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Voorbereiden van de uitzetting van
asielzoekers
Om het verwijderingsbeleid effectief
en efficiënt te kunnen uitvoeren dient
zo snel mogelijk te kunnen worden
beschikt over reisdocumenten. 
In dit licht kan het noodzakelijk zijn
dat de korpschef asielzoekers in een
vroeg stadium bij ambassade of consu-
laat presenteert, nog voordat de rech-
ter heeft beslist op een verzoek om
een voorlopige voorziening en/of inge-
steld beroep. 
Een dergelijke vroegtijdige presentatie
is niet noodzakelijk indien duidelijk is
dat het verkrijgen van een vervangend
reisdocument weinig tijd in beslag
neemt, of indien duidelijk is dat een
vroegtijdige presentatie op geen enke-
le wijze de verwijdering bevordert.
Derhalve blijft uitgangspunt dat de
presentatie bij voorkeur na de rechter-
lijke uitspraak plaatsvindt.
De presentatie kan zowel schriftelijk
als in persoon plaatsvinden. 
Hieronder is de tekst weergegeven,
zoals die bij een volgende aanvulling
van de Vreemdelingencirculaire 1994
achter de huidige tekst van de
bestaande paragraaf in hoofdstuk
A6/9.2.1 zal worden toegevoegd.

9.2.1 Aanvragen bij de dichtstbijzijnde
buitenlandse vertegenwoordiging

toevoegen aan het eind van de
bestaande tekst:

In beginsel dient het aanvragen van
een reisdocument, re-entry permit of
identiteitsonderzoek, indien het om
een asielzoeker gaat, pas te geschie-
den na een uitspraak van de rechter.

Indien de rechter nog niet heeft beslist
op een door een asielzoeker ingediend
verzoek om een voorlopige voorzie-
ning en/of ingesteld beroep kan de
korpschef zich voor het aanvragen van
een reisdocument, re-entry permit of
identiteitsonderzoek wenden tot een
diplomatieke vertegenwoordiging in
geval er sprake is van een vrijheidsont-
nemende maatregel (bijvoorbeeld art.
26, Vreemdelingenwet) en het verkrij-
gen van een vervangend reisdocument
veel tijd in beslag neemt.
Eventueel kan ook in andere (bijzonde-
re) gevallen overgegaan worden tot
vroegtijdige presentatie. Het kan dan
bijvoorbeeld gaan om asielzoekers
afkomstig uit een land waarvan
bekend is dat het verkrijgen van reis-
documenten lange tijd in beslag neemt
en er sprake is van openbare orde
aspecten (bijvoorbeeld iemand die op
grond van het strafrecht van zijn vrij-
heid is beroofd).

Een vroegtijdige presentatie zoals hier-
boven omschreven dient achterwege
te blijven indien dit op geen enkele
wijze de verwijdering bevordert.
In bovengenoemde gevallen neemt de
korpschef altijd vooraf contact op met
het desbetreffende Regiokantoor van
de IND (zie A2, C1).

De korpschef stelt de diplomatieke ver-
tegenwoordiging nimmer op de hoog-
te van het feit dat de vreemdeling een
asielzoeker is. Er kan slechts worden
aangegeven dat de persoon in kwestie
Nederland dient te verlaten.
De korpschef ziet erop toe, dat geen
aantekeningen in het document van
de asielzoeker worden geplaatst.

Presenteren van asielzoekers ter vast-
stelling van de nationaliteit/identiteit
Indien er twijfel is omtrent de nationa-
liteit van een vreemdeling die, indien
hij de nationaliteit heeft die hij zegt te
hebben, in aanmerking komt voor ver-

lening van een voorwaardelijke ver-
gunning tot verblijf kan de vreemde-
ling, ook indien de rechter nog niet
heeft beslist op het door de vreemde-
ling ingediende verzoek om een voor-
lopige voorziening en/of ingestelde
beroep, op verzoek van de IND worden
gepresenteerd bij de autoriteiten van
het land waarvan hij stelt onderdaan
te zijn. 
Hieronder is de tekst weergegeven,
zoals die bij een volgende aanvulling
van de Vreemdelingencirculaire 1994
zal worden toegevoegd. De tekst zal
worden toegevoegd bij B7/15.4.1. na
de eerste alinea (na: Deze gronden zijn
beschreven in A4 onder 4). 

Voorts kan een vvtv worden onthou-
den indien getwijfeld wordt aan de
gestelde identiteit/nationaliteit van de
betrokken asielzoeker. In dat geval kan
de asielzoeker ter vaststelling van zijn
identiteit/nationaliteit worden gepre-
senteerd bij de autoriteiten van het
land waarvan hij stelt onderdaan te
zijn. Ook indien de rechter nog niet
heeft beslist op een door de vreemde-
ling ingediend verzoek om een voorlo-
pige voorziening en/of ingesteld
beroep, kan de vreemdeling op ver-
zoek van de IND worden gepresen-
teerd bij die autoriteiten indien de
identiteit/nationaliteit niet op andere
wijze kan worden vastgesteld of aan-
nemelijk gemaakt. 

Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht op
vreemdelingen terzake in te lichten.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.
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