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Onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en 

Veiligheid en Justitie (V&J), het COA en de IND werken samen in het Platform Opnieuw Thuis 

om gemeenten te helpen bij het vervullen van hun taakstelling. Daartoe zijn zij hard bezig 

BRP-inschrijvingen al in een vroeg stadium geregeld te krijgen en verblijfsdocumenten op de 

daarmee corresponderende naam te verstrekken. Toch zullen gemeenten in de aanloop naar 

die procesverbetering maar ook nog daarna met situaties geconfronteerd blijven die ze zelf 

moeten en kunnen oplossen. Inschrijven in de BRP (Basisregistratie Personen) blijft per slot 

van rekening wel een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Om gemeenten daarin te 

ondersteunen, zetten we hier op een rij wat gemeenten zelf kunnen doen en welke hulp zij 

daarbij kunnen krijgen.  

Er is een woning maar nog geen BRP-inschrijving. Wachten of zelf inschrijven? 

De gemeente, vaak de afdeling Huisvesting, wil de vergunninghouder huisvesten maar weet 

niet of hij al is ingeschreven in de BRP. De medewerker van afdeling Huisvesting zoekt dan 

contact met de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar de vergunninghouder in het 

AZC verblijft. Zo kan de medewerker ontdekken of de inschrijving in de BRP van de 

vergunninghouder net gedaan of aanstaande is. 

· Als dat nog niet zo is, kan de medewerker van afdeling Huisvesting aan afdeling 
Burgerzaken/Publiekszaken van de eigen gemeente vragen om de vergunninghouder 
direct in de eigen gemeente te registreren. Daarvoor kan Burgerzaken bij de 
Ketenservicelijn van de IND een zogenoemd gemeente-dossier opvragen. De 
vergunninghouder wordt dan ingeschreven op het adres van de woning waarin de 
gemeente hem wil vestigen.  

· Als de vergunninghouder wel al in de BRP-inschrijfprocedure in de AZC-gemeente zit, 
dan is het, om de kans op dubbelinschrijving te verkleinen, raadzaam om het 
inschrijfproces in de AZC-gemeente even af te wachten. Men kan natuurlijk wel 
vragen aan de AZC-gemeente hoe lang zij denken dat de procedure nog gaat duren 
en daar heldere afspraken over maken. 
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De gemeente wil zelf inschrijven in de BRP maar beschikt niet over de daartoe 

benodigde documenten.  

Om zelf vlot de eerste inschrijving van vergunninghouders ter hand te kunnen nemen kan de 

gemeente het dossier over de vergunninghouder opvragen via de ketenservicelijn van de 

IND. In het dossier zitten alle benodigde stukken voor de inschrijving, voor zover aanwezig 

bij de IND. De gemeente kan de inschrijving dan voorbereiden en een afspraak maken met 

de vergunninghouder voor de daadwerkelijke inschrijving.  

Bij de IND Ter Apel zijn ‘medewerkers inschrijving BRP’ (MIB’ers) in dienst die de dossiers 
voor gemeenten maken, als die daar om vragen. Standaard zit in het dossier dat naar de 
gemeente wordt gestuurd:  

· Aanmeldfase gehoor 
· Beschikking Asiel  
· Mededeling art.2.17 (nationaliteit en geboortedatum) 
· Kopie brondocumenten met eventuele vertaling 
· Kopie identificerende- en reisdocumenten met eventuele vertaling 
· Verklaring van onderzoek 
· Indien van toepassing, uitslag DNA-onderzoek 

 Als het een MVV (nareis-)dossier betreft, zit er ook het eerste gehoor van de referent in. 
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De gemeente wil zelf inschrijven in de BRP maar ziet onbekende documenten.  

De vergunninghouder overlegt documenten, maar de gemeente heeft geen idee hoe die 

documenten te moeten beoordelen op echtheid en relevantie.  

Het handigste is het als de gemeente in dat geval eerst met de IND belt via de 

ketenservicelijn: nummer 088 0430 500 of per mail ketenservice@ind.minvenj.nl De IND kan 

informatie geven over welke documenten al werden onderzocht en wat de bevinding was.  

Als blijkt dat de IND de documenten al onderzocht heeft en akkoord heeft bevonden, dan 

kan de gemeente vervolgens zelf de inschrijving doen. 

Blijken documenten nog niet eerder onderzocht te zijn maar wel relevant voor de 

inschrijving, dan kan de gemeente de desbetreffende documenten opsturen aan de IND: 

Bureau Documenten, Postbus 7025, 8007 HA ZWOLLE.  

Wat te doen als er helemaal geen documenten zijn (ongedocumenteerden)? 

Een gemeente kan in dat geval toch contact opnemen met de Ketenservicelijn van de IND 

om een gemeente-dossier op te vragen. Daar zijn in ieder geval dan documenten in te 



vinden die de IND heeft aangemaakt zoals rapport van eerste gehoor, beschikking, artikel 

2.17 verklaring e.d. Zo heeft de gemeente een basis om de verklaring onder ede of belofte 

voor te bereiden voor de ongedocumenteerde vluchteling.  
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De naam op het verblijfsdocument klopt niet. Wat kan de gemeente doen?  

De gemeente belt de ketenservicelijn van de IND om de afwijking te melden. Voorlopig is 

voor de aanvraag van een nieuw pas nog een ingevuld ‘vernieuwingsformulier’ nodig. 

Vervolgens zal de IND innen enkele dagen een nieuwe pas bestellen. Nadat de nieuwe pas bij 

het desbetreffende IND-loket is bezorgd, krijgt de vergunninghouder schriftelijk bericht. NB: 

De IND verkent op dit moment de mogelijkheden om de aanvraag van een nieuwe 

verblijfspas te vereenvoudigen. 
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De gemeente heeft weinig ervaring met inschrijving van de doelgroep.  

De gemeente kan desgewenst hulp en bijstand inroepen via het Contactcentrum Rijksdienst 

voor Identiteitsgegevens (RvIG) 088-9001000, info@rvig.nl.  

De gemeente heeft te weinig personeel om (veel) vergunninghouders in korte 

tijd in te schrijven.  

Gemeenten die onvoldoende capaciteit hebben of voorzien om (verwachte) pieken of hoge 

voorraden in eerste inschrijvingen op te kunnen vangen of weg te kunnen werken, kunnen 

ondersteuning vragen bij ICTU. ICTU verzorgt in opdracht van het ministerie van BZK het 

project Versnelde Eerste Inschrijving Vergunninghouders (VEIV). Het project levert tijdelijk 

extra capaciteit om de gemeente te ondersteunen met de eerste inschrijvingen. Gemeenten 

zijn daarover met een brief begin december geïnformeerd. Zie op de site van het Platform 

Opnieuw Thuis.  

Verzoeken om hulp kan de gemeente richten aan veiv@ictu.nl of telefoonnummer 06-25 06 

76 13.  

De gemeente heeft woningen beschikbaar maar volgens haar geen 

plaatsbare, gekoppelde vergunninghouders.  

Soms krijgen gemeenten woonruimte beschikbaar, terwijl alle gekoppelde 

vergunninghouders onder dak zijn of hen al een woning is toegewezen. Het COA gaat dan 

mailto:info@rvig.nl
mailto:veiv@ictu.nl


elders gekoppelde vergunninghouders ontkoppelen en beschikbaar maken voor gemeenten 

met een woning. Het COA moet dan wel eerst nagaan of het die vergunninghouders niet 

weghaalt bij een gemeente die hen net aan het plaatsen was. Dat is binnen twee werkdagen 

geregeld. 

 

Wil de gemeente bovenop de taakstelling extra vergunninghouders huisvesten? Graag. Het 

COA zal dan kijken waar de wachttijden elders lang zijn. Daar ontkoppelt ze dan 

vergunninghouders en stuurt hen richting beschikbare woningen. Deze keerkoppeling is 

binnen twee werkdagen geregeld. Soms moet het COA putten uit de nieuwe aanwas 

vergunninghouders. Dat vraagt iets meer tijd.  

 

Het COA wil gemeenten dus zo veel mogelijk tegemoet komen. Concrete afspraken hierover 

maken gemeenten met de regievoerder van het COA. Maar deze werkwijze vraagt ook 

souplesse van gemeenten. Zo zullen gemeenten er rekening mee moeten houden dat het 

niet altijd mogelijk is om de ideale bewonerssamenstelling voor de woning te vinden. Het 

kan zijn dat voor een gezinswoning ook combinaties van alleenstaanden worden 

aangeboden. Er zijn op dit moment nu eenmaal veel alleenstaanden. 

 

Heeft de vergunninghouder nog nareizende gezinsleden? 

Vanaf maart 2016 kan de gemeente in het taakstellingsvolgsysteem (TVS) precies volgen:  

- Of er nog gezinsleden in het buitenland zijn 
- Of de vergunninghouder voor hen een nareis-vergunning (mvv) heeft aangevraagd 
- Wanneer de toegewezen vergunning is opgehaald bij de buitenlandse post 
- Wanneer de gezinsleden in Nederland zijn aangekomen 
- Of en wanneer ze uit het aanmeldcentrum zijn vertrokken. 

De gemeente heeft een vraag over administratieve processen en die vraag 

staat niet hierboven. 

De ketenservicelijn van de IND is beschikbaar als frontoffice voor alle andere vragen over 

administratieve processen en weet altijd de juiste organisatie te vinden die de vraag kan 

beantwoorden:  

 IND-ketenservicelijn: 088 0430 500 of per mail ketenservice@ind.minvenj.nl 

 
Daartoe onderhoudt de ketenservicelijn o.a. contact met de volgende organisaties: 

- COA (t.b.v. plaatsing, vestiging, uitstroom, koppelingen) 
- RvIG (Rijksdienst voor identiteitsgegevens t.b.v. wet- en regelgeving bij inschrijvingen 

in de BRP) 
- NVVB (t.b.v. vragen over burgerlijke stand en toepassing van het naamrecht) 



- ICTU (organisator van de inzet van mobiele teams die bijstand kunnen verlenen bij 
inschrijvingen in de BRP van deze specifieke doelgroep) 


