		Jaar

1.31		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.32		

Nationaliteit

|

Kind 9
1.33		

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.34		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									Dag		Maand		Jaar

1.35		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.36		

Nationaliteit

|
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