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Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort 

 (uit bijvoorbeeld Syrië) 

 

Als een asielzoeker een reisdocument overlegt, moet goed worden gecontroleerd of dit niet een 

buitenlands vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort is. In de machine-leesbare strook vindt u een 

aanwijzing door de vermeldingen XXA, XXB of XXC. In de Wet op de identificatieplicht (WID) zijn 

onder andere het Nederlands reisdocument en een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort 

afgegeven door een lidstaat van de EU of EER aan hun eigen onderdanen, als identiteitsdocument 

aangewezen. Daarnaast zijn andere buitenlandse nationale paspoorten met een verblijfssticker ook 

geldige documenten voor de identificatieplicht.  

 

Buitenlandse vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoorten zijn geen geldige identiteitsdocumenten 

ingevolge de WID. Het zijn meestal ook geen geschriften die overeenkomstig de plaatselijke 

voorschriften zijn opgemaakt door een bevoegde instantie, waarin het desbetreffende feit is 

vermeld zoals genoemd in artikel 2,8 lid 2 onder d, Wet BRP. Alleen als het rechtsfeit (dus de 

geboorte) heeft plaatsgevonden in het land dat het vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort heeft 

afgegeven, is het wel een document zoals genoemd in artikel 2,8 lid 2 onder d wet BRP. In dat 

laatste geval is het wel van belang te beseffen dat de juiste schrijfwijze van de namen van 

betrokkene worden bepaald door het nationale recht van die burger. Er kan dus van het paspoort 

worden afgeweken als blijkt dat de schrijfwijze niet juist is. 

 

Voor de inschrijving in de BRP vereist de wet niet dat er een identiteitsbewijs zoals genoemd in de 

WID moet worden overgelegd. Wel moet de identiteit deugdelijk worden vastgesteld (artikel 2.4 lid 

3 Wet BRP). In deze gevallen kan de identiteit worden vastgesteld aan de hand van het 

verblijfsdocument. Het verblijfsdocument is geen brondocument voor de BRP (art. 2.8 Wet BRP).  

 

Wanneer het buitenlandse vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort als brondocument kan worden 

gebruikt, geef dan wel duidelijk aan dat het een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is, met 

vermelding van de juiste landcode. 

 

Is het geen brondocument, dan blijft alleen de VOE over, en is het vreemdelingen- of 

vluchtelingenpaspoort slechts een hulpmiddel voor de gegevens. Voeg wel een kopie van het 

vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort toe aan het brondocument. 

 

Bij Palestijnse vluchtelingen die in een kamp in Syrië zijn geboren, wordt vaak als geboorteplaats 

Damascus (of de vestigingsplaats van de autoriteit die het paspoort afgeeft) vermeld. Uit de 

praktijk blijkt dat dit niet altijd de werkelijke geboorteplaats is. Veel Palestijnen verzoeken dan ook 

de echte geboorteplaats te vermelden. De vraag is of in die gevallen kan worden aangetoond dat 
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het paspoort een onjuist gegeven heeft. Maak ook gebruik van de gegevens van het rapport van 

eerste en nader gehoor. In dat geval wordt de geboorteplaats uit het paspoort niet gebruikt voor 

de BRP, maar de aanvullende VOE. 

 

Bij personen die zijn toegelaten op grond van gezinshereniging, is er geen rapport van eerste en 

nader gehoor. Is er een rapport aanwezig van de partner of ouder, gebruik dit dan. Op dit moment 

zijn deze rapporten helaas niet altijd volledig. 

 

Xander Seijs, adviesbureau NVVB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


