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Disclaimer  

Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 

informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 

medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 

belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 

worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 

of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 

individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 

Dit informatiebericht is opgesteld naar aanleiding van het mobilisatiedecreet van  

21 september 2022 en de daarop volgende ontwikkelingen in de Russische 

Federatie. 

 

2. Verwachting 

Op dit moment wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van dit mobilisatiedecreet 

voor de beoordeling van asielaanvragen die zijn ingediend door Russen die zich 

hierop beroepen danwel mogelijk onder dit decreet vallen.  

 

Hieronder volgt de voorlopige werkwijze, totdat definitief duidelijk is hoe te handelen 

in deze zaken. 

 

3. Hoe te handelen 

Verzocht wordt om in individuele zaken van Russische asielzoekers waarin 

voorgenomen wordt de aanvraag af te wijzen, contact op te nemen met SUA. 

 

Uitgezonderd zijn Dublin-zaken, zaken met internationale bescherming in een 

andere EU-lidstaat (met uitzondering van Griekenland), zaken waarin sprake is van 

tegenwerping van een veilig derde land en aanvragen die buiten behandeling 

kunnen worden gesteld. 

 

Inwilligingen van aanvragen van vreemdelingen uit de Russische Federatie op 

individuele gronden die niet zijn gerelateerd aan militaire handelingen hoeven niet te 

worden voorgelegd. 

 

4. Afstemming 

Dit bericht is afgestemd met JZ, A&B en DMB. 


