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1. Inleiding 

Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat personen niet in aanmerking komen voor 
bescherming van dit verdrag wanneer er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat zij 
zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een 
misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf buiten het land van 
toevlucht, dan wel handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de 
Verenigde Naties.  
 
In 1997 heeft de Staatssecretaris van Justitie in een brief aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer de uitgangspunten neergelegd van het beleid aangaande dit artikel (TK 1997-1998, 
19638, nr. 295). Deze Werkinstructie betreft een overzicht van de procedurele aspecten van 
het uitsluitingsartikel 1F van het Vluchtelingenverdrag en vervangt Werkinstructie 2005/22.  
 
2. Inhoud werkinstructie 

Deze Werkinstructie betreft de procedurele werkwijze van zaken waarin 1F-indicaties spelen. 
Dit betreft de werkwijze voor asielzaken, nareiszaken en overige zaken waarin verlening of 
verlenging van een vergunning voor (on-)bepaalde tijd of verzoek tot naturalisatie aan de 
orde is.  
 
3. Asielzaken 

Het is van belang dat in asielzaken in een zo vroeg mogelijk stadium een 1F-indicatie wordt 
onderkend. Hiervoor wordt verwezen naar de 1F-indicatorenlijst en specifieke 
landentabbladen op de Sharepoint pagina van 1F. De 1F-indicatorenlijst en landentabbladen 
geven een overzicht van situaties waarin 1F-indicaties aan de orde kunnen zijn. De 
genoemde indicatoren zijn echter niet uitputtend, ook in gevallen die niet voorkomen op de 
1F-indicatorenlijst of specifieke landentabbladen kan sprake zijn van 1F-indicaties in 
individuele zaken. Hieronder wordt toegelicht hoe te handelen bij een mogelijke 1F-indicatie.  

3.1 Hoe te handelen bij een mogelijke 1F-indicatie die volgt uit de screening 

Indien er sprake is van een mogelijke 1F-indicatie die volgt uit de screening, dient dit door 
de screeners in de handhavingsaantekening te worden opgenomen en als uitkomst in 
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BS048.7 opgenomen te worden. Deze indicatie dient reeds door de screener zo snel mogelijk 
te worden gemeld aan de unit 1F, zodat zij al direct eventuele vragen kunnen toevoegen aan 
de handhavingsaantekening en het format melden signaal 1F.  

3.2 Hoe te handelen bij een mogelijke 1F-indicatie in de aanmeldfase  

Indien een mogelijke 1F-indicatie naar voren komt in de aanmeldfase, wordt in de eerste 
plaats verwacht dat de asielmedewerker die het gehoor afneemt zelf zo spoedig mogelijk de 
vragen uit het aanmeldgehoor stelt om een compleet beeld te hebben van de indicatie.   

Nadat deze algemene vragen zijn gesteld, dienen de antwoorden op deze vragen zo spoedig 
mogelijk te worden teruggekoppeld aan de unit 1F. Ook als het vanwege tijdsgebrek of 
andere redenen niet mogelijk is om deze vragen te stellen in het aanmeldgehoor, dient de 
unit 1F in deze fase van de procedure alsnog op de hoogte te worden gesteld van de 1F-
indicatie. De algemene vragen moeten dan in de AA-procedure alsnog gesteld worden.   

3.3. Hoe te handelen bij een mogelijke 1F-indicatie in de AA-procedure 

Indien een mogelijke 1F-indicatie pas naar voren komt tijdens het eerste of nader gehoor in 
de AA-procedure, dient zo spoedig mogelijk contact op te worden genomen met de unit 1F.     

Aan de hand van de informatie die de unit 1F krijgt, beoordeelt de unit 1F of aanvullende 
vragen noodzakelijk zijn. Indien de unit 1F aanvullende vragen noodzakelijk acht, is het van 
belang dat deze vragen zo spoedig mogelijk worden gesteld en de antwoorden vervolgens 
wederom worden teruggekoppeld aan de unit 1F. Mede aan de hand van deze informatie 
beslist de unit 1F of er aanwijzingen zijn voor 1F-gedragingen die een onderzoek door de unit 
1F noodzakelijk maken.  

Ook als pas in de beslisfase een 1F-indicatie naar voren komt, dient contact op te worden 
genomen met unit 1F. Dan kan worden bezien of er nog eventuele mogelijkheden zijn om 
aanvullend te horen in de AA of VA-procedure.  

Als de unit 1F beoordeeld heeft dat er geen aanwijzingen zijn voor nader onderzoek door de 
unit 1F, kan de zaak op gebruikelijke wijze door een asielmedewerker buiten de unit 1F 
worden beslist. Wel is het van belang om in elke fase van de procedure alert te blijven op 
mogelijke informatie en signalen waaruit eventueel alsnog (andere) 1F-indicaties naar voren 
kunnen komen. 

Als de unit 1F beoordeeld heeft dat aanvullend onderzoek wel noodzakelijk is, neemt de unit 
de zaak over. Indien de unit 1F de zaak overneemt, zal de zaak VA gezonden moeten worden 
door de asielmedewerker middels het format van de brief hiervoor in Indigo. Van belang is 
dat dit pas gebeurt ná ontvangst van de correcties en aanvullingen op het nader gehoor, 
zodat het dossier compleet is. Vervolgens moet de zaak overgedragen worden aan de unit 
1F. Voor alle praktische handelingen en handelingen die hiervoor vereist zijn in Indigo, wordt 
verwezen naar de proces- en systeembeschrijving.  
 
Indien er sprake is van overname door de unit 1F,  worden de zaken van alle gezinsleden 
van wie gelijktijdig een aanvraag loopt met de vreemdeling waarbij sprake is van een 1F-
indicatie, overgedragen aan de unit 1F. Dit geldt ook voor de gezinsleden waarbij geen 
sprake is van (mogelijke) 1F-indicaties. Voor het beleid inzake de gezinsleden van een 
vreemdeling aan wie artikel 1F wordt tegengeworpen wordt verwezen naar C2/7.10.2.7 Vc. 

Na  overname door de unit 1F neemt de unit 1F alle vervolgstappen en handelingen in die 
zaak op zich. Dit betekent dat ook indien er geen tegenwerping op grond van artikel 1F 
plaatsvindt, de unit 1F de beslissing neemt op de asielaanvraag. Dit geldt ook voor zaken 
van gezinsleden van de vreemdeling waarbij 1F-indicaties aan de orde waren.   

Eventuele vervolgaanvragen of overige procedures zoals herhaalde aanvragen en reguliere 
aanvragen van de betrokkenen die zijn overgenomen door de unit 1F, worden eveneens door 
de unit 1F afgehandeld. 
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3.4 Hoe te handelen bij 1F-indicaties in VA-zaken 

Ook indien in VA-zaken 1F-indicaties naar voren komen, is het van belang om dit zo spoedig 
mogelijk kenbaar te maken aan de unit 1F; dit kan telefonisch of per mail. Ook in deze zaken 
wordt door de unit 1F beoordeeld of er aanwijzingen zijn voor 1F-gedragingen en of 
aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Indien de unit 1F oordeelt dat er geen nader 
onderzoek nodig is door de unit 1F en er geen sprake is van daadwerkelijke 1F-gedragingen, 
kan de zaak op gebruikelijke wijze in de VA-procedure beslist worden.  

Indien de unit 1F concludeert dat nader onderzoek moet plaatsvinden om te beoordelen of er 
daadwerkelijk sprake is van 1F-gedragingen, neemt de unit de zaak over. Dan kan de zaak in 
Indigo worden overgedragen aan de unit 1F en neemt 1F alle verdere vervolgstappen op zich 
(zie hiervoor eveneens de systeembeschrijving). Ook hiervoor geldt dat de unit 1F de zaken 
van de gezinsleden met een verblijfsaanvraag overneemt en het van belang is om deze 
zaken gelijk te laten lopen. Vervolgens worden ook alle eventuele toekomstige aanvragen 
door de unit 1F behandeld. 

3.4 Dublinzaken en zaken die niet-ontvankelijk worden verklaard  

Ook in zaken die niet in behandeling worden genomen op grond van de Dublinverordening en 
in zaken die niet-ontvankelijk worden verklaard, kunnen 1F-indicaties worden gemeld aan de 
unit 1F. De unit 1F start echter pas een onderzoek indien de aanvraag inhoudelijk in 
Nederland in behandeling wordt genomen. Wanneer de aanvraag in Nederland in 
behandeling wordt genomen en/of de aanvraag toch ontvankelijk is, dient dan opnieuw 
contact te worden opgenomen met de unit 1F. Deze werkwijze is ook van toepassing op 
buiten behandeling stellingen in het geval dat de vreemdeling met onbekende bestemming 
(MOB) vertrokken is.  
 
4. Nareiszaken 

Voor nareiszaken geldt eveneens dat het van belang is om (mogelijke) 1F-signalen zo 
spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch te melden bij de unit 1F.  

4.1 1F-indicaties in zaken waarin de MVV nog niet is verleend 

In nareiszaken waarbij de  MVV nog niet is afgegeven waarbij (mogelijk) sprake is van 1F-
indicaties bij een nareiziger, is het eveneens van belang om zo spoedig mogelijk contact op 
te nemen met de unit 1F. De unit 1F kan in dergelijke zaken aan de nareismedewerker 
verzoeken om schriftelijk of via een id-gehoor vragen te stellen. Indien nader onderzoek 
nodig is in de nareiszaak, kan via videoconferencing een gehoor worden afgenomen door de 
medewerker 1F. In tegenstelling tot asielzaken neemt de unit 1F de nareiszaak niet over bij 
1F-onderzoek. De zaak blijft in dit geval staan op naam van de nareismedewerker in Indigo. 
Indien uit het 1F-onderzoek blijkt dat artikel 1F niet zal worden tegengeworpen, handelt de 
nareismedewerker de zaak verder af. Enkel indien artikel 1F wordt tegengeworpen, neemt de 
unit 1F de zaak over en behandelt de medewerker van de unit 1F de aanvraag verder.  

4.2 1F-indicaties in zaken waarin de MVV al is verleend 

In zaken waarin de MVV al is afgegeven en er vervolgens alsnog 1F-indicaties naar voren 
komen – bijvoorbeeld uit informatie van gezinsleden in Nederland – is het alsnog van belang 
om de signalen bij de unit 1F zo spoedig mogelijk te melden. Hierbij is het belangrijk is om in 
duidelijk aan te geven dat het gaat om een SPOED-zaak. De unit 1F zal vervolgens 
beoordelen of er aanvullende vragen gesteld moeten worden door de medewerker van de 
aanmeldbalie. 

Indien de unit 1F vaststelt dat er aanvullende vragen gesteld moeten worden, dient de 
beschikking/het verblijfsdocument niet te worden uitgereikt. De unit 1F beoordeelt op grond 
van de beantwoording van de aanvullende vragen of alsnog de ambtshalve afgeleide 
asielvergunning kan worden uitgereikt, of dat betrokkene dient te worden uitgenodigd voor 
een aanvullend gehoor 1F.  
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Indien de unit 1F beoordeelt dat artikel 1F niet tegengeworpen kan worden, verstuurt de unit 
1F het rapport van  het 1F-gehoor naar de klant en/of gemachtigde. Vervolgens neemt de 
unit 1F contact op met de Aanmeldbalie-mailbox, met het verzoek de zaak verder af te 
handelen. In deze gevallen zal de unit 1F de zaak dus niet verder behandelen. 

In de gevallen waarin artikel 1F wel wordt tegengeworpen en de MVV zal worden 
ingetrokken, zal de unit 1F de zaken van de klant overnemen en verder afhandelen. 
 
5. 1F-indicaties bij overige werksoorten 

Naast de beschreven situaties is het van belang om ook in alle overige situaties ook zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met de unit 1F per mail of telefonisch indien er sprake 
is van een (mogelijke) 1F-indicatie. Dit geldt onder meer voor zaken waarin er sprake is van 
een aanvraag voor verlenging, verlening voor onbepaalde tijd of naturalisatie en er mogelijke 
1F-indicaties naar voren komen uit het dossier, bijvoorbeeld via de screening of informatie 
van derden. In deze situaties beoordeelt de unit 1F of mogelijk een intrekking van een 
verblijfsvergunning aan de orde is.  
 
6. Behandeling door unit 1F 

Als de zaak wordt overgenomen door de unit 1F, is de volgende procedure van toepassing.  
Indien noodzakelijk wordt geacht door de unit 1F, vindt er een aanvullend gehoor 1F plaats 
door de gespecialiseerde medewerkers van de unit 1F. De unit 1F beoordeelt daarnaast of 
eventueel overige nadere informatie nodig is, zoals informatie over de organisatie waartoe 
betrokkene heeft behoord. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de informatie uit 
openbare bronnen, maar ook van informatie afkomstig van of verkregen via bijvoorbeeld het 
ministerie van Buitenlandse Zaken of andere hiertoe geëigende instanties. 

Indien artikel 1F in een zaak van toepassing is, worden het voornemen en de beschikking 
opgesteld door de unit 1F. Voor het beleid inzake de bewijslast en -maatstaf wordt verwezen 
naar paragraaf C2/7.10 van de Vreemdelingencirculaire. Daarbij zal aan de vreemdeling in 
beginsel een inreisverbod worden opgelegd voor de duur van 10 jaar.  

7. Wijze van contact met unit 1F 

Het melden van (mogelijke) 1F-indicaties aan de unit 1F kan zowel telefonisch via de 
telefoonnummers die op de 1F- Sharepoint pagina te vinden zijn als via de 
mail: @ind.minvenj.nl1 Van belang hierbij is om altijd het v-nummer, de 
nationaliteit, processtap en 1F-indicatie te vermelden in de mail of in het telefoongesprek. 
Ook is het van belang om te vermelden of er een ingebrekestelling of dwangsom in de zaak 
loopt en wat de stavaza daarvan is.  

                                                
1 In voorkomende gevallen kan het ook van belang zijn deze informatie tevens door te sturen aan de 
handhavingscoördinator op de asiellocatie.  
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