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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 

We worden geconfronteerd met consulaire verklaringen van de Somalische 

ambassade die in het hoor- en beslisproces specifieke aandacht vereisen. 

 

2. Verwachting  

De werkwijze zoals neergelegd in dit informatiebericht blijft zonder tegenbericht van 

kracht.  

 

3. Inhoud/Toelichting 

Afgelopen tijd zijn we geconfronteerd met twee types consulaire verklaringen van de 

Somalische ambassade te Brussel, die bijzondere aandacht vereisen in het hoor- en 

beslisproces. Het gaat om de volgende documenten, te zien in de bijlagen: 

 

Document 1/ bijlage 1 

In dit document wordt vermeld dat er geen nationaliteitsverklaring kon worden 

afgegeven omdat de betreffende persoon geen identificerende documenten kon 

overleggen. Echter wordt wel erkend dat deze persoon een ‘Somali citizen’/ een 

burger van Somalië is. Op basis waarvan het ‘citizenship’ wel wordt erkend, wordt in 

het document niet toegelicht. Dit document is echter geen nationaliteitsverklaring en 

is evenmin gelijk te stellen met een Somalische geboorteakte.   

 

Document 2/ bijlage 2 

Dit betreft een consulaire verklaring met als titel ‘geboortecertificaat’ waarin staat 

dat het is afgegeven ‘after having verified the source and validity of the applicant’s 

official ID’s’. Echter wordt niet gespecificeerd om welke ‘official ID’s’/ officiele 

(bron)documenten het hier gaat. Gebleken is dat dergelijke verklaringen met 

regelmaat werden afgegeven op basis van bijvoorbeeld een Nederlands 

verblijfsdocument, een COA pasje, een Belgisch rijbewijs ed. Er kan niet enkel op 

basis van dit document worden uitgegaan van de geboorteplaats (en overige 

persoonsgegevens) van de vreemdeling.  
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4. Hoe te handelen 

Hoewel we normaliter van oordeel zijn dat kan worden uitgegaan van documenten 

van de ambassade van het land van herkomst aangaande de nationaliteit/het 

staatsburgerschap (document 1) danwel de geboorteplaats (document 2) van een 

vreemdeling, geldt dit niet zonder meer voor deze documenten.  

 

Voor beide documenten geldt dat als de vreemdeling verder geen andere 

ondersteunende verklaringen of documenten heeft, de gestelde nationaliteit danwel 

de gestelde geboorteplaats/herkomst alsnog ongeloofwaardig kan worden bevonden. 

In je besluit kun je dit motiveren met gebruik van de informatie in de toelichting bij 

document 1 en document 2 hierboven.  

 

Indien (een van) deze documenten is ingediend bij een herhaalde asielaanvraag 

waar de eerdere aanvraag is afgedaan op ongeloofwaardige nationaliteit/herkomst, 

al dan niet op basis van een taalanalyse, leidt het overleggen van enkel deze 

documenten niet tot een ander oordeel dan bij de vorige aanvraag. 

 

LMA 

Indien de DT&V er op basis van de consulaire verklaring(en) in slaagt een vlucht 

naar Somalië te boeken en de vreemdeling op grond hiervan een opvolgende 

(vliegtuigtrap) asielaanvraag indient dient als volgt gehandeld te worden. Als de 

vreemdeling stelt dat het novum is gelegen is in deze  LP die is afgegeven door de 

ambassade, dient alsnog uit gegaan te worden van de Somalische 

nationaliteit/herkomst. Je kunt dan geen art. 3.1 Vb besluit nemen. In een EDT of 

een AA procedure zal je dan alsnog moeten onderzoeken of het standpunt kan 

worden ingenomen dat hiermee de Somalische nationaliteit voldoende aannemelijk 

is gemaakt, maar de herkomst en het (oorspronkelijke) asielrelaas nog niet. Het 

verdient de voorkeur om, bij een afwijzing, de asielaanvraag (kennelijk) ongegrond 

(artikel 30b, eerste lid onder g, Vw) te verklaren en niet af te doen op grond van 

niet-ontvankelijkheid (artikel 30a, eerste lid onder d, Vw). 

 

5. Afstemming 

Dit bericht is afgestemd met JZ, Bureau Documenten (Directie Dienstverlenen) en 

TOELT. 

 
 
 
 


