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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    
Ama’s die in Nederland de behandeling van hun asielverzoek mogen afwachten 
komen onder voogdij van de Stichting NIDOS. NIDOS dient ingevolge artikel 1:336 
BW ervoor zorg te dragen dat de minderjarige wordt verzorgd en opgevoed. NIDOS 
ontvangt daarvoor subsidie van de Minister van Justitie. Wanneer de ama niet bij 
COA kan worden opgevangen heeft hij/zij aanspraak op opvangvoorzieningen via 
NIDOS (bijvoorbeeld in KWE’s), uiterlijk tot het bereiken van de 18-jarige leeftijd, 
zolang hij/zij Nederland niet eerder heeft verlaten of heeft kunnen verlaten. 
 
Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd en het meerderjarig worden van de ama 
eindigt de voogdij van NIDOS van rechtswege ex artikel 1:233 jo. artikel 1:245 lid 1 en 
2 BW . Met het meerderjarig worden van de ama is derhalve de wettelijke basis voor 
de betaling van leef- en zakgelden door NIDOS als voogd aan de ex-ama vervallen. 
In de praktijk is echter aan een grote groep ex-ama’s de betaling van leef- en 
zakgelden voortgezet. Deze ex-ama’s wonen veelal zelfstandig op kamers. 
 
Op13 juni 2002 werd bij circulaire van het Ministerie van Justitie (kenmerk: KBS 263) 
de beëindiging van de financiering voor ex- ama’s die leefgelden ontvangen van 
NIDOS, geregeld. Deze financieringsregeling is ingegaan op 15 september 2002. 
NB. Voor ex-ama’s die via COA opvangvoorzieningen genieten, geldt het beleid zoals 
dat voor alle volwassen vreemdelingen in de COA-opvang geldt. 
 
2. Ontwikkelingen2. Ontwikkelingen2. Ontwikkelingen2. Ontwikkelingen    
In een aantal rechterlijke uitspraken na inwerkingtreding van genoemde circulaire is 
geoordeeld dat de ex-ama die leefgelden ontvangt via NIDOS op basis van de 
regeling veelal een minder gunstige behandeling krijgt dan de ex-ama die in een 
voorziening van de COA verblijft en bijvoorbeeld nog onder de werking van 
Stappenplan III valt. 
 
Daarnaast is naar voren gekomen dat de beëindiging van de leefgelden gezien moet 
worden als een besluit van de Minister van Justitie in de zin van de AWB dat gericht is 
op de ex-ama. De beëindiging dient derhalve op een zodanige wijze plaats te vinden 
dat de ex-ama dezelfde mate van rechtsbescherming geniet als de gewone 
asielzoeker. 
 
Naar aanleiding van deze uitspraken is besloten om het beleid t.a.v. het beëindiging 
van leefgelden opnieuw te bezien. 
 
Op 14 januari 2005 zijn nieuwe beleidsregels gepubliceerd (Stcrt. 14 januari 2005, nr. 
10) die ertoe strekken de beëindiging van leefgelden op zodanige wijze plaats te laten 
vinden dat de ex-ama dezelfde mate van rechtsbescherming geniet als alle andere 
asielzoekers. Tevens is een mandaatregeling gepubliceerd (Stcrt. 14 januari 2005, nr. 
10) waarin het COA namens de Minister van Justitie is aangewezen om namens hem 
de leefgelden te beëindigen.  
 
 

 



In alle gevallen (dus ook in VW2000-zaken) dient voor de beëindiging van de leefgelden een separate 
beschikking te worden gemaakt, omdat de meeromvattende beschikking niet toepasbaar is voor het beëindigen 
van deze leefgelden.De eerdere circulaire van 13 juni 2002 is met de inwerkingtreding van de nieuwe 
beleidsregels ingetrokken. 
 
Deze werkinstructie beschrijft de nadere interne werkwijze om op basis van de 
nieuwe beleidsregels te komen tot de beëindiging van leefgelden van de 
verschillende groepen ex-ama’s. Hierbij is tevens opgenomen hoe en op welk 
moment de ex-ama’s die behoren tot de doelgroep instromen in het Project 
Terugkeer. 
 
3. Doelgroep3. Doelgroep3. Doelgroep3. Doelgroep    
Alle ex-ama’s die voor 20 augustus 2005 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en nog 
leefgelden van NIDOS ontvangen, vallen daarmee onder de werking van de 
beleidsregels van 14 januari 2005. Daarbij geldt dat de leefgelden eindigen na het 
doorlopen van een procedure die wat betreft zorgvuldigheid aansluit bij de 
beëindiging van voorzieningen voor ‘gewone’ asielzoekers. 
 
I.v.m. de wenselijkheid van een overgangstermijn is 20 augustus 2005 gekozen als 
einddatum voor de afbakening van de doelgroep van deze werkinstructie, opdat het 
NIDOS tijdig de ama’s die op of na 20 augustus 2005 18 jaar worden kan informeren 
over het volgende. Ama’s die per 20 augustus 2005 nog jonger dan 18 jaar zijn, vallen 
niet onder de werking van de beleidsregels van 14 januari 2005. In deze gevallen 
eindigt de verstrekking van de leefgelden op het moment dat zij de 18-jarige leeftijd 
bereiken van rechtswege. Deze groep wordt in het kader van de begeleiding tijdig 
door NIDOS tevens geïnformeerd over de eventueel bestaande mogelijkheid om na 
meerderjarig worden een beroep te doen op een voorziening op grond van de RVA 
2005. 
 
Voor ex-ama’s die hun eerste asielverzoek voor 1 april 2001 hebben ingediend geldt 
dat zij tevens worden opgenomen in de doelgroep van het Project Terugkeer. Dit 
betekent dat zij, naast de voorgeschreven stappen in deze werkinstructie ook alle 
voorgeschreven stappen en fasen doorlopen in het Project Terugkeer. 
Voor deze groep ex-ama’s geldt dat, ongeacht de wijze van afdoening van de 
asielaanvraag (oude Vw of VW2000) fase 1 en 2 beiden maximaal 8 weken zijn. Reden 
hiervan is gelegen in de omstandigheid dat in het verleden bij deze groep ex-ama’s 
weinig tot geen aandacht is besteed aan de mogelijkheden van (vrijwillige) terugkeer. 
 
Aandachtspunten 
De volgende aandachtspunten worden in acht genomen : 

• De indiening van een reguliere aanvraag om een vergunning tot verblijf of een 
volgende asielaanvraag creëert geen nieuw recht op voorzieningen. 

• De vreemdelingenpolitie kan op elk moment gebruik maken van haar 
bevoegdheid tot uitzetting indien de vreemdeling verwijderbaar is. 

• De vreemdeling kan op elk moment zelfstandig, al dan niet met gebruikmaking 
van IOM-faciliteiten, Nederland verlaten. 
 
Selectie zaken doelgroep 
Een bestand van alle ex-ama’s die behoren tot de doelgroep van deze werkinstructie 
zal door Procesmanagement Terugkeer beschikbaar worden gesteld aan de 
medewerkers P&C per locatie. 
Er vindt een vergelijking plaats van alle in VRS opgenomen vreemdelingen met de in 
het bestand van ex-ama’s opgenomen vreemdelingen. 
Van zaken die in beide bestanden voorkomen, moet beoordeeld worden of de status 
VRS nog actueel is en indien nodig moet deze worden aangepast. 
Vervolgens moet van de zaken die in regievoering staan, op basis van de data van de 
IND-beschikkingen in de eerste asielprocedure, worden bepaald onder welke 
categorie ex-ama’s de vreemdeling valt. 
In de paragrafen hierna is vervolgens de werkwijze per categorie opgenomen. 
De werkwijzen zijn tevens uitgewerkt in het bijgevoegde stroomschema (bijlage 1). 
4. Ex-ama’s behorende tot de doelgroep van het Project Terugkeer 
De categorie ex-ama’s die tevens behoren tot de doelgroep van het Project Terugkeer 
kan onderscheiden worden in 2 subcategorieën. 
 
 
 
 



• Stappenplan III 
Indien de laatste IND-beschikking in de asielprocedure dateert van vóór 29 
december 2000 & de eerste IND beschikking dateert van vóór 1 januari 2000, eindigt 
de verstrekking van leefgeld mede op basis van de werkwijze als beschreven in de 
Herziene werkwijze ter vervanging van Stappenplan III van 8 januari 1999 (Stcrt. 8 
juli 2002, in werking getreden op 10 juli 2002). De volgende werkwijze dient te 
worden gehanteerd. 
 
a. In ieder individueel geval dienen INDIS en het dossier te worden geraadpleegd. 
Door de casemanager dient beoordeeld te worden of de vreemdeling nog steeds 
of wederom verwijderbaar en/of ontruimbaar is. 
b. Indien de vreemdeling wel onder het project terugkeer valt maar nog niet is 
gelabeld in INDIS, dient door de ULAD alsnog labeling als “zij-instroom project 
terugkeer” plaats te vinden. 
c. De IND (casemanager) vult een nieuw subscherm terugkeerbeleid (voortgang 
verwijderschermen) in. Naast het van toepassing zijnde terugkeerbeleid 
(Stappenplan III) wordt in dit scherm steeds als doelgroep de tabelwaarde “WI 
leefgelden NIDOS” gekozen. Tevens worden data verwijderbaar en/of 
ontruimbaar gevuld. 
d. Pas wanneer de ex-ama verwijderbaar is wordt de zaak verder opgepakt in de 
fasering van het Project Terugkeer. 
e. De zaak wordt door de IND toegevoegd aan de verzamellijst. 
f. De IND verifieert de adresgegevens van de ex-ama bij NIDOS op lokaal niveau. 
g. De IND stuurt de ex-ama een kennisgevingsbrief (bijlage 2). Tevens stuurt de 
IND een speciale fax (zie bijlage 6) naar de Vreemdelingenpolitie. 
h. Het COA cluster bepaalt, als de zaak via de verzamellijst is aangeleverd, in welk 
Project LTG de zaak wordt behandeld en koppelt dit terug aan de 
contactpersoon bij de IND. 
i. Het dossier wordt geagendeerd voor het Project LTG. 
j. De IND overhandigt een dossier met relevante stukken aan het COA 
(verantwoordelijk cluster voor de politieregio van verblijf, zie bijlage 7) tijdens 
het eerste Project LTG waar de zaak wordt besproken. In bijlage 8 is een 
opsomming van de relevante stukken opgenomen en tevens is een voorblad 
voor het dossier t.b.v. het COA bijgevoegd. 
k. De IND voert de datum van dit Project LTG op als datum start fase 0 in het 
scherm Proj. T. in INDIS. 
l. Nadat van COA is vernomen dat het eerste gesprek heeft plaatsgevonden wordt 
door de IND een terugkeergesprek i.h.k.v. de Herziene werkwijze Stappenplan III 
gepland. 
m. De VP wordt verzocht om betrokkene te vorderen te verschijnen voor het 
terugkeergesprek met de IND (zie ook bijlage 3). 
n. De IND voert het terugkeergesprek (meewerkcriterium). De naam van de 
medewerker die het gesprek voerde en de datum van het gesprek worden 
vastgelegd in het subscherm stappenplan oud. 
o. De IND verstrekt een ingevulde checklist (meewerkcriterium, Herziene 
werkwijze) aan het COA (verantwoordelijk cluster), bij voorkeur tijdens het 
Project LTG. 
p. In samenspraak met COA en VP worden de verdere, voorgeschreven stappen en 
fasen in het Project Terugkeer doorlopen. Tijdens fase 1 zal COA ook het 
zienswijzegesprek voor de beëindiging van de leefgelden voeren. 
q. De beëindigingsbeschikking wordt door het COA aan het einde van fase 1 
aangetekend verzonden aan de ex-ama, i.a.a. de IND. Parallel daaraan worden 
de eventuele vervolgstappen in het Project gezet (opleggen maatregel van 
toezicht/fase 2 etc.). 
 

• Niet Stappenplan III 
Indien de laatste IND-beschikking in de asielprocedure dateert van ná 29 december 
2000 of de eerste IND beschikking dateert van ná 1 januari 2000 dient door het COA 
een beschikking beëindiging leefgeld te worden gegeven nadat conform artikel 4:8 
Awb de ex-ama door het COA in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze daarover 
naar voren te brengen. De volgende werkwijze dient te worden gehanteerd. 
 
a. In ieder individueel geval dienen INDIS en het dossier te worden geraadpleegd. 
Door de casemanager dient beoordeeld te worden of de vreemdeling nog steeds 
of wederom verwijderbaar en/of ontruimbaar is. 
b. Indien de vreemdeling wel onder het project terugkeer valt maar nog niet is 
gelabeld in INDIS, dient door de ULAD alsnog labeling als “zij-instroom project 
terugkeer” plaats te vinden. 



c. De IND (casemanager) vult een nieuw subscherm terugkeerbeleid (voortgang 
verwijderschermen) in. Naast het van toepassing zijnde terugkeerbeleid 
(Stappenplan 2000) wordt in dit scherm steeds als doelgroep de tabelwaarde “WI 
leefgelden NIDOS” gekozen. Tevens worden data verwijderbaar en/of 
ontruimbaar gevuld. 
d. Pas wanneer de ex-ama verwijderbaar is wordt de zaak verder opgepakt in de 
fasering van het Project Terugkeer. 
e. De zaak wordt door de IND toegevoegd aan de verzamellijst. 
f. De IND verifieert de adresgegevens van de ex-ama bij NIDOS op lokaal niveau. 
g. De IND stuurt de ex-ama een kennisgevingsbrief (bijlage 4). Tevens stuurt de 
IND een speciale fax (zie bijlage 6) naar de Vreemdelingenpolitie. 
h. Het COA cluster bepaalt, als de zaak via de verzamellijst is aangeleverd, in welk 
Project LTG de zaak wordt behandeld en koppelt dit terug aan de 
contactpersoon bij de IND. 
i. Het dossier wordt geagendeerd voor het Project LTG. 
j. De IND overhandigt een dossier met relevante stukken aan het COA 
(verantwoordelijk cluster voor de politieregio van verblijf, zie bijlage 7) tijdens 
het eerste Project LTG waar de zaak wordt besproken. In bijlage 8 is een 
opsomming van de relevante stukken opgenomen en tevens is een voorblad 
voor het dossier voor het COA bijgevoegd. 
k. De IND voert de datum van dit Project LTG op als datum start fase 0 in het 
scherm Proj. T. in INDIS. 
l. In samenspraak met COA en VP worden de verdere, voorgeschreven stappen en 
fasen in het Project Terugkeer doorlopen. Tijdens fase 1 zal COA ook het 
zienswijzegesprek voor de beëindiging van de leefgelden voeren. 
m. De beëindigingsbeschikking wordt door het COA aan het einde van fase 1 
aangetekend verzonden aan de ex-ama, i.a.a. de IND. Parallel daaraan worden 
de eventuele vervolgstappen in het Project gezet (opleggen maatregel van 
toezicht/fase 2 etc.). 
5. Overige zaken (niet behorend tot de doelgroep Project Terugkeer) 
Als de ex-ama zijn eerste asielaanvraag heeft ingediend na 1 april 2001, behoort de 
ex-ama niet tot de doelgroep van het Project Terugkeer en dient de volgende 
werkwijze te worden gehanteerd. 
Met het aanleveren van de eerste zaken in deze categorie aan het COA wordt, i.v.m. 
bovengenoemde overgangstermijn, eerst per 20 augustus 2005 begonnen. 
a. In ieder individueel geval dienen INDIS en het dossier te worden geraadpleegd. 
Door de medewerker Terugkeer dient beoordeeld te worden of de vreemdeling 
nog steeds of wederom verwijderbaar en/of ontruimbaar is 
b. De IND vult een nieuw subscherm terugkeerbeleid (VW2000, voortgang 
verwijderschermen) in. Naast het van toepassing zijnde terugkeerbeleid wordt in 
dit scherm steeds als doelgroep de tabelwaarde “WI leefgelden NIDOS” gekozen. 
Tevens worden data verwijderbaar en/of ontruimbaar gevuld. 
c. De IND stuurt de ex-ama een kennisgevingsbrief (bijlage 5). Tevens stuurt de 
IND een speciale fax (zie bijlage 6)naar de Vreemdelingenpolitie. Datum 
verzending wordt in een nieuw aan te maken subscherm VW 2000 vastgelegd. 
d. De medewerker Terugkeer verifieert de adresgegevens van de ex-ama bij NIDOS 
op lokaal niveau. 
e. De IND stuurt een dossier met relevante stukken naar het COA 
(verantwoordelijk cluster voor de politieregio, zie bijlage 7). In bijlage 8 is een 
opsomming van de relevante stukken opgenomen en tevens is een 
begeleidingsbrief voor het COA bijgevoegd. 
f. COA verzorgt de verdere afhandeling van de beëindiging van de leefgelden en 
informeert hierover de contactpersoon bij de IND. 
g. De IND voert de regie op het dossier en blijft met de VP bezien of 
uitzetting/inbewaringstelling mogelijk is. 
6. Ex-ama’s die reeds in INDIS waren afgemeld middels een M100 
Bij de dossierstudie zal in een aantal zaken van ex-ama’s blijken dat door de VP reeds 
een M100 is opgemaakt. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de leefgelden van 
de ex-ama reeds zijn gestopt. In het verleden is het namelijk voorgekomen dat exama’s 
zijn verhuisd zonder daarvan de VP in kennis te stellen. In deze gevallen is 
door de VP terecht, na adrescontrole, een M100 opgemaakt. 
Omdat deze ex-ama’s in veel gevallen echter nog steeds leefgelden van NIDOS 
ontvangen, is besloten deze zaken wel op te nemen in de doelgroep van deze 
werkinstructie. Dat betekent dat ook in deze zaken de werkwijze gevolgd dient te 
worden zoals beschreven in paragraaf 4 of 5. 



 

BIJLAGE 1a: PROCESSCHEMA’s NIDOS 18+ DOELGROEP PROJECT TERUGKEER 
NIDOS 18+ behorend tot 
doelgroep Project 
Terugkeer en Stappenplan 
III 
NIDOS 18+ behorend tot 
doelgroep Project 
Terugkeer maar NIET 
Stapppenplan III 
COA nodigt (-) uit voor een 
monitoringgesprek 
= tevens voorlichtingsgesprek 
fase 0 Proj.Terugkeer 
COA voert zienswijzegesprek 
(tijdens fase 1) 
Project LTG : 
-IND overhandigd dossier 
-startdatum fase 0 
IND nodigt (-) uit en voert een 
terugkeergesprek STP III en 
informeert COA middels een 
aanvullend terugkeerdossier 
IND verzendt informatie brief 
aan (-) namens alle ketenpartners 
, verzendt fax naar VP en biedt 
de zaak via de verzamellijst aan 
COA nodigt (-) uit en voert 
een oriënterend/ voorlichtend 
gesprek met (-) 
COA verzendt de 
beëindigingsbeschikking 
aangetekend naar (-) 
Start fase 
1 
Start fase 
2 
(-) verblijft op grond van de 
maatregel van toezicht artikel 
57 in het VC 
(fase 2) 
COA informeert DJJ. DJJ 
stopt de financiering aan 
NIDOS. NIDOS stopt de 
financiering aan (-) 
Start fase 
0 
MAXIMAAL 8 WEKEN 
MAXIMAAL 8 WEKEN 
FASE 3 
Beëindiging leefgelden 
vindt plaats parallel aan 
fasering Project Terugkeer 
BIJLAGE 1b: PROCESSCHEMA’s NIDOS 18+ NIET-Project T erugkeer 
NIDOS 18+, ingestroomd in 
asiel na 1-4-2001, dus NIET 
behorend tot doelgroep 
Project Terugkeer 
IND verzendt informatiebrief 
aan (-) namens de 
ketenpartners 



IND verzendt startdossier 
naar COA 
COA nodigt (-) uit en voert 
een oriënterend/ voorlichtend 
gesprek met (-) 
COA nodigt (-) uit voor een 
monitoringsgesprek 
COA voert zienswijzegesprek 
COA verzendt de 
beëindigingsbeschikking 
aangetekend naar (-) 
COA informeert DJJ. DJJ 
stopt de financiering aan 
NIDOS. NIDOS stopt de 
financiering aan (-) 
COA informeert IND 
IND zendt fax naar VP 
Als (-) verwijderbaar is, verdient het 
sterk de voorkeur dat (-) Nederland 
verlaat. Daarom dient gedurende het 
traject van beëindiging leefgelden 
voortvarend gewerkt te worden aan de 
uitzetting. 



 
Bijlage 2 Herziene werkwijze Stappenplan III + Project Terugkeer 

Kennisgevingsbrief 
Geachte heer, mevrouw..................., 
U heeft als alleenstaande minderjarige asielzoeker (hierna: ama) in Nederland een asielverzoek gedaan. U bent 
als ama onder de zorg en verantwoordelijkheid, de voogdij, komen te vallen van de Stichting NIDOS. Het 
leefgeld dat u in dit kader ontvangt, wordt door de Minister van Justitie ter beschikking gesteld en feitelijk 
verstrekt door de Stichting NIDOS. 
Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd bent u meerderjarig geworden en is van rechtswege de voogdij van 
de Stichting NIDOS geëindigd (ex artikel 1:233 jo. artikel 1:245 BW). Hierdoor is ook de wettelijke basis voor 
de betaling van leefgelden aan u vervallen. In de praktijk is echter de betaling van de leefgelden aan u 
voortgezet. 
De Minister van Justitie heeft besloten dat de verstrekking van leefgelden aan ama’s die de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt (hierna: ex-ama’s) dient te worden beëindigd. De Minister van Justitie heeft het bestuur van het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: COA) opdracht gegeven om voor deze beëindiging zorg te 
dragen. 
Voor de wijze van beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld is aansluiting gezocht bij de procedure van 
beëindiging van de verstrekkingen die andere asielzoekers ontvangen. 
Nu de laatste IND-beschikking in uw eerste asielprocedure dateert van vóór 29 december 2000 en de eerste 
IND-beschikking in deze procedure dateert van vóór 1 januari 2000 zal op basis van de Herziene werkwijze ter 
vervanging van Stappenplan III van 8 januari 1999 de verstrekking van leefgeld aan u worden beëindigd. 
Ik wil u hier verwijzen naar: 
1. de in de Staatscourant gepubliceerde beleidsregels aangaande de beëindiging van de verstrekking van 
leefgelden aan ex-ama’s (Stcrt. 14 januari 2005, nr. 10, p. 9). 
2. het mandaatbesluit waarbij de Minister van Justitie het bestuur van het COA mandaat heeft verleend tot 
het nemen van besluiten inzake de beëindiging van de verstrekking van leefgelden aan ex-ama’s (Stcrt. 14 
januari 2005, nr. 10, p. 9). 
3. de Herziene werkwijze ter vervanging van Stappenplan III van 8 januari 1999(Stcrt. 8 juli 2002, nr. 127, 
p. 7, in werking getreden op 10 juli 2002, hierna: Stappenplan III). 
Aangaande de beëindiging van de verstrekking van leefgelden gaat dit bovenstaande de volgende procedure 
voor u inhouden. 
• Het COA zal u binnenkort - na ontvangst van deze brief - uitnodigen voor een informatiegesprek. Tijdens 
dit gesprek, dat een kennismakend en informerend karakter heeft, wordt ingegaan op de 
beëindigingprocedure van de verstrekking van uw leefgelden en uw verplichting terug te keren naar uw 
land van herkomst. Ook gaat het COA nader in op wat u de komende weken kunt verwachten en wat uw 
rechten en plichten hierbij zijn. 
• Nu bij de beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld aansluiting is gezocht bij het Stappenplan III, 
zult u middels het M90-formulier worden gevorderd voor een zogenoemd terugkeergesprek met de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND). Tijdens dit gesprek dient u aan te tonen dat u actief heeft 
meegewerkt aan de terugkeer naar uw land van herkomst. Wanneer, naar aanleiding van dit gesprek, door 
de IND wordt geconcludeerd dat u dit niet kunt aantonen, zal de IND dit verwoorden in een verslag. Dit 
gespreksverslag zal aan het COA worden gezonden. 
• Het COA zal u vervolgens uitnodigen voor een tweede gesprek, het vervolggesprek. De bedoeling van dit 
gesprek is om vast te stellen of u de (consequenties van de) procedure van de beëindiging van de 
verstrekking van uw leefgeld en uw verplichting tot terugkeer naar uw land van herkomst heeft begrepen. 
• Wanneer het COA het verslag van het door de IND met u gehouden terugkeergesprek heeft ontvangen zal 
zij u, na toetsing van de daarin opgenomen conclusie van uw niet meewerken aan de terugkeer naar uw 
land van herkomst, uitnodigen voor een zogenoemd zienswijzegesprek, ex artikel 4:8 Awb. Tijdens dit 
gesprek kunt u uw zienswijze aangaande het voornemen van het COA om de verstrekking van het leefgeld 
aan u te beëindigen naar voren brengen. 
• Wanneer het COA na het met u gehouden zienswijzegesprek geen beletsel ziet om over te gaan tot de 
beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld, zal zij dit verwoorden in een beëindigingsbeschikking. 
Na de uitreiking van deze beschikking zal de Minister van Justitie worden verzocht tot het stopzetten van 
het uitkeren van het leefgeld aan u. 
Doordat u uw eerste asielaanvraag vóór 1 april 2001 heeft ingediend behoort u tot de doelgroep van het Project 
Terugkeer voor langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers. Dit betekent dat het daadwerkelijk 
stopzetten van uw verstrekkingen binnen de werking van het project Terugkeer zal vallen. Het project biedt u 
daarnaast de mogelijkheid om met gebruikmaking van o.a. de “Herintegratieregeling project Terugkeer” de 
zogenoemde HRPT-regeling (waaronder een bijzondere financiële toelage is begrepen) en eventuele extra 
faciliteiten, zoals het verschepen van huisraad, terug te keren.  



Daarnaast kan aan u ondersteuning worden aangeboden bij de aanvraag voor vervangende reisdocumenten. 
Bijvoorbeeld middels begeleiding door de IND bij de presentatie van uw eigen diplomatieke 
vertegenwoordiging. 
Uiteraard zal het hierboven kort uiteengezette Project Terugkeer voor langdurig in Nederland verblijvende 
asielzoekers reeds aan bod komen in het eerste door het COA met u te houden gesprek aangaande de 
beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld. Hierin wordt nader ingegaan op wat dit voor u betekent, en 
welke gesprekken u hierover nog zult voeren de komende periode. 
Zoals eerder aangegeven in deze brief, zult u dus binnenkort een uitnodiging ontvangen voor het eerste door 
het COA met u te houden gesprek betreffende de beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld. 
Overigens kan, indien u thans niet rechtmatig in Nederland verblijft, door de Vreemdelingenpolitie uw 
uitzetting worden geëffectueerd op elk moment gedurende de procedure voor het beëindigen van de 
verstrekking van uw leefgeld. 
Als u vrijwillig wilt terugkeren met gebruikmaking van de HRPT-regeling kunt u zich nu reeds melden bij de 
Internationale Organisatie voor Migratie. 
 
Met vriendelijke groet/hoogachtend, 



 
Bijlage 3 : Informatiebrief Stappenplan III (versie NIDOS 18+) 

Informatiebrief 
Voor de ex-ama ter begeleiding van de vordering voor het terugkeergesprek in het kader van de herziene 
werkwijze, ter vervanging van stappenplan III van 8 januari 1999. 
Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd bent u meerderjarig geworden en is van rechtswege de voogdij van 
de Stichting NIDOS geëindigd (ex artikel 1:233 jo. artikel 1:245 BW). Hierdoor is ook de wettelijke basis voor 
de betaling van leefgelden aan u vervallen. In de praktijk is echter de betaling van de leefgelden aan u 
voortgezet. 
De Minister van Justitie heeft besloten dat de verstrekking van leefgelden aan ama’s die de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt (hierna: ex-ama’s) dient te worden beëindigd. De Minister van Justitie heeft het bestuur van het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: COA) opdracht gegeven om voor deze beëindiging zorg te 
dragen. 
U bent eerder per brief van de IND en het COA reeds geïnformeerd over de stappen die door het COA 
genomen zullen worden om de verstrekking van leefgelden aan u te beëindigen. Het COA heeft hiertoe 
inmiddels een eerste gesprek met u gevoerd. 
Door de IND zal worden vastgesteld of u tot aan het moment van het terugkeergesprek heeft meegewerkt aan 
uw vertrek uit Nederland. 
Bij dit schrijven wordt u gevorderd te verschijnen voor een terugkeergesprek bij de IND door middel van 
bijgevoegde vordering van de Vreemdelingenpolitie. U kunt zich bij dit gesprek laten begeleiden door uw 
advocaat, een vertegenwoordiger van NIDOS of een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Nederland. Zij 
dienen zich ook als zodanig te legitimeren. 
Het terugkeergesprek is bedoeld om vast te stellen of u tot aan de datum van dit terugkeergesprek heeft 
meegewerkt aan terugkeer naar uw land van herkomst of een ander land waar uw toelating gewaarborgd is. 
Naar aanleiding van uw eerste asielverzoek in Nederland of de intrekking dan wel niet-verlenging van uw 
status van de Nederlandse overheid is u per beschikking medegedeeld, dat uw aanvraag en bezwaren niet zijn 
ingewilligd en u Nederland dient te verlaten. De gevolgen van de afwijzing van uw aanvraag zijn nog steeds 
op u van toepassing. Dit betekent dat u Nederland dient te verlaten en dat van u inspanningen zijn verwacht 
om uw vertrek te realiseren. 
In het terugkeergesprek zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bekijken in hoeverre u tot op dat 
moment heeft gewerkt aan het mogelijk maken van uw terugkeer of vertrek naar het land van herkomst of een 
ander land waar uw toelating gewaarborgd is. Bij u ligt de verantwoordelijkheid aan te tonen, dat u feitelijk 
stappen heeft ondernomen om terugkeer of vertrek mogelijk te maken. De stappen betreffen alle mogelijke 
activiteiten om u in bezit te stellen van reis- en/of identiteitsdocumenten, zodat u terug kunt naar uw land van 
herkomst of kunt vertrekken naar een ander land waar uw toelating gewaarborgd is. 
Deze activiteiten beslaan zowel het aanvragen van vervangende reisdocumenten bij uw diplomatieke 
vertegenwoordiging als het vragen om en activeren van ondersteuning bij het verkrijgen van 
identiteitsdocumenten aan bijvoorbeeld belangengroeperingen in Europa, uw familie, kennissen en/of vrienden 
in het land van herkomst of elders en/of de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 
Indien u (inmiddels) in het bezit bent van een paspoort, geboorteakte of andere identiteitskaart dient u dit mee 
te nemen naar het gesprek. 
Tijdens het terugkeergesprek dient u alle documenten, waarmee u kunt aantonen dat u buiten uw schuld geen 
reis- en/of identiteitsdocumenten heeft kunnen verkrijgen te overleggen en toe te lichten. Op basis daarvan 
wordt door de IND geconstateerd of u heeft voldaan aan uw verplichting om terugkeer of vertrek mogelijk te 
maken en meewerkt aan uw terugkeer of vertrek of niet. 
Ook alle activiteiten gericht op terugkeer of uw vertrek die door derden zijn verricht kunnen van belang zijn 
voor de beoordeling door de IND of er sprake is van al dan niet meewerken aan terugkeer. Informatie 
hieromtrent dient u tijdens het terugkeergesprek te kunnen overleggen. 
Indien wordt geconstateerd dat u niet kunt aantonen dat u al het mogelijke in het werk heeft gesteld om terug 
te kunnen keren of te vertrekken zal de IND dit vastleggen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) adviseren de betaling van leefgelden aan u te beëindigen. Als u daarentegen kunt aantonen dat u buiten 
uw schuld niet kunt terugkeren of vertrekken naar uw land van herkomst of een ander land waar uw toelating 
gewaarborgd is, zal door de IND onderzocht worden of aan u een verblijfsvergunning kan worden verstrekt. 
Ook zal continu aandacht worden besteed aan de vraag of uw situatie schrijnend is. 
Indien in het terugkeergesprek door de IND wordt vastgesteld dat u niet heeft meegewerkt aan uw terugkeer, 
zal het COA binnen vier weken aan u kenbaar maken, in het zogeheten zienswijzegesprek, dat zij namens het 
Ministerie van Justitie, voornemens is de leefgelden die u van overheidswege ontvangt te beëindigen. Zij zal u 
daarop de gelegenheid geven uw zienswijze omtrent het beëindigen van de leefgelden naar voren te brengen. 
Indien u medische redenen heeft op basis waarvan reizen naar uw land van herkomst niet aan de orde kan zijn 
dient u hiervoor de medische stukken te kunnen overleggen. Eventuele andere argumenten tegen het 



beëindigen van de leefgelden, kunt u in dit gesprek aan de orde stellen. 
Indien geen zwaarwegende beletselen worden aangedragen zal het COA een beeindigingsbeschikking 
opstellen die aan u wordt uitgereikt om de betaling van het leefgeld aan u stop te zetten. 
Indien u zonder geldige reden niet verschijnt op het terugkeergesprek en dus niet voldoet aan de vordering, zal 
dit worden aangemerkt als het niet meewerken. 
Ook dan zal het COA, na het zienswijze gesprek, een beeindigingsbeschikking opstellen die aan u wordt 
uitgereikt. De betaling van het leefgeld wordt stopgezet. 
Zoals in de beëindigingsbeschikking zal staan opgenomen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit 
bezwaar heeft geen schorsende werking, hetgeen betekent dat dit het stopzetten van de leefgelden níet uitstelt. 



 
Bijlage 4 Project Terugkeer (niet STPIII) 

Kennisgevingsbrief 
 
Geachte heer, mevrouw..................., 
 
U heeft als alleenstaande minderjarige asielzoeker (hierna: ama) in Nederland een asielverzoek gedaan. U bent 
als ama onder de zorg en verantwoordelijkheid, de voogdij, komen te vallen van de Stichting NIDOS. Het 
leefgeld dat u in dit kader ontvangt, wordt door de Minister van Justitie ter beschikking gesteld en feitelijk 
verstrekt door de Stichting NIDOS. 
Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd bent u meerderjarig geworden en is van rechtswege de voogdij van 
de Stichting NIDOS geëindigd (ex artikel 1:233 jo. artikel 1:245 BW). Hierdoor is ook de wettelijke basis voor 
de betaling van leefgeld aan u vervallen. In de praktijk is echter de betaling van het leefgeld aan u voortgezet. 
De Minister van Justitie heeft besloten dat de verstrekking van leefgelden aan ama’s die de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt (hierna: ex-ama’s) dient te worden beëindigd. De Minister van Justitie heeft het bestuur van het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: COA) opdracht gegeven om voor deze beëindiging zorg te 
dragen. 
Ik wil u hier verwijzen naar: 
1. de in de Staatscourant gepubliceerde beleidsregels aangaande de beëindiging van de verstrekking van 
leefgelden aan ex-ama’s (Stcrt. 14 januari 2005, nr. 10, p. 9). 
2. het mandaatbesluit waarbij de Minister van Justitie het bestuur van het COA mandaat heeft verleend tot 
het nemen van besluiten inzake de beëindiging van de verstrekking van leefgelden aan ex-ama’s (Stcrt. 14 
januari 2005, nr. 10, p. 9). 
Aangaande de beëindiging van de verstrekking van leefgelden gaat dit bovenstaande de volgende procedure 
voor u inhouden. 
• Het COA zal u binnenkort - na ontvangst van deze brief - uitnodigen voor een informatiegesprek. Tijdens 
dit gesprek, dat een kennismakend en informerend karakter heeft, wordt ingegaan op de 
beëindigingprocedure van de verstrekking van uw leefgeld en uw verplichting terug te keren naar uw land 
van herkomst. Ook gaat het COA nader in op wat u de komende weken kunt verwachten en wat uw 
rechten en plichten hierbij zijn. 
• Het COA zal u vervolgens uitnodigen voor een tweede gesprek, het vervolggesprek. De bedoeling van dit 
gesprek is om vast te stellen of u de (consequenties van de) procedure van de beëindiging van de 
verstrekking van uw leefgeld en uw verplichting tot terugkeer naar uw land van herkomst heeft begrepen. 
• Het COA zal haar voornemen tot beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld kenbaar maken in het 
zogenoemde zienswijzegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u, ex artikel 4:8 Awb, uw zienswijze aangaande 
het voornemen van het COA naar voren brengen. 
• Wanneer het COA na het met u gehouden zienswijzegesprek geen beletsel ziet om over te gaan tot de 
beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld, zal zij dit verwoorden in een beëindigingsbeschikking. 
Na de uitreiking van deze beschikking zal de Minister van Justitie worden verzocht tot het stopzetten van 
het uitkeren van het leefgeld aan u. 
Doordat u uw eerste asielaanvraag vóór 1 april 2001 heeft ingediend behoort u tot de doelgroep van het Project 
Terugkeer voor langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers. Dit betekent dat het daadwerkelijk 
stopzetten van uw verstrekkingen binnen de werking van het project Terugkeer zal vallen. Het project biedt u 
daarnaast de mogelijkheid om met gebruikmaking van o.a. de “Herintegratieregeling project Terugkeer” de 
zogenoemde HRPT-regeling (waaronder een bijzondere financiële toelage is begrepen) en eventuele extra 
faciliteiten, zoals het verschepen van huisraad, terug te keren. Daarnaast kan aan u ondersteuning worden 
aangeboden bij de aanvraag voor vervangende reisdocumenten. Bijvoorbeeld middels begeleiding door de IND 
bij de presentatie van uw eigen diplomatieke vertegenwoordiging. 
Uiteraard zal het hierboven kort uiteengezette Project Terugkeer voor langdurig in Nederland verblijvende 
asielzoekers reeds aan bod komen in het eerste door het COA met u te houden gesprek aangaande de 
beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld. Hierin wordt nader ingegaan op wat dit voor u betekent, en 
welke gesprekken u hierover nog zult voeren de komende periode. 
Zoals eerder aangegeven in deze brief, zult u dus binnenkort een uitnodiging ontvangen voor het eerste door 
het COA met u te houden gesprek betreffende de beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld. 
Overigens kan, indien u thans niet rechtmatig in Nederland verblijft, door de Vreemdelingenpolitie uw 
uitzetting worden geëffectueerd op elk moment gedurende de procedure voor het beëindigen van de 
verstrekking van uw leefgeld. 
Als u vrijwillig wilt terugkeren met gebruikmaking van de HRPT-regeling kunt u zich nu reeds melden bij de 
Internationale Organisatie voor Migratie. 
Met vriendelijke groet/hoogachtend, 



Bijlage 5 Niet-Project Terugkeer 

Kennisgevingsbrief 
 
Geachte heer, mevrouw..................., 
 
U heeft als alleenstaande minderjarige asielzoeker (hierna: ama) in Nederland een asielverzoek gedaan. U bent 
als ama onder de zorg en verantwoordelijkheid, de voogdij, komen te vallen van de Stichting NIDOS. Het 
leefgeld dat u in dit kader ontvangt wordt door de Minister van Justitie ter beschikking gesteld en feitelijk 
verstrekt door de Stichting NIDOS. 
Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd bent u meerderjarig geworden en is van rechtswege de voogdij van 
de Stichting NIDOS geëindigd (ex artikel 1:233 jo. artikel 1:245 BW). Hierdoor is ook de wettelijke basis voor 
de betaling van het leefgeld aan u vervallen. In de praktijk is echter de betaling van de leefgelden aan u 
voortgezet. 
De Minister van Justitie heeft besloten dat de verstrekking van leefgelden aan ama’s die de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt (hierna: ex-ama’s) dient te worden beëindigd. De Minister van Justitie heeft het bestuur van het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: COA) opdracht gegeven om voor deze beëindiging zorg te 
dragen. 
Ik wil u hier verwijzen naar: 
1. de in de Staatscourant gepubliceerde beleidsregels aangaande de beëindiging van de verstrekking van 
leefgelden aan ex-ama’s (Stcrt. 14 januari 2005, nr. 10, p. 9). 
2. het mandaatbesluit waarbij de Minister van Justitie het bestuur van het COA mandaat heeft verleend tot 
het nemen van besluiten inzake de beëindiging van de verstrekking van leefgelden aan ex-ama’s (Stcrt. 14 
januari 2005, nr. 10, p. 9). 
Aangaande de beëindiging van de verstrekking van leefgelden gaat dit bovenstaande de volgende procedure 
voor u inhouden. 
• Het COA zal u binnenkort - na ontvangst van deze brief - uitnodigen voor een informatiegesprek. Tijdens 
dit gesprek, dat een kennismakend en informerend karakter heeft, wordt ingegaan op de 
beëindigingprocedure van de verstrekking van uw leefgeld en uw verplichting terug te keren naar uw land 
van herkomst. Ook gaat het COA nader in op wat u de komende weken kunt verwachten en wat uw 
rechten en plichten hierbij zijn. 
• Het COA zal u vervolgens uitnodigen voor een tweede gesprek, het vervolggesprek. De bedoeling van dit 
gesprek is om vast te stellen of u de (consequenties van de) procedure van de beëindiging van de 
verstrekking van uw leefgeld en uw verplichting tot terugkeer naar uw land van herkomst heeft begrepen. 
• Het COA zal haar voornemen tot beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld kenbaar maken in het 
zogenoemde zienswijzegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u, ex artikel 4:8 Awb, uw zienswijze aangaande 
het voornemen van het COA naar voren brengen. 
• Wanneer het COA na het met u gehouden zienswijzegesprek geen beletsel ziet om over te gaan tot de 
beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld, zal zij dit verwoorden in een beëindigingsbeschikking. 
Na de uitreiking van deze beschikking zal de Minister van Justitie worden verzocht tot het stopzetten van 
het uitkeren van het leefgeld aan u. 
Zoals eerder aangegeven in deze brief, zult u dus binnenkort een uitnodiging ontvangen voor het eerste door 
het COA met u te houden gesprek betreffende de beëindiging van de verstrekking van uw leefgeld. 
Overigens kan, indien u thans niet rechtmatig in Nederland verblijft, door de Vreemdelingenpolitie uw 
uitzetting worden geëffectueerd op elk moment gedurende de procedure voor het beëindigen van de 
verstrekking van uw leefgelden. 
Als u vrijwillig wilt terugkeren met gebruikmaking van de REAN-regeling kunt u zich nu reeds melden bij de 
Internationale Organisatie voor Migratie. 
 
Met vriendelijke groet/hoogachtend, 
Faxbericht Ministerie van Justitie 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Kennisgeving verwijderbaarheid 
“ex-AMA NIDOS 18+” 
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léãÉêâáåÖÉå=Passage bij NIET VW2000-afdoening : 
Aangaande bovengenoemde vreemdeling(en) deel ik u mede dat betrokkene(n) verwijderbaar 
zijn sedert *, vanwege : 
Passage bij VW2000-afdoening : 
Aangaande bovengenoemde vreemdeling(en) deel ik u mede dat de vertrektermijn, die is 
aangevangen op *, is/zal * verlopen op *, vanwege : 
[*] het niet (tijdig) indienen van rechtsmiddelen na : 
[*] een negatieve (meeromvattende) beschikking 
[*] een negatieve (meeromvattende) beeschikking op een herhaald verzoek 
[*] een negatieve (meeromvattende) beschikking in bezwaar 
[*] een ongegrond beroep 
[*] een afwijzing op de VoVo en ongegrond beroep 
[*] een afwijzing op de VoVo en (meeromvattende) beschikking in bezwaar 
[*] een afwijzing op de VoVo 
[*] een ongegrond hoger beroep 
[*] een afwijzing op de VoVo en een ongegrond hoger beroep 
[*] het intrekken van de VoVo 
[*] het intrekken van het beroep 
[*] het intrekken van het hoger beroep 
Ik verzoek u daarom een begin te maken met de activiteiten gericht op de feitelijke uitzetting 
van betrokkene. Hierbij valt onder meer te denken aan het verkrijgen van voor de terugkeer 
benodigde reisdocumenten (het indienen van een goed onderbouwde, bij voorkeur met 
documenten ondersteunde, LP-aanvraag). De procedure hiertoe per land treft u aan op Politie 
Kennis Net. 
In het IND-dossier zijn : . wel / . geen (kopieën van) identiteitsdocumenten aanwezig. 
Voor zover de vreemdeling een asielaanvraag heeft ingediend vóór 1 april 2001 maak ik u nog 
op het volgende attent. In afwachting van de stappen die genomen worden in de gefaseerde 
aanpak van het Project Terugkeer, wordt niet overgegaan tot beëindiging van de 
opvangvoorzieningen van ontruimbare asielzoekers die een asielaanvraag hebben ingediend 
vóór genoemde datum. Als gevolg hiervan is er ten aanzien van de asielzoekers die tot deze 
categorie behoren thans meer tijd dan voorheen beschikbaar om voorbereidingen te treffen 
voor de daadwerkelijke terugkeer. Uiteraard blijft vrijwillige terugkeer van de vreemdeling, al 
dan niet via het IOM, op elk moment mogelijk. 



 
Bijlage 7 Overzicht politieregio’s met verantwoordelijke COA-clusters 
 
Politieregio verblijfplaats ex-ama COA-cluster 
Politieregio Groningen Cluster Groningen 
Postadres : 
Postbus 11063 
9700 CB Groningen 
Bezoekadres : 
Hereweg 95 
9721 AA Groningen 
Tel : 050-5217100 
Fax : 050-5217199 
Politieregio Friesland Cluster Friesland 
Postadres : 
Postbus 125 
9250 AC Burgum 
Bezoekadres : 
Elingslaan 63 
9251 MN Burgum 
Tel : 0511-480700 
Fax : 0511-480710 
Politieregio Drenthe Cluster Drenthe 
Adres : 
De Eikenhorst 5 
7985 NP Geeuwenbrug 
Tel : 0521-595000 
Fax : 0521-593444 
Politieregio’s : 

• Ijsselland 

• Twente 
Cluster Overijssel 
Postadres : 
Postbus 2005 
7420 AA Deventer 
Bezoekadres : 
Frieswijkerweg 2 
7433 RB Schalkhaar 
Tel : 0570-662200 
Fax : 0570-676326 
Politieregio Flevoland Cluster Flevoland 
Adres : 
Vossemeerdijk 40 
8251 PN Dronten 
Tel : 0321-388500 
Fax : 0321388570 
Politieregio’s : 

• Noord-Holland-Noord 

• Zaanstreek-Waterland 

• Amsterdam-Amstelland 

• Kennemerland 
Cluster Noord-Holland 
Postadres : 
Postbus 264 
1800 AG Alkmaar 
Bezoekadres : 
Rogier van der Weydestraat 4 
1817 MJ Alkmaar 
Tel : 072-5142100 
Fax : 072-5142199 
 
 
 
 
 
 
 



Politieregio’s : 

• Noord- en Oost-Gelderland 

• Gelderland-Midden 

• Gelderland-Zuid 
Cluster Gelderland 
Postadres : 
Postbus 6862 
6503 GJ Nijmegen 
Bezoekadres : 
Daalseweg 382 
6523 CG Nijmegen 
Tel : 024-3818818 
Politieregio’s : 

• Utrecht 

• Gooi- en Vechtstreek 
Cluster Utrecht 
Postadres : 
Postbus 177 
3956 ZV Leersum 
Bezoekadres : 
Hoogstraat 8 
3956 NB Leersum 
Tel : 0343-475600 
Fax : 0343-475610 
Politieregio’s : 

• Haaglanden 

• Hollands-Midden 

• Rotterdam-Rijnmond 
Cluster Zuid-Holland 
Postadres : 
Postbus 84074 
3009 CB Rotterdam 
Bezoekadres : 
Hoofdweg 328-336 
3067 GK Rotterdam 
Tel : 010-2890700 
Fax : 010-2890666 
Politieregio’s : 

• Zuid-Holland-Zuid 

• Zeeland 
Cluster Zeeland/ZHZ 
Postadres : 
Postbus 230 
4330 AE Middelburg 
Bezoekadres : 
Stromenweg 20 
4335 JR Middelburg 
Tel : 0118-630400 
Fax : 0118-630424 
Politieregio’s : 

• Midden- en West-Brabant 

• Brabant-Noord 

• Brabant-Zuid-Oost 
Cluster Brabant 
Postadres : 
Postbus 248 
5201 AE ’s-Hertogenbosch 
Bezoekadres : 
Kooikersweg 2 
5223 KA ’s-Hertogenbosch 
Tel : 073-6223111 
Fax : 073-6223180 
 
 
 
 
 



Politieregio’s : 

• Limburg-Noord 

• Limburg-Zuid 
Cluster Limburg 
Postadres : 
Postbus 3022 
6093 ZG Heythuysen 
Bezoekadres : 
Exaeten 1 
6095 PD Baexem 
Tel : 0475-457900 
Fax : 0475-452326 
Bijlage 8 Relevante stukken t.b.v. COA + Begeleidingsbrief bij dossier t.b.v. COA 

• Kort procedureoverzicht 
• Eerste asielprocedure (beschikking eerste aanleg, BOB en rechterlijke uitspraken) 
• Eventuele tweede asielprocedure 
• Eventuele Reguliere procedures 
• Eventuele Medische documentatie 
• Eventuele 14-1 documentatie 
• Stukken aangaande uitstel van vertrek 
• Lasten tot uitzetting 
• Aanzegging(en) korpschef van politie om Nederland te verlaten 
• Kopie speciale fax 
• Overige bijzonderheden die voor COA van belang kunnen zijn 
• Contactgegevens behandelend ambtenaar IND (Project-)unit Terugkeer 
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låÇÉêïÉêé=Aanvang procedure ter beëindiging van leefgelden 
van ex-ama NIDOS 18+ 
Bijgaand bied ik u een dossier aan van bovengenoemde ex-ama, ten aanzien van wie 
de procedure ter beëindiging van de leefgelden kan worden gestart. 
Kort procedureoverzicht 
Eerste asielprocedure (incl. beschikkingen en evt. uitspraken) 
Eventuele volgende asielprocedures 
Eventuele reguliere procedures 
Eventuele medische documentatie 
Eventuele afhandeling 14-1 
Eventuele stukken aangaande uitstel van vertrek 
In het verleden verstrekte last(en) tot uitzetting 
Kopie van de speciale fax ex-ama die aan VP is verzonden 
Overige bijzonderheden van belang voor de beëindigingsprocedure 
Projectzaak ja/nee 
Contactpersoon/Casemanager IND 
Naam : 
Postadres : 
Telefoonnummer : 
E-mailadres : 


