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Ten aanzien van de beslissing op een asielaanvraag is de Minister van Justitie
bevoegd. Deze bevoegdheid wordt ingevolge de taakverdeling tussen de bewindslieden van Justitie uitgeoefend door de Staatssecretaris.
De besluitvorming ten aanzien van asielaanvragen vindt plaats in de districtskantoren
van de IND, dan wel in de aanmeldcentra (zie 5).
De districtskantoren van de IND zijn gevestigd in de volgende gemeenten:
- District Zuid-West: Den Haag;
- District Zuid-Oost: Den Bosch;
-

District Noord-Oost: Zwolle;

- Districi Noord-West: Den Haag.

De aanmeldcentra zijn gevestigd in Rijsbergen en Zevenaar.
9.1

Procedure bij inwilliging

De beschikking wordt door de korpschef aan de vreemdeling uitgereikt. De raadsman
krijgt eveneens direct een exemplaar van de beschikking.
Het verblijfsdocument is een document van het als bijlage 5b bij het W gevoegde
model. Het wordt door de Sdu aan de korpschef toegezonden en door de korpschef
aan de vreemdeling uitgereikt.
Indien de vreemdeling als vluchteling wordt toegelaten, of als aan hem een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard wordt verleend, zendt
de behandelend ambtenaar eveneens een kopie van de beschikking aan:
Centrale Opvang Asielzoekers
Afdeling l:&IIAIS
T.a.v. mw I. Mos
Postbus 3002
2280 ME Rijswijk
9.1.1

Reisdocumentenvoor vluchtelingen en vreemdelingen

Nederlandse reisdocumenten voor vreemdelingen dan wel vluchtelingen worden verstrekt door de burgemeester van de woonplaats van de aanvrager.
Indien een vreemdeling in het bezit is van een geldige toelating als vluchteling, of van
een Mandaatverklaring van de UNHCR met een vergunning tot vestiging of een vergunning tot verblijf voor onbepaalde duur, kan hij recht doen gelden op een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen.
Indien de vreemdeling staatloze is in de zin van het Staatlozenverdrag van New York
(Trb. 1955,42 en 1957,22) en hij in de vreemdelingenadministratie expliciet als staatloze staat ingeschreven (en dus niet als vreemdeling met 'onbekende' nationaliteit),
kan hij op grond van dit verdrag een reisdocument voor vreemdelingen krijgen.
In deze twee gevallen dient de korpschef, voordat de gemeente tot verstrekking van
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een reisdocument kan overgaan, de verblijfsgegevens op het aanvraagformulier te
verifiëren en dit formulier, voorzien van een advies, retour te zenden naar de gemeente.
Indien een vreemdeling in het bezit is van een vergunning tot verblijf om klemmende
redenen van humanitaire aard als genoemd onder 8.5.1 en hij beschikt niet over een
reisdocument, kan hij een reisdocument voor vreemdelingen aanvragen bij de burgemeester van zijn woonplaats.
De korpschef dient, indien hiervoor een aanvraag wordt ingediend, de verblijfsgegevens te verifiëren. Daarna zendt hij het aanvraagformulier ingeval van een negatief
advies naar de gemeente en in geval van een positief advies naar het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken toetst de aan hem voorgelegde aanvraag aan art. 14 van de Paspoortwet.
Deze toets door de Minister van Buitenlandse Zaken, in het kader van de verstrekking
van een reisdocument voor vreemdelingen, dient duidelijk te worden onderscheiden
van de ontheffing van het paspoortvereiste bij de verlening van een vergunning tot
verblijf o m klemmende redenen van humanitaire aard aan een asielzoeker die niet
over een reisdocument beschikt (zie 8.5.1).
Het ministerie van Buitenlandse Zaken toetst aan de gevolgen die de verstrekking van
een dergelijk reisdocument heeft voor het buitenlands beleid.
Uitgangspunt bij deze toets is:
aan vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven met ontheffing van het
paspoortvereiste kan een reisdocument voor vreemdelingen worden verstrekt, indien
zij:
- geen reisdocument van een ander land kunnen verkrijgen, of
- kunnen aantonen dat van hen redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij van
een ander land een reisdocument aanvragen.
9.2

Procedure bij niet-inwilliging

De beschikking wordt door de korpschef aan de asielzoeker uitgereikt. De raadsman
krijgt eveneens direct een exemplaar van de beschikking.
In geval van niet-inwilliging van de toelating als vluchteling wordt op de aan de
vreemdeling uit te reiken beschikking dan wel op een daarbij gevoegd formulier in elk
geval aangetekend:
- de datum en wijze van uitreiking van de beschikking;
- de naam van de uitreikende ambtenaar;
- een mededeling omtrent de voor de vreemdeling openstaande rechtsmiddelen;
- de termijn waarbinnen de vreemdeling Nederland dient te verlaten (zie 10.1).
Indien het niet mogelijk is de beschikking aan de asielzoeker uit te reiken, omdat hij is
verhuisd zonder de korpschef in kennis te stellen van een nieuw adres, geldt het volgende.
De korpschef dient in deze gevallen de beschikking te zenden naar het laatst bekende
adres. Als de beschikking wordt geretourneerd, omdat de geadresseerde er niet meer
woont, dient de korpschef in een proces-verbaal te vermelden dat het niet mogelijk is
de niet-inwilligende beschikking aan de asielzoeker in persoon uit te reiken, terwijl
vast staat dat hij niet verblijft op het laatst bekende adres. Vervolgens dienen de
beschikking en het proces-verbaal aan de IND te worden gezonden.
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Indien de asielzoeker is vertrokken uit een Onderzoeks- en Opvangcentrum, behoeft
de beschikking niet vanuit een Onderzoeks- en Opvangcentrum naar datzelfde
Onderzoeks- en Opvangcentrum te worden verstuurd.
De korpschef vermeldt dan in een proces-verbaal dat het niet mogelijk is de nietinwilligende beschikking aan de asielzoeker in persoon uit te reiken, terwijl vast staat
dat hij niet verblijft op het laatst bekende adres.
Vervolgens dienen de beschikking en het proces-verbaal aan de IND te worden gezonden.
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