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1. Inleiding 

1.1 Waarom een Basis Start Architectuur? 

 

De vreemdelingenketen bestaat uit een verzameling overheidsinstanties die onder coördinatie van 

het ministerie van Veiligheid en Justitie het vreemdelingenbeleid, zoals juridisch verankerd in o.a. 

de Vreemdelingenwet, uitvoert. Deze organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de 

inrichting van de processen en de bijbehorende informatievoorziening. Daarbij is samenwerking 

onontbeerlijk en speelt informatie een sleutelrol. Informatie maakt het voor medewerkers mogelijk 

om beslissingen te nemen of activiteiten uit te voeren; of dit nu gaat om een beslissing in de 

juridische context (Toegang: “krijgt deze persoon wel of niet een visum”) of het wel of niet 

uitvoeren van een handeling (Toezicht: “neem ik deze persoon wel of niet mee naar het bureau”). 

Naarmate er meer en kwalitatief hoogwaardiger informatie gebruikt wordt, worden de effectiviteit 

en efficiency van de processen bij de instanties ook beter. Deze informatie komt niet altijd per 

definitie uit de ‘eigen organisatie’. Ook informatie verzameld door een andere ketenpartner kan 

relevant zijn. Zo kan de informatie verkregen tijdens een asielgehoor ten behoeve van de aanvraag 

van een asielvergunning door de IND ook relevant zijn voor de uitzetting van diezelfde vreemdeling 

door de DT&V als blijkt dat de asielvergunning niet wordt verleend. Om deze samenwerking/ 

informatiedeling tussen instanties te faciliteren is het nodig om uitgangspunten te formuleren waar 

binnen de gehele keten overeenstemming over bestaat. Deze uitgangspunten zijn in 

richtinggevende uitspraken, zg. principes, in deze basis start architectuur vastgelegd en hebben 

enerzijds tot doel om als kader te fungeren voor nieuwe ontwikkelingen binnen de 

vreemdelingenketen en anderzijds te sturen op veranderingen die nodig zijn om de gewenste 

richting waar te maken. Daarbij worden deze principes in diverse ‘probleemgebieden’  

onderverdeeld (zie onderstaand figuur) om de veranderingen beheersbaar en bestuurbaar te 

houden.  

 

 

 

Figuur 1. – Overzicht van de probleemgebieden (‘vlekken’) die in de BSA onderkend worden, 

waarbij de domeinen ‘digitaal werken’ en ‘KMI+’ al in een architectuur zijn uitgewerkt (en 

zodoende gekleurd zijn).  

 

De Basis Start Architectuur (BSA) is daarmee een vlekkenplan (bestemmingsplan) waarlangs 

toekomstige ontwikkelingen kunnen worden gestuurd.  Een gedetailleerde blauwdruk 

(bouwtekening) waar precies uit herleid kan worden hoe de toekomstige voorzieningen er uit 

komen te zien, zal te vinden zijn in de project start architecturen die een verdere uitwerking zijn 

van de BSA en richting geven aan veranderingen die binnen een project gerealiseerd worden.  
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1.2 Historie 

 

Al in 2001 is de eerste schets voor een architectuur van de vreemdelingenketen uitgewerkt. De 

aanleiding hiervoor waren problemen ten aanzien van de identiteit van de vreemdeling. 

Betrouwbare gegevens over de identiteit van de vreemdeling zouden tot betere resultaten (in 

termen van efficiency en effectiviteit) leiden. Ook het verkrijgen van managementinformatie over 

de hele keten heen en de uitwisseling van informatie is destijds als probleem onderkend. 

 

Dit heeft geleid tot de realisatie van de Basisvoorziening vreemdelingen (BVV) – een voorziening 

waarmee ketenpartners gezamenlijk informatie delen over de persoon, de vreemdeling – en het 

Protocol Identificatie en Labeling (PIL), wat de procedures bij identificatie van de vreemdeling 

voorschrijft. De voorziening is ingericht als een registerarchitectuur in combinatie met een 

berichtenmakelaar: er zijn afspraken gemaakt om de eenduidigheid en betrouwbaarheid van de 

gegevens in de registers te waarborgen. De belangrijkste wijziging die sinds de realisatie in 2004 

heeft plaatsgevonden is het toevoegen van een biometrie register.  

 

Inmiddels, ruim 10 jaar later, is een dergelijke registratie niet meer weg te denken en is deze een 

belangrijk fundament voor de samenwerking in de keten geworden. Desalniettemin is 

geconstateerd dat de problemen van weleer nog onvoldoende zijn opgelost. Nog steeds blijft het 

eenduidig vaststellen van de identiteit een zorg, met een relatief groot percentage dubbele v-

nummers tot gevolg. 

 

 

Figuur 2. – onoverzichtelijke hoeveelheid aan informatiestromen 

 

Bovenstaand figuur geeft schematisch weer (zie AVANTi rapport dd juli 2007) hoe ketenpartners 

vooral onderling informatie uitwisselen. Dit beeld is vervolgens ook bevestigd in de zeer 

gedetailleerde procesanalyse en analyse van de informatie-uitwisseling1 tussen de partners. Veel 

van deze bilaterale informatiestromen vinden op papier plaats vinden, en kunnen dus efficienter en 

effectiever. Ook de behoefte aan betere managementinformatie bestaat nog steeds2.  

                                                
1 Zie ‘Eindrapportage procesanalyse fase 0’ d.d 31-08-2011, ‘Eindrapportage procesanalyse fase 1’, d.d. 17-01-
2012 en de ‘Rapportage Analyse Informatietransacties’, d.d. 21-09-2012.   
2 Zie ‘Eindrapport Ketenmanagementinformatie vs. 1.0’ d.d. december 2011. 
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1.3 Doelstellingen van de Vreemdelingenketen 

 

De algemene doelstelling van het vreemdelingenbeleid luidt3:  

Een gereglementeerde en beheerste toelating tot, verblijf in en vertrek uit Nederland of 

terugkeer van vreemdelingen4, die in nationaal en internationaal opzicht maatschappelijk 

verantwoord is. 

 

Dit vertaalt zich specifiek naar: 

 

De vreemdelingenketen voert snel en zorgvuldig de Vreemdelingenwet uit, door: 

1. REGULIER Migranten die willen komen voor werk, studie of liefde zo 

snel mogelijk, zorgvuldig getoetst laten weten of ze mogen 

komen. 

  

2. GRENSBEWAKING Zo snel mogelijk, goed gecontroleerd, mensen de grens laten 

passeren, of op goede gronden weigeren. 

  

3. VREEMDELINGENTOEZICHT Effectief toezien op illegaal verblijf in Nederland. 

  

4. ASIEL Asielzoekers zo snel mogelijk op zorgvuldige wijze 

duidelijkheid bieden en vervolgens huisvesten dan wel laten 

terugkeren. 

  

5. ILLEGALITEIT Illegaal verblijvende vreemdelingen zo snel mogelijk op 

waardige wijze laten terugkeren. 

  

6. ALGEMEEN Onderkenning slachtofferschap mensenhandel, onderkenning 

migratiefraude en migratiecriminaliteit 

  

 

Kenmerkend aan deze doelstellingen is dat informatie van een andere ketenpartner nodig is om 

deze wetten uit te kunnen voeren. De vreemdelingenketen is een netwerk van overheids-

organisaties die als een keten diensten levert met betrekking tot het vreemdelingendomein. 

 

De BSA voor de informatievoorziening van de vreemdelingenketen gaat dan ook vooral om de 

samenwerking in de keten, in het bijzonder om de informatiestromen en informatievoorzieningen 

die hier voor nodig zijn. 

1.4 Uitgangspunten 

Het vreemdelingendomein is een bijzonder levendig gebied met de nodige politieke aandacht. Deze 

basis startarchitectuur is dan ook geen “document in beton gegoten”, maar een levend document, 

wat kan worden bijgesteld naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. In hoofdstuk 5 

(‘Effectuering van de BSA’) is beschreven hoe het proces daartoe is ingevuld.  

 

                                                
3 Zie verslag ktCGV d.d. 6 december 2012 met betrekking tot besluitvorming over het ketenplan.  
4 In dit plan is zoveel mogelijk aangesloten bij de terminologie uit de vreemdelingenwet. 
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1.5 Leeswijzer 

 

Dit document beschrijft de context van de architectuur van de vreemdelingenketen. Daarbij wordt 

in eerste instantie stilgestaan bij de actoren in de keten, dit is bedoeld om meer inzicht te geven in 

de verschillende typeringen van vreemdeling en organisaties die een rol spelen in de keten. In een 

omgevingsanalyse worden vervolgens de belangrijkste trends en ontwikkelingen vermeld en in 

welke mate deze van invloed zijn op de keten en de gemeenschappelijke voorzieningen. Daarna 

worden de verschillende probleemdomeinen die op dit moment actueel zijn in de keten benoemd. 

Bij ieder probleemdomein wordt vermeld welke principes van toepassing zijn. De gedetailleerde 

uitleg van de principes zelf is opgenomen de bijlage.  

 

In de bijlagen wordt eerst een overzicht gegeven van architectuurvraagstukken die nader 

uitgewerkt moeten worden, waarna in de tweede bijlage in detail de principes zijn uitgewerkt. 

Vervolgens volgt een gedetailleerd overzicht van de verschillende typeringen vreemdelingen. De 

laatste bijlage geeft een overzicht van de kaders en regelgeving die van toepassing zijn.  

 

2. De actoren van de keten 

2.1  De vreemdeling 

De vreemdelingenketen zet de “vreemdeling” centraal. De definitie van de vreemdeling volgt uit de 

Vreemdelingenwet 2000, Artikel 1 lid m: 

Ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke 

bepaling als Nederlander moet worden behandeld. 

Met andere woorden: het overgrote deel van de ruim 7 miljard mensen op de wereld zijn 

vreemdelingen. Voor de keten is alleen de veel kleinere groep van vreemdelingen relevant nl. die 

vreemdelingen die ook daadwerkelijk met Nederland in aanraking komen.  

 

Hierin is de volgende onderverdeling te maken: 

 Vreemdelingen die niet in Nederland verblijven, maar wel bekend zijn bij de Nederlandse 

overheid: 

 met wie een overheidsrelatie wordt onderhouden i.h.k.v. belastingwetgeving, zorg, 

sociale verzekeringen, e.d.; 

 door de Nederlandse overheid als ongewenst worden verklaard (een zwarte lijst); 

 die voornemens zijn naar Nederland te komen voor een periode van meer dan 3 

maanden; 

 die de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen. 

 

 Vreemdelingen die in Nederland verblijven: 

 en gemeenschapsonderdaan zijn (en daarmee geen visum of verblijfsvergunning 

nodig hebben); 

 voor een verblijf van minder dan 3 maanden in Nederland zijn 

 En daarvoor geen visum nodig hebben (bijvoorbeeld een Canadees) 

 En daarvoor een visum nodig hebben (bijvoorbeeld een Sudanees) 

 voor een regulier verblijf van meer dan 3 maanden in Nederland (dwz: niet asiel) 

 asielzoekers 

 maar geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben (illegalen). 

 die de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen. 
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De onderverdeling helpt om een aantal architectuurvraagstukken te adresseren. Gegevens met 

betrekking tot bovenstaande groepen vreemdelingen staan in diverse registraties geregistreerd. Zo 

zullen illegalen slechts voor een deel in een register terug te vinden zijn, heeft eerdere 

besluitvorming op CGV-niveau geleid tot het uitsluiten van de EU-VIS doelgroep en is het mogelijk 

dat vreemdelingen bekend zijn in het RNI5 domein en mogelijk later ‘instromen in de 

vreemdelingenketen’. Niet alle in dit hoofdstuk genoemde vreemdelingen maken zodoende 

onderdeel uit van de scope van deze architectuur.  

2.2 Taakvelden 

 

Binnen de vreemdelingenketen worden wettelijke taken aan ketenpartners toebedeeld primair op 

basis van de Vreemdelingenwet, de Wet COA en de Rijkswet op het Nederlanderschap. Er zijn 7 

wettelijke taken geïnventariseerd op basis van eerdere documentatie. Onder wettelijke taak wordt 

verstaan: ‘Een taak die op basis van een wettelijke grondslag is toebedeeld aan een of meerdere 

ketenpartners.’  

 

Toelating is één wettelijke taak maar wordt in verschillende varianten door verschillende 

ketenpartners uitgevoerd. Om de verschillende vormen van Toelating te kunnen toetsen wordt er 

een splitsing gemaakt in Toelating Regulier (Lang Verblijf), Toelating Kort Verblijf en Toelating 

Asiel. 

 

De vreemdelingenketen is een complexe keten. Binnen deze keten is er tussen verschillende 

ketenpartners veel interactie en afstemming noodzakelijk. De wettelijke taken die zijn toebedeeld 

aan ketenpartners kunnen afzonderlijk, opvolgend of simultaan plaatsvinden. Om binnen de keten 

tot een juiste uitvoering van taken te komen wordt gebruik gemaakt van ketenfuncties en 

ketenactiviteiten. 

Een ketenfunctie wordt omschreven als: ‘Een activiteit of set aan activiteiten, nodig om een 

wettelijke taak uit te kunnen voeren. Een ketenfunctie levert een resultaat op binnen de keten voor 

een of meerdere partners’. 

 

Een “route” van het eerste contact met een vreemdeling, tot het moment dat er geen 

ketenactiviteiten (meer) nodig zijn, wordt een “taakveldroute” genoemd. 

 

                                                
5 Register Niet Ingezetene (onderdeel van de Basis Registratie Personen waarbij de GBA wordt aangevuld met 
deze doelgroep) 
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Figuur 3. – De taakvelden van de vreemdelingenketen  

 

 

Taakveld Omschrijving 

Toelating  Beslissen over (voortzetting van) de rechtmatigheid van het (voorgenomen) verblijf. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier (voor een periode van langer dan 3 

maanden), kort verblijf (korter dan 3 maanden) en asiel. 

Toegang Beslissen over het recht tot toegang tot Nederland 

Toezicht Het toezien op de rechtmatigheid van het verblijf van vreemdelingen in het kader van 

handhaving of opsporing. 

Bewaring Activiteiten rond het op wettelijke grondslag ontnemen of beperken van de vrijheid van 

vreemdelingen. 

Opvang Het beoordelen van het recht op opvang en het bieden van opvangvoorzieningen en 

verstrekkingen zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid RVA, aan asielzoekers en andere 

categorieën vreemdelingen. 

Terugkeer Het toezien op en toewerken naar de terugkeer van de vreemdeling naar het land van 

herkomst of het vertrek naar een ander land waar de toegang is gewaarborgd. 

Naturalisatie Het beoordelen van het recht op de Nederlandse nationaliteit en het Nederlanderschap. 

Tabel 1. Overzicht taakvelden met bijbehorende definitie (zie procesanalyse) 

 

2.3 De overige actoren 

De taakvelden wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties 

die gezamenlijk zorgdragen voor het uitvoeren van de vreemdelingenwet en aanpalende 

wetgeving. 
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De partijen die hier een rol in vervullen zijn: 

 COA – voor de opvang van asielzoekers 

 IND – besluitvorming of de vreemdeling in Nederland mag verblijven 

 DT&V – het doen terugkeren van de vreemdeling naar land van herkomst of ander land dat 

bereid is de vreemdeling op te nemen.  

 DJI – vreemdelingenbewaring.  

 Buitenlandse Zaken (en de posten) – het eerste fysieke contact met de vreemdeling vindt 

(m.n. voor het taakveld Toelating) vooral plaats op een diplomatieke post.  

 Vreemdelingenpolitie – ziet toe op de rechtmatigheid van het verblijf van de vreemdeling 

i.h.k.v. handhaving en opsporing 

 KMAR – ziet toe op de rechtmatigheid van de toegang tot Nederland en het rechtmatig 

verblijf van de vreemdeling.  

 Zeehavenpolitie – ziet toe op de rechtmatigheid van de toegang 

 SZW – voor beleidsvoering van de inburgeringswet6 

 

 

 

Figuur 4. – De actoren per taakveld (voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar 

par. 2.2.2). 

 

De vreemdelingenketen werkt daarbij nauw samen met andere ‘ketens’ en organisaties, zoals in 

onderstaand figuur wordt weergegeven. 

 

 

                                                
6
 SZW is op dit moment nog niet aangehaakt in de diverse overleggen met betrekking tot de 

vreemdelingenketen. 
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Figuur 5. – De context van de vreemdelingenketen  

 

- gerelateerde keteninstanties (waarmee vaak nog papieren gegevensuitwisseling 

plaatsvindt) 

o Raad voor de Rechtspraak 

o Raad van State 

o Gemeenten (via GBA overigens volledig geautomatiseerd) 

 

- ketens waarmee (vaak nog papieren) gegevensuitwisseling plaatsvindt: 

o strafrecht – de zogenaamde ‘VRIS-sers’ (vreemdeling in het strafrecht, en via 

SKDB7 volledig geautomatiseerd). 

o onderwijs – in het kader van inburgering & onderwijs aan vreemdelingen 

o zorg – t.b.v. het leveren van zorg aan personen die vooralsnog geen bsn hebben.  

o werk en inkomen. 

 

Daarnaast zijn er instanties/personen die belanghebbend zijn in de keten, dit zijn: 

- Erkende referenten – organisaties die vreemdelingen naar Nederland halen in het kader 

van arbeid of onderwijs; 

- Sociaal referenten – personen die vreemdelingen naar Nederland halen voor 

gezinsvorming/gezinshereniging. 

 

Of belangenbehartigers: 

- Advocatuur – instanties die vreemdelingen ondersteunen indien deze beroep en/of bezwaar 

wil maken tegen een beslissing door een keteninstanties. 

- Vluchtelingenwerk – voor begeleiding van de vreemdeling bij de contacten met de overheid 

en andere relevante zaken 

- NGO’s (waaronder IOM) voor het begeleiden van vreemdeling in terugkeer naar land van 

herkomst (of ander land dat bereid is de vluchteling op te nemen). 

- UNHCR 

 

Op basis van een compleet, juist en actueel beeld van de vreemdeling wordt de dienstverlening van 

de keten vormgegeven. De doelstelling van de keten is gericht op een humane behandeling van de 

vreemdeling. Het is daarmee niet de organisatie of het proces dat centraal staat, maar de 

                                                
7 Strafrechtsketendatabank 
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informatie over de vreemdeling. Daarbij is het van belang dat de administratieve lasten beperkt 

worden opdat de actoren zich ook daadwerkelijk kunnen richten op de vreemdeling. Een goede 

informatie-infrastructuur is daarbij randvoorwaardelijk.  

 

3. Omgevingsanalyse 

Om een stabiele architectuur van de vreemdelingenketen neer te zetten is het essentieel zicht te 

hebben op de trends en ontwikkelingen die van toepassing zijn. Daarmee kan worden 

voorgesorteerd op kansen en bedreigingen die van invloed zijn.  

 

Trend Toelichting Effect op de Vreemdelingenketen 

Toename Europese 

Regelgeving en/of 

Schengenregelgeving 

In toenemende mate rekening 

houden met meer Europese 

regelgeving.  

Dit leidt tot een toename van registraties in 

Europees verband, waaronder EU-VIS, VIS-

mail en Eurodac, met als complicerende factor 

dat er nog niet veel standaardisatie is 

toegepast. 

Afname aantallen 

asielzoekers 

Statistieken tonen dat het aantal 

asielzoekers de laatste jaren aan 

het afnemen is.  

Het aantal te verwerken vreemdelingen 

i.h.k.v. asiel neemt af. Dit draagt bij aan een 

verminderde werklast. Dit resulteert echter 

ook gelijk in bezuinigingen bij sommige 

ketenpartners.  

Globalisering Dit heeft een toename in het aantal 

reisbewegingen tot gevolg. Deze 

reizen zijn niet beperkt tot de 

toerisme sector,  ook (al dan niet 

tijdelijke) vestiging is gewenst.  

In dit geval is er juist een toename van het 

aantal vreemdelingen te verwachten, 

waardoor de werklast (en daarmee aantallen 

informatiestromen) voor de taakvelden (i.r.t. 

visumaanvragen) juist toenemen. 

Verwachtings-

management,  

mondigheid & 

invloed van internet 

& sociale media, 

WRR8. 

De burger wordt steeds mondiger 

en heeft dankzij de talrijke 

mogelijkheden van internet en 

sociale media steeds meer behoefte 

om zaken ‘virtueel’ te regelen. Dit 

heeft enerzijds tot gevolg dat met 

name het identiteitsvraagstuk 

complexer is geworden, alsook dat 

informatie digitaal beschikbaar 

moet zijn en verwerkt moet kunnen 

worden. 

Dit leidt tot een toename in het aantal 

gebeurtenissen waarbij registratie ‘op afstand’ 

plaats vindt. Er zal dus steeds vaker 

informatie worden aangeleverd via internet. 

Het is daarmee essentieel dat er een 

betrouwbaar identiteitsmanagement systeem 

in gebruik is, opdat het aantal fouten in de 

procesgang zo klein mogelijk blijft.  

Plaats- en 

tijdonafhankelijk 

werken 

In het verlengde van het 

voorgaande wordt de behoefte aan  

plaats- en tijdsonafhankelijk 

werken steeds groter. Daarbij gaat 

het enerzijds over mogelijkheden 

om privé en werk beter te 

combineren, maar ook om de 

‘mobiele’ medewerker van 

middelen te voorzien. 

In de keten zijn groepen van medewerkers te 

onderkennen, met name in de taakvelden 

Toezicht en Toegang (geldt ook voor 

Terugkeer en Toelating) waar mobiliteit een 

belangrijke onderdeel vormt. Deze 

medewerkers kunnen hun taken beter 

uitvoeren indien ter plaatse reeds over de 

benodigde informatie beschikt kan worden. 

(zie principe 14). 

                                                
8Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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Trend Toelichting Effect op de Vreemdelingenketen 

Open transparante 

overheid, 

aanpassingen wet 

openbaarheid 

bestuur 

In het verlengde van de vorige 

ontwikkeling verlangt de 

maatschappij meer openheid, als 

verantwoording voor de gelden die 

besteed zijn. Ook het belang van 

traceerbaarheid van besluitvorming 

wordt hoog geacht.  

Dit leidt tot de wens dat de vreemdeling, zijn 

belangenbehartiger of belanghebbende inzage 

wil krijgen in zijn gegevens.  

(zie principe 16) 

Digitaal werken De beschikbaarheid van digitale 

informatie doet de vraag alleen 

maar toenemen. De mogelijkheden 

zijn ongekend, waardoor er een 

shift heeft plaatsgevonden van ‘het 

papier als bron’ naar ‘digitaal als 

bron’. De Rijksdienst heeft de 

intentie uitgesproken met ingang 

van 2015 volledig digitaal te 

werken.  

Deze ontwikkeling is van groot belang voor de 

keten. Het digitaal werken biedt kansen om 

het integraal beeld van de vreemdeling voor 

alle ketenpartners beschikbaar te krijgen en is 

daarmee essentieel om de processen 

efficiënter en effectiever te maken. (zie 

principes 4, 5 en 6) 

Bezuinigingen, 

compacte 

Rijksdienst, minder 

personeel, 

hergebruik 

De economische crisis heeft tot 

gevolg dat de overheid steeds meer 

moet bezuinigingen. Een deel 

daarvan wordt gezocht door 

efficiëntere inrichting van de 

overheid waarbij processen, 

systemen en infrastructuur steeds 

meer gedeeld worden en in ‘shared 

service organisaties’ worden 

geplaatst.  

Bij de inrichting van een gezamenlijke 

ketenvoorziening is hergebruik van bestaande 

voorzieningen essentieel. De luxe om grote en 

dure moderniseringstrajecten te doorlopen 

wordt als niet acceptabel gezien (zie principes 

7, 8 en 11). Nieuwe initiatieven moeten 

getoetst worden op mogelijk hergebruik en 

aansluiting op (de open) standaarden.  

Houding ten aanzien 

van (groepen van) 

vreemdelingen 

Het vreemdelingenbeleid is een 

onderwerp dat veel politieke 

aandacht heeft, Onder het huidige 

kabinet uit zich dit in ideeen als 

‘beperking van aantallen 

nationaliteiten’, eisen ten aanzien 

van inburgering, proefballonnetjes 

om asielzoekers in het buitenland 

op te vangen, etc. Consequenties 

hiervan zijn een snel wisselend 

kabinetsbeleid en een groot belang 

voor het genereren van allerlei 

rapportages met informatie die niet 

altijd van te voren bekend is.  

De eindoplossing dient flexibel te zijn. 

Doordat meerdere ketenpartners aangesloten 

zijn op de gezamenlijke voorzieningen is het 

van belang zo min mogelijk afhankelijk te zijn 

van inhoudelijke beleidswijzigingen om 

zodoende snel veranderingen door te kunnen 

voeren (zie principe 15).  

Klantdossiers Organisaties hebben behoefte aan 

volledige klantdossiers om 

adequaat te kunnen handelen ten 

aanzien van de klant.. Dit kan 

leiden tot een 

hogere‘klanttevredenheid’ als ook 

tot meer efficiency. Voor de 

Voor de vreemdelingenketen is het woord 

‘klant’ wellicht niet altijd van toepassing. 

Essentieel is wel dat het volledig klantbeeld 

de medewerker van de ketenpartner inzicht 

geeft in de vreemdeling waar hij of zij 

handelingen over moet uitvoeren (zie 

principes 4, 5 en 6). 



Basis Start Architectuur 2.0 | Kennis delen, Informatie gebruiken, Samen doen 

Pagina 13 van 39 

Trend Toelichting Effect op de Vreemdelingenketen 

vreemdelingenketen betekent een 

integraal klantdossier (waarvoor 

het woord vreemdelingendossier 

wellicht beter op zijn plaats is) dat 

doorlooptijden verkort kunnen 

worden en dat processen efficiënter 

ingericht kunnen worden, omdat 

informatie reeds beschikbaar is en 

hergebruikt kan worden (minder 

administratieve lasten). 

Identity 

management 

Door de steeds verder gaande 

digitale wereld kunnen fouten in 

administraties grote gevolgen 

hebben. Systemen worden 

gekoppeld en een fout in het ene 

proces leidt vervolgens automatisch 

tot fouten in ‘afnemende’ 

processen. Hierdoor ontstaat de 

behoefte om absolute zekerheid te 

hebben over de persoon waar 

administratie over wordt gevoerd. 

‘Identity management’ wordt 

daarom steeds meer toegepast 

(zowel voor burgers, in de vorm 

van het BSN, ambtenaren (RIN), 

als het V-nummer voor de 

vreemdelingenketen). Indien 

wetgeving dat toestaat wordt 

daarbij ook steeds vaker gebruik 

gemaakt van biometrische 

kenmerken. 

 

Voor de keten is dit proces essentieel. 

Enerzijds omdat hiermee een middel wordt 

gegeven om te vergewissen dat 

administratieve werkelijkheid overeenkomt 

met de fysieke werkelijkheid en anderzijds 

om het uitwisselen van informatie 

betrouwbaar te maken.  

Het koppelen van digitale identiteiten gebeurt 

overigens niet alleen binnen de verschillende 

ketens, maar ook over de ketens heen. 

Daarnaast zijn vreemdelingen in diverse 

registers geregistreerd (EU-VIS, RNI/GBA en 

BVV) wat weer nieuwe koppelproblematiek 

met zich meebrengt. Biometrie is hierin een 

belangrijk hulpmiddel (zie verder principes 1, 

2 en 3).  
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4. Wet- en regelgeving 

 

Voor de vreemdelingenketen is een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, beleid, proces- en 

productafspraken (WRBP2) relevant. Onderstaand figuur geeft een overzicht hoe deze wet- en 

regelgeving zich tot elkaar verhoudt. Bijlage 3 geeft een opsomming van de relevante richtlijnen. 

Daarbij is het onmogelijk om volledig te zijn, gezien het grote aantal van toepassing zijnde regels.  

 

 

Figuur 6. – Hiërarchie van wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering. 

 

De hier genoemde kaders en richtlijnen gaan overigens verder dan de wet- en regelgeving die 

eerder genoemd is en van toepassing is op de uitvoering van de keten waarbij beperkt is tot de 

taken die op de vreemdeling van toepassing zijn. Deze kaders zijn nl. ook van toepassing op de 

bedrijfsvoering rond die uit te voeren taken. Initiatieven die voortvloeien uit deze architectuur voor 

de vreemdelingenketen zullen aan deze wet- en regelgeving moeten voldoen. 

 

5. Principes naar probleemdomein 

5.1 Samenhang tussen de probleemdomeinen 

 

In essentie draait het in elke taakveldroute om een verzameling van handelingen die een duidelijk 

begin en een eind kennen (zie figuur 7). Het begin van een taakveldroute kan bijvoorbeeld een 

aanvraag voor toelating zijn, een fysieke ontmoeting op straat of het verlopen van een termijn. Bij 

het uitvoeren van de handelingen die daarop volgen is het van essentieel belang om zekerheid te 

hebben over de identiteit van het subject van de handelingen. De identiteit dient te worden 

vastgesteld (fig. 7- vaststellen identiteit). Pas als de medewerker er zeker van is dat hij 

werkzaamheden ten aanzien van de juiste vreemdeling uitvoert kan hij of zij volgende stappen 

nemen.  
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Figuur 7. – Schematische weergave van een proces waarbij de samenhang tussen de 

probleemdomeinen inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Het vervolg kan bestaan uit allerlei soorten werkzaamheden (fig 7: (digitaal) werken) waarbij 

informatie een belangrijke bron vormt om de activiteiten uit te voeren.  

 

De bedoeling is dat de medewerker van de keten zoveel mogelijk informatie uit het dossier van de 

vreemdeling ter beschikking heeft zodat hij of zij goed zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De 

resultaten van alle handelingen zullen uiteindelijk beschikbaar zijn in dit dossier om volgende 

medewerkers de informatie te geven die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden (fig 7: 

samenwerken & regie). Daarmee wordt het ‘systeem’ efficiënter en hoeven medewerkers niet keer 

op keer de vreemdeling te bevragen. 

De vreemdeling, belangenbehartiger en belanghebbende hebben het recht om de relevante 

producten die ontstaan in een taakveldroute in te zien en verzoeken te doen tot correctie van 

gegevens (fig. 7: Inzage & correctie). Over het geheel is informatie nodig om het proces zo 

efficient en effectief mogelijk te maken (fig. 7: sturen).  

5.2  Identiteit Vaststellen 

 

Al bij de introductie van de eerste architectuur voor de vreemdelingenketen is het 

identiteitsvraagstuk een belangrijke drive geweest om zorg te dragen voor een gezamenlijke 

voorziening. Daarbij is en blijft de Protocol Identificatie en Labeling (PIL) het protocol waarin 

beschreven is hoe identificatie moet plaats vinden. Wat verandert (zie ook paragraaf 

‘Omgevingsanalyse’) is de toename van de stroom aan informatie die digitaal uitgewisseld wordt. 

Doordat deze informatiestromen steeds meer digitaal plaats vinden wordt ook het 

identiteitsvraagstuk steeds belangrijker. Immers, als informatie aan de verkeerde persoon wordt 

gekoppeld kunnen beslissingen leiden tot fouten die een behoorlijke impact op de persoonlijke 

levenssfeer kunnen hebben. Het is om deze reden dat de stap ‘vaststellen identiteit’ die in iedere 

procesgang terugkomt goed (en op maat) moet worden uitgevoerd. 

 

Om het proces van identiteit vaststellen richting te geven zijn de volgende principes van belang: 

1. Biometrie wordt gebruikt om de identiteit vast te stellen 

2. Afname en gebruik van biometrie wordt uniform toegepast 

3. Elke vreemdeling heeft één V-nummer en één V-nummer hoort bij één vreemdeling. 
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5.3 Digitaal Werken 

 

Nadat de medewerker de identiteit van de vreemdeling heeft vastgesteld, kunnen 

vervolgactiviteiten worden uitgevoerd. Bij deze handelingen krijgt de behandelend medewerker 

toegang tot het digitale dossier waarbij, afhankelijk van autorisatie, de voor de medewerker 

relevante gegevens en documenten over de vreemdeling worden getoond. Dit betreft niet alleen de 

gegevens van de eigen organisatie, maar ook  aanvullende informatie van andere ketenpartners. 

Als de medewerker gegevens registreert, documenten scant of formulieren invult, staan deze 

gegevens automatisch ter beschikking van de andere ketenpartners, voor zover deze gegevens 

beschikbaar mogen zijn en relevant zijn voor de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van 

deze ketenpartners.  

 

 

Figuur 8. Het digitaal dossier over een vreemdeling  

 

Om het proces van digitaal werken richting te geven zijn de volgende principes van belang: 

4. 9In de keten is alle uitwisseling digitaal 

5. De keten gebruikt een volledig, juist en actueel integraal klantbeeld 

6. Processturing vindt digitaal plaats 

7. Alle instanties en personen in een dossier zijn uniek identificeerbaar 

12. Elk gegeven heeft een verantwoordelijke. 

5.4 Inzage en correctierecht 

 

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) stellen 

als richtlijn dat de burger zijn eigen ‘dossier’ mag inzien. Ook in de vreemdelingenketen is dat van 

toepassing. Dat heeft zich ook vertaald in een WBP regeling, wat als uitgangspunt geldt voor de 

verdere invulling.  

 

Inzage en correctierecht is niet beperkt tot een vreemdeling. Het recht geldt voor elke 

belanghebbende of belangbehartiger van de vreemdeling. Te denken valt hierbij aan (erkende) 

referenten, NGO’s, advocaten. Ieder mag zijn deel van de gegevens inzien die binnen de 

vreemdelingenketen beschikbaar zijn. 

 

Om dit proces richting te geven is het volgende principe van belang: 

16. De vreemdeling, zijn belangenbehartiger of belanghebbende heeft inzage/correctie-recht in 

het digitale vreemdelingenketen dossier, mits dit bedrijfs- en rechtmatig van toepassing is. 

                                                
9De gehanteerde nummering is een verwijzing naar de nummers van de principes. 
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5.5 Keten management informatie 

 

Een andere dimensie van de procesgang is sturing op de taakvelden. Deze sturing heeft geen 

betrekking op de interne bedrijfsvoering van de ketenpartners maar gaat over de werking van de 

keten in zijn geheel en heeft met name tot doel inzicht te verschaffen in inhoudelijke 

beleidsvraagstukken en de effectiviteit en efficiënte van de keten als geheel. De informatie die 

ontstaat vanuit de werkzaamheden van de afzonderlijke ketenpartners kan goed gebruikt worden 

om deze stuurinformatie te verschaffen. Daarbij wordt specifiek gekeken naar taakveldroutes. 

Onderstaand figuur geeft een voorbeeld van een dergelijke taakveldroute. 

 

 

Figuur 9. Een voorbeeld van een taakveldroute 

 

Om het proces van keten management informatie richting te geven zijn de volgende principes van 

belang: 

9. De keten meet wat nodig is voor de sturing over de keten 

10. Taakveldroutes zijn gestandaardiseerd 

5.6 Samenwerking in de Keten 

 

De samenwerking in de keten gaat niet vanzelf. Elke ketenpartner afzonderlijk heeft zijn eigen 

taakstelling, en ook de gedeelde ketenvoorzieningen moeten onderhouden worden. De afstemming 

houdt in: 

- Het kunnen anticiperen op ontwikkelingen en beleidsvoering bij de Rijksdienst, 

ketenpartners, maatschappij, etc. door processen in te richten die veranderingen managen.  

- Het onderhouden van instrumenten (de architectuur, het gegevenswoordenboek) die zorg 

dragen dat de kwaliteit geborgd blijft.  

- Het bewaken of het stelsel, de keten ‘werkt’ dan wel bijstelling behoeft.  

- HetHet borgen van continuïteit voor de primaire processen.  

 

Dit kan middels: 

- Een goede governance: gremia op strategisch en tactisch (CGV, SKI, VKAO, 

Architectuurraad en TRO) waarbij het duidelijk is welke rollen en verantwoordelijkheden 

behoren bij de diverse overlegfora, wie voor welke besluitvorming zorgt en hoe de 

samenhang onderling geregeld is. 

- Protocollen, convenanten en overeenkomsten (onderling en tussen de coördinator van het 

stelsel en de beheerder(s) van de ketenvoorziening). 

- Organisatievorm: mensen en middelen: ten behoeve van de dagelijkse regievoering.  

 

Toelating 

Instroom Doorstroom Uitstroom Maatschappelijk
Effect bij verstoring

Toezicht 

Terugkeer

Vragen
Toelating
Toezicht
Opvang

Terugkeer
Dossierinhoud?

Opvang

Vreemdeling vraagt Toelating Asiel aan en heeft recht op 
opvang. Moet uiteindelijk toch terugkeren.
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Om het proces van regievoering en samenwerking richting te geven zijn de volgende principes van 

belang: 

8. De keten werkt met een uniform begrippenkader  

11. Infrastructuur wordt gedeeld als dat efficiënt en effectief is 

13. Borging afspraken is geregeld 

14. Centrale voorzieningen ondersteunen plaats en tijdonafhankelijk werken 

15. De uitwisseling van informatie staat los van besluitvorming 

 

 

5. Effectuering van de BSA 

 

Deze basis start architectuur is vastgesteld in het kernteam CGV en vormt daarmee de richtlijnen 

voor realisatie van de nieuwe ‘informatie-infrastructuur’ in de keten, waarnaar verwezen wordt als 

de architectuur van de vreemdelingenketen.  

 

Het effectueren van deze BSA zal verlopen langs drie assen: 

1. Het op orde brengen van de huidige informatie uitwisseling door toepassing en indien nodig 

aanpassing van bestaande moderne ICT binnen de overheid 

2. Het verbeteren van de samenwerking binnen de vreemdelingenketen door effectiever en 

efficiënter samen te werken 

3. Het vernieuwen van de uitvoering binnen de vreemdelingenketen door slimmer de kern 

competenties van de ketenpartners in te zetten  

Het is te allen tijde mogelijk dat afwijkingen van deze richtlijnen nodig blijken te zijn door 

voortschrijdend inzicht. Ketenpartners kunnen deze afwijkingen inbrengen in de architectuurraad 

waar vervolgens de CGV, op basis van een gegronde analyse, geadviseerd wordt: 

1. deze afwijking te accorderen 

2. de basis start architectuur aan te passen opdat de afwijking de nieuwe richtlijn wordt, of  

3. deze afwijking niet toe te staan.  

Naar dit proces wordt verwezen als het “Pas Toe of Leg Uit” (PToLU) principe. 

 

Daarnaast is de architectuur van de vreemdelingenketen een levend concept dat steeds nadere 

uitwerking behoeft. Hiertoe wordt een lijst bijgehouden van lopende architectuurvraagstukken. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vraagstukken die: 

1. De gehele vreemdelingenketen betreffen en daarmee de architectuur van de 

vreemdelingenketen aanvullen en/of nuanceren (zie bijlage 1 van de lopende vraagstukken 

op moment van vaststelling van de BSA), of  

2. Een nadere uitwerking zijn die middels een Project Start Architectuur (PSA) voor een 

specifiek probleemdomein worden uitgewerkt.  

Over beide typen vraagstukken adviseert de architectuurraad aan de CGV, waar formele 

besluitvorming plaatsvindt. Daarbij krijgt de architectuurraad het mandaat om over de meer 

gedetailleerde architectuurvraagstukken te beslissen hoe deze passen binnen de kaders van de 

BSA (m.n. de iteraties die gemaakt worden in de PSA’s) en hierover te rapporteren aan de CGV. De 

CGV blijft eindverantwoordelijk en kan op basis van deze rapportages alsnog beslissen een 

“besluit” te herroepen. Nadat een besluit genomen is over een vraagstuk van het type 1 wordt de 

architectuur van de vreemdelingenketen op dat specifieke punt conform besluitvorming bijgewerkt.  
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Ten aanzien van compliancy aan de Europese en internationale regelgeving zal het overleg worden 

gevoerd met DMB. Complicerende factor hierin is nl. het ontbreken van het totaaloverzicht van 

Europese en internationale regelgeving door de grote omvang aan regels en richtlijnen die van 

toepassing zijn.  
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Bijlage 1.  Openstaande architectuurvraagstukken 

De kaders en richtlijnen uit deze basis start architectuur zijn afgestemd met de ketenpartners en 

op bestuurlijk niveau goedgekeurd. Op enkele punten is, op het moment van het opleveren van 

versie 1.0, nader onderzoek nodig alvorens deze als kader kunnen gelden. Het betreffen: 

 

1. Het wel of niet meenemen van de doelgroep Schengenvisum; 

2. Inburgering (en bijbehorende organisaties) als onderdeel van de vreemdelingenketen; 

3. Vraaggestuurd vs. gebeurtenis gedreven: Real-time servicegericht leveren van informatie 

versus dossiergericht leveren van informatie als invulling van het klantbeeld. 

4. Het klantbeeld/vreemdelingenbeeld: welke informatietypen maken onderdeel uit van het 

vreemdelingendossier?  

5. Naturalisatie?? 

 

Deze lijst is niet uitputtend en geeft slechts een momentopname: er kunnen in de toekomst nieuwe 

vragen bij komen en vraagstukken worden afgehandeld. Elk vraagstuk waarover besluitvorming 

heeft plaatsgevonden kan mogelijk leiden tot een nuancering of bijstelling van de architectuur van 

de vreemdelingenketen.  

 

Bijlage 2.  Principes 

Categorie 1 – Identiteit 

 

1 Biometrie wordt gebruikt om de identiteit vast te stellen. 

 

Toelichting 

Het begrip identiteit vaststellen wordt in de keten niet 

eenduidig gehanteerd. Zo zal de ene ketenpartner daarmee 

vooral doelen op het in eerste instantie naar aanleiding van 

onderzoek vaststellen van de identiteit, terwijl een andere 

partner vooral doelt op het ‘vergewissen van de identiteit’.  

In dit principe wordt uitgegaan van deze laatste vorm van 

identiteit vaststellen. Bij het vergewissen van de identiteit 

gaat het om het verbinden van de feitelijke, fysieke “mens” 

met zijn persoonsgegevens. Doelstelling van dit principe is 

om hiervoor biometrie te gebruiken. Op dit moment betekent 

dit het gebruik van vingerafdrukken en foto. Uiteraard 

betekent dit ook dat de persoon fysiek aanwezig moet zijn wil 

dit principe relevant zijn. 

Rationale Het is van essentieel belang dat de medewerker zich bij het uitvoeren van zijn taken 

er van vergewist dat hij de juiste persoon voor zich heeft. Biometrie is één van de 

meest betrouwbare middelen om dit te ondersteunen.   

Aandachtspunten  Ook na invoering van de wet op de biometrie zullen er vreemdelingen zijn 

waarvan de biometrische gegevens niet zijn vastgelegd. Er is een groep 

vreemdelingen: 

- waarover in de BVV geen biometrische gegevens zijn vastgelegd, aangezien 

deze geregistreerd zijn voordat regelgeving hierover van kracht is geworden;  

- waarvan geen vingerafdrukken zijn vastgelegd omdat de persoon willens en 

wetens hiervoor schade heeft toegebracht aan zijn vingers; 
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- die eerder in Nederland is geweest (met een Schengenvisum, of zonder 

visum), doch niet over een v-nummer beschikken omdat ze niet in de BVV 

zijn geregistreerd (mogelijk wel in EU-VIS) en waarvan dus ook geen 

biometrische gegevens zijn vastgelegd. 

- die nooit in Nederland is geweest, doch wel geregistreerd staan in de RNI 

indien er sprake is van een meervoudige relatie met de Nederlandse overheid. 

- die EU-er zijn. 

 

 In bepaalde processen dienen de middelen om de identiteit met behulp van 

biometrie vast te stellen extra robuust en betrouwbaar te zijn, bijvoorbeeld in 

gevangenissen waar sabotage regelmatig voorkomt.  

 

 Er moet rekening worden gehouden met de beschikbaarheid (24x7?), 

connectiviteit en bandbreedte waar ketenpartners mee te maken hebben. Het 

(deels) ontbreken hiervan zorgt ervoor dat het voor sommige medewerkers, 

bijvoorbeeld op (sommige) diplomatieke posten of op zee het niet (goed) 

mogelijk is de identiteit vast te stellen met behulp van biometrie.  

 

 De huidige gebruikte voorziening Webfit voldoet nog niet geheel aan de behoefte.  

Implicaties  Bij het eerste fysieke contact dat een ketenpartner heeft met de vreemdeling 

worden de biometrische gegevens afgenomen. De biometrische gegevens worden 

in eerste instantie gebruikt om te onderkennen of de persoon al eerder 

geregistreerd is, en worden vervolgens opgeslagen als dat niet het geval is, in 

combinatie met de persoonsgegevens.  

 Bij een contact waarbij de vreemdeling wel een v-nummer heeft, doch de 

biometrische gegevens niet geregistreerd zijn, moet het mogelijk zijn om alsnog 

de biometrische gegevens op te slaan bij het bestaande v-nummer. 

Impact 

 

 Het PIL moet worden aangepast 

 Ketenpartners dienen te beschikken over adequate middelen, nog niet iedereen 

past dit principe op dit moment toe. 

 Er dienen mechanismen bedacht en gerealiseerd te worden om de kwaliteit te 

kunnen borgen10 

 Er moet veel aandacht zijn voor opleiding over het gebruik en de toepassing van 

biometrische middelen.  

Onduidelijkheden De term “vaststellen identiteit” wordt door de afzonderlijke ketenpartners verschillend 

uitgelegd. 

 

 

                                                
10 Is momenteel belegd bij programma BVK (Biometrie Vreemdelingenketen)  
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2 Afname en gebruik van biometrie wordt uniform toegepast 

 

Toelichting 

Er wordt in de keten één methode toegepast voor afname en 

gebruik van biometrische gegevens. Deze methode is 

vastgelegd in één protocol. Als biometrie wordt afgenomen van 

een persoon, dan is deze biometrie later in de keten ook 

bruikbaar bij het gebruik ten behoeve van identificatie, 

verificatie of bij opname op een verblijfsdocument. 

Rationale Niet uniform toepassen van biometriemethoden leidt tot het vaker niet kunnen 

identificeren of verifiëren van een persoon met behulp van biometrie. Bijvoorbeeld 

indien vingerafdrukken gerold worden afgenomen bij het voor de eerste keer vastleggen 

en bij verificatie worden de vingerafdrukken plat afgenomen.. Hierdoor is de kans groter 

dat een persoon niet uniek geïdentificeerd wordt, waardoor niet kan worden voldaan 

aan het eerste principe. Ook kan het extra administratieve lasten tot gevolg hebben, 

omdat niet op de biometrische gegevens vertrouwd kan worden.  

 

Aandachtspunten Er zijn diverse protocollen in gebruik. Daarbij gaat het vooral om de methode die 

gehanteerd wordt bij het afnemen van vingerafdrukken (nat vs. droog, plat vs. gerold, 

e.d.). Bestaande wetgeving maakt het soms wettelijk onmogelijk om biometrie voor 

meerdere doelen vast te leggen of eerder vastgelegde biometrie te gebruiken. 

 

Er zullen afspraken gemaakt moeten worden met de andere ketens waarin gebruik 

gemaakt wordt van biometrie, om de aansluiting zo goed mogelijk te maken o.a. 

middels standaardisatie en uniformiteit. 

Implicaties  Er moet een formeel besluit genomen worden welke methode gehanteerd wordt.  

 Indien organisaties op dit moment afwijkende protocollen gebruiken kan dit 

betekenen dat zij eventuele ondersteunende middelen moeten aanpassen.  

 Regelgeving zal wellicht aangepast moeten worden.  

 

Impact 

 

Zie principe 1.  

Onduidelijkheden Verschil in wetgeving 
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3 Elke vreemdeling heeft één V-nummer en één V-nummer hoort bij één 

vreemdeling 

 

Toelichting 

Eén fysieke vreemdeling heeft één V-nummer vanaf het 

moment dat deze in contact komt met de vreemdelingenketen. 

Als blijkt dat twee V-nummers bij dezelfde fysieke persoon 

horen, worden de bijbehorende gegevens administratief 

samengevoegd en blijft maar één V-nummer over voor de 

communicatie in de keten.  

Rationale Realiseren dat de gegevensadministratie gelijk loopt met de werkelijkheid: één 

vreemdeling is in het “echt” ook slechts één mens.  

Door in de hele keten gebruik te maken van dit unieke nummer is het mogelijk om alleen 

het v-nummer te gebruiken als identificerend gegeven bij informatie-uitwisseling. Het is 

daarmee voor alle betrokken organisaties direct bekend wie de persoon is waarover de 

informatie wordt uitgewisseld.  

Indien een vreemdeling meerdere nummers zou hebben is het onmogelijk om alle 

informatie over deze persoon bij elkaar te houden, wat vervuiling van de informatie tot 

gevolg heeft. Helemaal vanzelfsprekend is de onwenselijkheid dat er meerdere personen 

een gelijk nummer delen. In dit geval weet een organisatie nog steeds niet op wie de 

informatie-uitwisseling betrekking heeft.  

 

Implicaties  Bij het eerste contact dat een ketenpartner heeft met de vreemdeling,dient de 

betreffende organisatie zich ervan te vergewissen dat deze vreemdeling al niet 

eerder geregistreerd is, en dus al over een v-nummer beschikt.  

 De processen en de informatievoorziening van de (registrerende) ketenpartners 

dienen zodanig ingericht te zijn dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat een 

vreemdeling dubbel geregistreerd wordt. Bijv. door altijd naar het v-nummer te 

vragen, in communicatiemiddelen het v-nummer te vermelden, etc. 

 Er moet een matchingsautoriteit komen, om…...…...  

 Het moet mogelijk zijn om dossiers van een vreemdeling waarvan geconstateerd 

wordt dat deze onder meerdere v-nummers geregistreerd staat samen te voegen 

onder één v-nummer.  

 Ketenpartners, die een zaak hebben lopen ten aanzien van een vreemdeling die 

onder meerdere v-nummers geregistreerd blijkt te zijn dienen geïnformeerd te 

worden over het samenvoegen van dossier en het moet duidelijk zijn wat het 

uiteindelijke leidende en actieve v-nummer is,  

 Het PIL aangepast moet worden, opdat de voorgeschreven werkwijzen dit principe 

beter gaat ondersteunen.  

 De medewerker moet zo goed mogelijk ondersteund worden met middelen om een 

vreemdeling accuraat te kunnen identificeren.  

 Bij inconsistenties is het noodzakelijk om keuzes te maken welke gegevens 

overblijven. Bij het bepalen van het overblijvende V-nummer zijn praktische 

overwegingen leidend (bv. koppeling met andere systemen, zoals de GBA en het 
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strafrecht). Gegevens die na samenvoegen niet meer geldig zijn, zijn wel gekoppeld 

aan het overblijvende V-nummer en blijven raadpleegbaar. De samenvoeging is 

zodanig dat het mogelijk is om samenvoegingen ongedaan te maken. 

 

Impact 

 

 Er zal een schoning moeten worden uitgevoerd in de huidige administratie.  

 Sommige ketenpartners zullen hun werkprocessen moeten aanpassen om dit principe 

waar te kunnen maken.  

 Aanpassing WebFit?? 

 Aanpassing samenvoegproces, zodanig dat samenvoegingen ongedaan kunnen 

worden gemaakt (zowel centraal als bij de ketenpartners) 

Onduidelijkheden Aanpassing PIL 

 

Categorie 2 – Digitaal werken 

 

4 In de keten is alle uitwisseling digitaal 

 

Toelichting 

Indien informatie wordt uitgewisseld tussen de ketenpartners 

gebeurt dat digitaal. Er wordt geen papier verstuurd, maar ook 

het versturen van faxen en digitale informatie via fysieke 

media (CD, DVD, USB-stick) is niet de bedoeling.  

Rationale Hiermee wordt beter voorzien in herbruikbaarheid van informatie. Het is daarmee 

randvoorwaardelijk voor principe 5. Door informatie digitaal uit te wisselen is informatie 

sneller beschikbaar binnen de keten.  

Aandachtspunten De wijze van transport en de beveiliging van digitale informatie-uitwisseling is van groot 

belang. Daarbij gaat het enerzijds om privacy aspecten en anderzijds om specifieke 

beveiliging. Ten aanzien van dit laatste geldt dat het in sommige landen niet toegestaan 

is om informatie versleuteld te versturen.  

 

Het is gewenst de werkwijzen tussen de verschillende ketens (en m.n. die met de 

strafrechtsketen) zoveel mogelijk te uniformeren om te voorkomen dat medewerkers met 

verschillende manieren van werken te maken krijgen, als ook om efficiency te 

bewerkstelligen. 

 

Implicaties  Er dient een informatie voorziening (digitaal depot) gerealiseerd te worden voor 

opslag van de ongestructureerde informatie.  

 Ketenpartners moeten in staat zijn om daadwerkelijk informatie uit het digitale depot 

te halen en informatie te brengen.   

 Ketenpartners zullen hun papieren stromen binnen de keten moeten digitaliseren.  

 Er zal een privacy impact analyse (PIA) uitgevoerd moet worden.  

 Ketenpartners zullen substitutie  moeten aanvragen en inregelen.  
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Impact 

 

Digitaal werken heeft een grote impact op de manier van werken, taken en 

verantwoordelijkheden van medewerkers, beschikbare informatie en de techniek. De 

meeste ketenpartners zijn hier nog onvoldoende op voorbereid. Zo werkt een beperkt 

deel nog niet met een digitaal archief en is substitutie nog onvoldoende geregeld. 

 

Onduidelijkheden Scope van digitaal werken: enkele organisaties denken hier aan het elektronisch 

uitwisselen van gegevens tussen systemen. Dit principe kent “ambitieniveau’s”. 

 

 

5 De keten gebruikt een volledig, juist en actueel integraal klantbeeld 

 

Toelichting 

De ketenpartners zijn allen aangesloten op een voorziening die 

hen in staat stelt om alle voor de keten relevante informatie 

over een persoon te benaderen, zover dit juridisch wordt 

toegestaan. Dit principe zegt tegelijkertijd dat de eisen ten 

aanzien van dit dossier zodanig zijn dat een ketenpartner kan 

vertrouwen op de kwaliteit van de informatie. Wat juist en 

actueel is, hangt af van het doel waarvoor de ketenpartner de 

informatie nodig heeft. Het integraal klantbeeld gaat zowel 

over gestructureerde gegevens als ongestructureerde 

gegevens. 

Rationale Verschillende ketenpartners maken voor het zorgvuldig kunnen uitvoeren van activiteiten 

met en voor de vreemdeling een profiel van de vreemdeling. Het beschikbaar zijn van 

een volledig, juist en integraal klantbeeld komt ten goede aan de zorgvuldigheid in de 

uitvoering. 

Het principe maakt het mogelijk dat gegevens eenmalig worden vastgelegd en 

meervoudig bruikbaar zijn.  

 

Aandachtspunten De kwaliteit van de gegevens is een essentieel onderdeel. Indien deze naar beleving van 

de medewerker onvoldoende is, zal dit leiden tot wantrouwen in het systeem, met het 

gevolg dat medewerkers zelf activiteiten gaan uitvoeren om informatie nogmaals te 

achterhalen of de betrouwbaarheid van gegevens te verifiëren.  

 

Implicaties  Ketenpartners moeten met elkaar concrete afspraken maken welke vereisten van 

toepassing zijn voor ‘juist’, ‘volledig’ en ‘actueel’. Daarnaast moet er 

overeenstemming zijn over de informatie die onderdeel uitmaakt van het klantbeeld. 

De afspraken hierover worden vastgelegd op één centrale plek waar iedere gebruiker 

toegang toe heeft.  

 Ketenpartners moeten hun processen zodanig inrichten dat vertrouwen op informatie 

het uitgangspunt is 

 Er moet een terugmeldvoorziening komen waar ketenpartners geconstateerde 

onjuistheden kunnen melden waarbij de leverancier van de informatie een 

onderzoeksplicht heeft.  

 De ketenvoorziening moet een mechanisme hebben om de betrouwbaarheid van 

gegevens/ informatie te kunnen duiden. Dit principe kan tegenstrijdigheden 



Basis Start Architectuur 2.0 | Kennis delen, Informatie gebruiken, Samen doen 

Pagina 26 van 39 

bevatten. Immers het kan eerder wenselijk zijn actuele informatie te geven die 

minder betrouwbaar is, dan verouderde informatie die geverifieerd is.  

 Structurele bilaterale uitwisseling tussen ketenpartners komt niet meer voor, 

aangezien dit ten koste gaat van de volledigheid en integraliteit van het klantbeeld.  

 Er zal een PIA (privacy impact analyse) uitgevoerd moeten worden.  

 

Impact 

 

Om een goede impact te kunnen bepalen is het nodig te weten wat het klantbeeld 

inhoudt.  

Onduidelijkheden Wie of wat is een “klant”? Betreft een “klantbeeld”slechts de gegevens waarvan de 

kwaliteit is afgestemd en geregistreerd, of ook gegevens die de ketenpartners zelf 

bijhouden (zonder dat sprake is van consolidatie). Bovendien is onduidelijk of ook een 

meer “servicegerichte” benadering onder dit principe valt. 

 

Hoe dient autorisatie georganiseerd te worden?  

 

6 Processturing vindt digitaal plaats 

 

Toelichting 

Ketenpartners zijn in staat om te beginnen met 

werkzaamheden op basis van de informatie die zij krijgen 

vanuit het integrale klantbeeld. Het starten en bijsturen van 

processen bij ketenpartners gebeurt zo digitaal. Met behulp 

van geautomatiseerde signalen wordt aangegeven dat een 

bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, op basis waarvan 

een ketenpartner activiteiten moet ondernemen.  

 

Rationale Het op basis van geautomatiseerde signalen starten van processen draagt bij aan een 

efficiëntere doorstroom. De papieren variant waarbij bijvoorbeeld een koerier een map 

overdraagt op basis waarvan gehandeld moet worden heeft een hoog risico op kwijt 

raken van dossiers, kost onnodig veel papier en is een vertragende factor in de 

voortgang.  

 

Aandachtspunten Het feit dat er een signaal wordt afgegeven is niet voldoende om alle problemen op te 

lossen. Het is noodzakelijk dat de organisatie ook daadwerkelijk in staat is (en zijn 

administratieve organisatie daarop heeft ingericht) om deze signalen te verwerken en 

acties te starten. 

 

Implicaties  Het overzicht van de signalen en de invulling van die signalen moet worden 

uitgebreid met   

 Medewerkers zullen moeten gaan ‘wennen’ aan het werken zonder fysieke 

‘inbakken’.  

 

Impact 

 

Impact kan pas goed benoemd worden nadat dit principe nader is uitgewerkt (zie 

onduidelijkheden). 
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Onduidelijkheden  

 

7 Alle instanties en personen in een dossier zijn uniek identificeerbaar 

 

Toelichting 

Niet alleen de vreemdeling, maar ook andere personen 

(burgers, Nederlanders, niet-ingezetenen) en organisaties 

(private partijen, overheidspartijen, instanties) zijn uniek te 

identificeren zodat gegevens van deze partijen eenvoudig met 

elkaar in verband gebracht kunnen worden ten behoeve van 

het integrale klantbeeld. Voor elk persoon, organisatie en elke 

instantie waarover binnen de keten informatie wordt 

uitgewisseld is een uniek nummer nodig dat vervolgens door 

de hele keten in de onderlinge communicatie en naar buiten 

toe, wordt gebruikt. 

 

Rationale Dit draagt bij aan een betere integriteit van de gegevens. Hiermee wordt voldaan aan het 

Rijksbeleid om zoveel mogelijk gegevens eenmalig te registreren en meervoudig te 

gebruiken.  

 

Aandachtspunten  

Implicaties  Alle ketenpartners moeten aangesloten zijn (al dan niet via de centrale 

ketenvoorziening) op het handelsregister en de basisregistratie personen.  

 Voor die personen (niet zijnde een vreemdeling) en instanties waarvoor geen 

bestaande unieke identificatie bruikbaar is, zal de vreemdelingenketen zorg moeten 

dragen dat deze personen en instanties een door de hele keten te gebruiken 

bruikbare unieke identificatie krijgen. 

 

Impact 

 

Impact kan pas goed benoemd worden nadat dit principe nader is uitgewerkt (zie 

onduidelijkheden). 

Onduidelijkheden Om welke personen gaat het? Welke identificerende gegevens zijn nodig, of kunnen 

“geleend” worden van andere administraties? Hoe gaan we om met situaties dat andere 

administraties nummers kennen (zoals een advocatennummer) dat weer anders is dan de 

nummers in de basisregistraties. Hoe gaan we om met organisaties/personen die niet 

geregistreerd staan in een basisadministratie?  

 

Hoe gaan we aansluiting organiseren (centraal of iedere ketenpartner voor zich) ?  
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8 De keten werkt met een uniform begrippenkader 

 

Toelichting 

Er bestaat geen verschil van inzicht over de betekenis van de 

informatie die uit het integrale klantbeeld kan worden gehaald. 

Een uniform begrippenkader gaat verder dan een woordenlijst 

van de belangrijkste begrippen: elk gedeeld gegeven kan 

gerelateerd worden aan een begrip in het begrippenkader; in 

de beschrijving van de begrippen worden de relaties tot elkaar 

benoemd. Ketenpartijen hebben hun eigen begrippenkaders 

afgestemd met het uniforme begrippenkader in de 

vreemdelingenketen. 

Rationale Het uniform begrippenkader is essentieel om zorg te dragen dat iedereen wet- en 

regelgeving gelijk interpreteert en toepast en gegevens in het integrale klantbeeld op de 

juiste wijze interpreteert. Daar waar in de keten wordt samengewerkt moet voorkomen 

worden dat door miscommunicatie verkeerd gehandeld wordt. 

 

Aandachtspunten Dit uniform begrippenkader moet niet beperkt worden in syntactische zin (nl. beschrijven 

wat een term inhoudt, wat de bron van het gegeven is en aan welke eisen dit gegeven 

dient te voldoen) maar ook in de semantische context geplaatst worden: van alle 

gegevens en informatie is het duidelijk wat de samenhang is met andere gegevens en 

processen.  

Implicaties  Er moet een door alle ketenparnters vastgesteld gegevenswoordenboek komen wat 

als basis fungeert voor alle voorzieningen en samenwerking in de keten.  

 De governance om dit goed te regelen dient te worden ingericht.  

 

Impact 

 

Impact kan pas goed benoemd worden nadat dit principe nader is uitgewerkt (zie 

onduidelijkheden). 

Onduidelijkheden Onduidelijk is om welke begrippen het precies gaat. Ook is nog onduidelijk hoe de relatie 

met andere gegevenswoordenboeken (denk aan de stelselcatalogus en woordenboeken 

van de afzonderlijke ketenpartners) geborgd wordt. 

 



Basis Start Architectuur 2.0 | Kennis delen, Informatie gebruiken, Samen doen 

Pagina 29 van 39 

Categorie 3 – Inzicht in de werking van de keten 

 

9 De keten meet wat nodig is voor de sturing over de keten 

 

Toelichting 

DGVZ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert de 

coördinatie over de vreemdelingenketen. Daarbij heeft 

deze een verantwoordelijkheid over de werking van de hele 

keten. Om deze sturing te faciliteren is informatie nodig. 

Dit principe geeft aan dat er informatie vergaard wordt ten 

behoeve van deze ketensturing. Het gaat hier expliciet niet 

om de sturingsinformatie die de afzonderlijke ketenpartijen 

nodig hebben voor de sturing binnen hun eigen 

organisatie.  

Rationale Dit principe is een invulling van het uitgangspunt dat de DGVZ verantwoordelijk is 

voor de sturing van de keten als geheel en dat ketenpartners zelf 

verantwoordelijkheid dragen voor de sturing binnen hun eigen organisatie.  

 

Aandachtspunten  

Implicaties  In de keten moet overeenstemming zijn over welke informatie met welk doel 

gebruikt wordt ten behoeve van de ketensturing  

 

Impact 

 

Om de impact te bepalen is het noodzakelijk te weten op basis van welke 

informatiebehoefte gestuurd gaat worden. Informatiebehoefte op basis van gegevens 

die nog niet geregistreerd worden kan een grote impact tot gevolg hebben.  

 

Onduidelijkheden Onduidelijk is nog waar precies de grens zit tussen eigen rapportages van de 

ketenpartners, en overkoepelende ketenrapportages. 
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10 Taakveldroutes zijn gestandaardiseerd 

 

Toelichting 

Een taakveldroute kan gedefinieerd worden als het 

geheel aan handelingen en middelen dat door 

ketenpartners wordt uitgevoerd en gebruikt vanuit het 

perspectief van de vreemdeling. Een taakveldroute 

bestaat uit een route langs activiteiten die worden 

uitgevoerd binnen de vreemdelingenketen waarvan de 

start en/of een resultaat relevant is voor de keten. De 

stuurmomenten die binnen de keten relevant zijn, zijn 

vast te stellen aan de hand van de koppelvlakken dan 

wel het begin of het einde van een taakveldroute. Een 

koppelvlak is elke overdracht van resultaten aan een 

ketenpartner. Wanneer een activiteit start of een 

relevant resultaat oplevert zou er een vervolg moeten 

zijn binnen de keten dan wel moet de taakveldroute zijn 

afgerond. 

Rationale Taakveldroutes vormen een essentieel onderdeel voor beleidssturing over de 

keten. Het is van belang dat dit begrip eenduidig geïnterpreteerd wordt. Het is 

daarmee een nadere invulling van principe 8.  

 

Aandachtspunten Het aantal standaard taakveldroutes is beperkt. Op het moment dat de 

Rijksoverheid in aanraking komt met de vreemdeling is het nog niet bekend welke 

taakveldroute exact voor hem (of haar) van toepassing is. Naarmate deze vordert 

kan wel steeds meer worden uitgesloten.  

Een taakveldroute voor een individuele vreemdeling kan onder de huidige 

wetgeving afwijken van een standaard taakveldroute. 

Implicaties  De meest voorkomende taakveldroutes moeten in kaart worden gebracht en 

hierover moet overeenstemming worden verkregen.  

Impact 

 

Het principe moet verder worden uitgewerkt voordat daadwerkelijk bepaald kan 

worden wat de impact is.  

 

Onduidelijkheden Het begrip taakveldroute is nog niet een begrip wat leeft in de keten. Daarmee 

wordt het vaak verschillend geïnterpreteerd. De verschillende taakveldroutes 

zullen uitgewerkt moeten worden.  
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Categorie 4 – Samenwerking 

 

11 Infrastructuur wordt gedeeld als dat efficiënt en effectief is 

 

Toelichting 

Infrastructuur is een breed begrip dat zowel nauw 

geïnterpreteerd kan worden (housing en hosting) als 

breed (ook softwarecomponenten die als fundament 

functioneren voor een groter geheel). Het delen van 

infrastructuur door meerdere ketenpartijen vindt plaats, 

maar wel vanuit een besef dat het delen van 

infrastructuur op zichzelf een kostenbesparing kan 

opleveren, maar gelijktijdig ook kan leiden tot een minder 

efficiënte beheerorganisatie of uitvoering van de 

werkzaamheden die deze infrastructuur gebruikt. 

“Infrastructuur” moet hierbij ruim worden 

geïnterpreteerd: het kan daarbij zowel gaan om 

hardware, software als concepten en standaarden. 

Rationale De Rijksoverheid streeft naar hergebruik van componenten. De reden hiervoor 

wordt voornamelijk ingegeven door bezuinigingen en is terug te leiden naar 

besluitvorming van het kabinet over de nota Compacte Rijksdienst.  

 

Aandachtspunten In de nota CRD zijn een aantal programma’s opgenomen die hergebruik afdwingen. 

Zo is het traject waarbij gestreefd wordt naar beperking van het aantal datacentra 

(consolidatie datacentra). Daarmee wordt voor de minimale variant (housing en 

hosting) het vrijblijvende karakter wel beperkt.  

 

Implicaties  voordat daadwerkelijk hergebruik van infrastructuur wordt toegepast dient er 

altijd een business case aan ten grondslag te liggen.  

 

Impact 

 

Impact kan pas goed benoemd worden nadat dit principe nader is uitgewerkt (zie 

onduidelijkheden). 

 

Onduidelijkheden Onduidelijk is op dit moment in hoeverre de IND, DT&V en COA gebruik zullen 

maken van één informatiesysteem als invulling van dit principe. Hiervoor loopt op 

dit moment een onderzoek. 
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12 Elk gegeven heeft een verantwoordelijke 

 

Toelichting 

Elk gegeven wordt geleverd door een ketenpartner van de 

keten. De leverancier van het gegeven is degene die 

ervoor verantwoordelijk is, en dus ook de enige 

organisatie die het mag aanpassen dan wel verwijderen. 

Gegeven moet daarbij geïnterpreteerd worden als enkel 

gegeven, verzameling van gegevens of ‘informatie’, 

waarbij er eerder sprake is van een document of bestand 

(video of audio). Daarbij kan het zowel gaan om een 

specifiek gegeven (zoals de leeftijd van een specifieke 

vreemdeling op een specifieke datum), maar ook om het 

gegeven als eigenschap (zoals de “verblijfstitel”). 

Meerdere ketenpartners kunnen gegevens leveren over de 

zelfde eigenschap van dezelfde vreemdeling. Elke 

ketenpartner is daarbij slechts verantwoordelijk voor de 

gegevens die hij zelf aanlevert. 

Rationale Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van de informatie in het integrale klantbeeld 

(zie ook principe 5).  

Aandachtspunten Duidelijk moet zijn wat verantwoordelijkheid inhoudt. Daarbij kan het zijn dat een 

vreemdeling informatie aanlevert, die vervolgens door een ketenpartner ter 

beschikking wordt gesteld. Daarbij kan de vreemdeling nooit 

verantwoordelijk/eigenaar zijn omdat deze daarop niet is aan te spreken. Dit 

betekent dus ook dat de verantwoordelijke ketenpartner in dit geval nooit 

aangesproken kan worden op de kwaliteit van het aangeleverde gegeven, doch 

alleen op de bewerkingen die daarop door hem zijn uitgevoerd.  

 

Implicaties  Ieder gegeven bevat meta-informatie waarin te achterhalen is wie de 

leverancier en dus eigenaar is van het gegeven 

 Er moet een terugmeldvoorziening gerealiseerd worden waarbij gebruikers van 

de informatie zich kunnen melden als er gegronde twijfel is over de correctheid 

van een gegeven.  

 De eigenaar heeft een onderzoeksplicht indien er gegronde twijfel bestaat dat 

een gegeven niet juist is.  

 Er dient vastgesteld te worden wie over welk type gegeven eigenaar is.  

 

Impact 

 

Dit principe zal een grote impact hebben. Momenteel vindt uitwisseling vooral 

bilateraal plaats waardoor impliciet altijd duidelijk is wie de eigenaar van een 

gegeven is. De huidige ketenvoorziening registreert dit gegeven niet. Het 

terugmeldproces is nieuw en nog niet ingericht.  

 

Onduidelijkheden Het is nog niet geheel duidelijk hoe de verhouding is tussen verantwoordelijkheid en 

eigenaarschap mede in relatie tot het ‘doorverstrekken’ van informatie.  
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13 Borging afspraken is geregeld 

 

Toelichting 

Alle afspraken die initieel gemaakt worden moeten geborgd 

worden voor de toekomst. Governance en beheer wordt 

ingeregeld. Het is nodig dat afspraken worden gemaakt hoe 

gestuurd wordt op het bereiken van de principes, hoe de 

ketenpartners werken aan het bereiken van de principes en 

hoe de daarvoor noodzakelijke middelen zijn geregeld. 

 

Rationale Het principe heeft tot doel continuïteit van de werking van de keten zoals deze verwoord 

is in deze basis start architectuur te borgen  

 

Aandachtspunten Een eerder ketenbureau is ontmanteld, een van deze oorzaken was een grote afstand 

tussen het ketenbureau en de ketenpartners.  

 

Implicaties  Er moeten afspraken gemaakt worden over de borging. Alternatieven hiervoor zijn 

bijvoorbeeld de oprichting van een ‘ketenbureau’ die de regiefunctie vervult, of een 

stevige governance met samenwerkingsovereenkomsten waarop gestuurd wordt.  

 Er moet een praktische uitwerking komen van de uitvoering van de principes. 

Daarnaast moeten prestatieafspraken gemaakt worden met de ketenpartners over 

de uitvoering daarvan. De werkzaamheden moeten belegd zijn en de 

verantwoordelijkheden benoemd. 

Impact 

 

Impact kan pas goed benoemd worden nadat dit principe nader is uitgewerkt (zie 

onduidelijkheden). 

Onduidelijkheden . 
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14 Centrale voorzieningen ondersteunen plaats en tijdonafhankelijk 

werken 

 

Toelichting 

De ketenvoorzieningen mogen plaats- en 

tijdonafhankelijk werken niet in de weg staan. Het is 

aan de ketenpartners zelf om plaats- en 

tijdonafhankelijk werken mogelijk te maken. 

 

Tijd onafhankelijk werken betekent mogelijk 24/7 

beschikbaarheid met inachtneming van de noodzaak van 

onderhoud. 

 

Met centrale voorzieningen wordt bedoeld, applicaties 

waarvan het eigenaarschap centraal is belegd (bij 

DGVZ). Nu is dat de BVV. 

 

Plaatsonafhankelijk werken betekent dat 

werkzaamheden op elke willekeurige locatie kunnen 

worden uitgevoerd. Aan de wijze waarop en vanaf welke 

locatie een centrale voorziening direct kan worden 

benaderd kunnen wel eisen worden gesteld. 

Rationale Ketenpartners moeten in staat zijn hun processen zodanig in te richten dat 

medewerkers plaats en tijdonafhankelijk kunnen werken. Daarbij kunnen het 

zowel gaan om casemedewerkers die veel onderweg zijn als medewerkers die 

thuis willen (en mogen) werken.  

 

Aandachtspunten  

Implicaties  Ketenvoorzieningen moeten “7x24” uur beschikbaar zijn.  

 De beschikbaarheid van de dienstverlenende processen rond de 

ketenvoorzieningen (beheer, support, etc.) moet bekend zijn bij de 

ketenpartners..  

 

Impact 

 

Impact kan pas goed benoemd worden nadat dit principe nader is uitgewerkt (zie 

onduidelijkheden). 

Onduidelijkheden Op welke centrale voorzieningen is dit principe van toepassing? De relatie tussen 

7x24 en onderhoud. 7x24 betekent nog niet dat de voorzieningen altijd (100%) 

beschikbaar zijn. Onduidelijk is of onderhoudswindows nog mogelijk zijn 

(bijvoorbeeld ’s nachts), of dat gewerkt moet worden aan onderhoud met 

blijvende beschikbaarheid. Hoe dichter de 100% beschikbaarheid wordt benaderd, 

hoe hoger de kosten. Onduidelijk welke beschikbaarheid hier precies wordt 

bedoeld, en of dit wellicht kan verschillen per voorziening. 

 

 



Basis Start Architectuur 2.0 | Kennis delen, Informatie gebruiken, Samen doen 

Pagina 35 van 39 

15 De uitwisseling van informatie staat los van besluitvorming 

 

Toelichting 

In de centrale ketenvoorzieningen worden geen 

beslisregels gebouwd. Elke ketenpartner heeft te maken 

met wijzigingen in wet- en regelgeving of de manier 

waarop zij zelf keuzes wenst te maken in de uitvoering 

van het beleid. De uitwisseling van informatie is zodanig 

ingeregeld dat ketenpartijen vrij zijn in het zelf 

beslissen over deze keuzes: het doorvoeren van 

beleidswijzigingen moet mogelijk zijn, zonder dat 

hiervoor een aanpassing nodig is in de uitwisseling van 

informatie. Mocht er nieuwe informatie uitgewisseld 

moeten worden, dan kunnen de ketenpartijen die deze 

informatie met elkaar moeten delen dit doen zonder dat 

andere ketenpartijen hiervan last ondervinden en 

zonder dat de eerstgenoemde ketenpartijen hierbij 

afhankelijk zijn van de snelheid waarmee 

gemeenschappelijk gedeelde informatievoorzieningen of 

de informatievoorzieningen van andere ketenpartijen 

kunnen worden aangepast 

Rationale De ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor hun processen en 

informatievoorziening. Beslissingen afgeven, rekenregels toepassen is daarmee 

ook een verantwoordelijkheid van de ketenpartner zelf.  

 

Aandachtspunten  

Implicaties Er moet een oplossing bedacht worden om gegevens (die voor meerdere 

ketenpartners relevant zijn) die tot stand komen door het toepassen van 

rekenregels centraal worden opgeslagen of middels services worden bevraagd bij 

de verantwoordelijke voor de toepassing van de regels.  

Impact 

 

Impact kan pas goed benoemd worden nadat dit principe nader is uitgewerkt (zie 

onduidelijkheden). 

Onduidelijkheden De implicaties voor de informatie-uitwisselingen zijn nog onduidelijk. 
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Categorie 5 – Externe participatie 

 

16 De vreemdeling, zijn belangenbehartiger of belanghebbende hebben 

inzage/correctie-recht in het digitale vreemdelingenketen dossier, 

mits dit bedrijfs- en rechtmatig van toepassing is. 

 

Toelichting 

De vreemdeling kan via een centrale ketenvoorziening 

inzage krijgen in de gegevens die over hem of haar 

geregistreerd staan. Ook kan de vreemdeling een derde 

(belangenbehartiger) autoriseren inzage te geven in zijn 

dossier. Belangenbehartiger = de gemachtigde van de 

belanghebbende (zoals advocaten, wettelijke 

vertegenwoordigers) 

Belanghebbende = iedereen (mensen en organisaties) 

waarvan de keten gegevens registreert. Elke vreemdeling 

die bekend is in de keten, is een belanghebbende. 

 

Correctierecht betekent de mogelijkheid om een verzoek 

in te dienen tot correctie. Digitale inzage betekent inzage 

via een internetvoorziening. Een dergelijke 

internetvoorziening zou uit kunnen groeien tot een 

portaal waarmee de vreemdeling toegang krijgt tot de 

benodigde dienstverlening. 

 

Rationale Het is een verplichting (Wet op de Bescherming Persoonsgegevens en Wet op de 

Openbaarheid van Bestuur) de ‘burger’ inzage te geven in de informatie die over 

hem of haar geregistreerd staan. Daarmee heeft deze persoon ook het recht aan te 

geven dat informatie volgens hem onjuist geregistreerd staat. Het is kosteneffectief 

en efficiënt om (delen van die) informatie die toch al beschikbaar wordt gesteld voor 

de keten digitaal ter beschikking te stellen.  

 

Aandachtspunten Er moet wel een business case komen om mogelijkheden voor centraal portaal te 

rechtvaardigen.  

 

Implicaties  Er moet een ketenvoorziening komen die invulling geeft aan dit principe 

 Er moeten afspraken gemaakt worden in de keten tot welke onderdelen de 

verschillende actoren toegang krijgen.  

Impact 

 

Impact kan pas goed benoemd worden nadat dit principe nader is uitgewerkt (zie 

onduidelijkheden). 

Onduidelijkheden Niet scherp is hoe de verhouding is tussen de vreemdeling en andere 

belanghebbenden: geldt dit principe ook (direct) voor hen? 
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Bijlage 3.  De Vreemdeling 

 

Het beschrijven van de verschillende typeringen vreemdelingen ondersteunt de lezer bij het krijgen 

van inzicht in het domein van de vreemdelingenketen. Daarbij is geprobeerd de verschillende 

typeringen te koppelen aan soort verblijf (en daarmee enigszins sturend op de mogelijke 

taakveldroutes), wat is weergegeven met een plusje. De plusjes zeggen iets over de kans dat de 

motivatie een bepaald type verblijf oplevert. Uiteraard is het mogelijk dat een vreemdeling 

meerdere motivaties heeft om in Nederland te verblijven.  

 

Motivatie Omschrijving Kort 

Verblijf 

zonder 

visum 

Kort 

Verblijf 

met 

visum 

Voorlo

pig 

verblijf 

Asiel Ille-

gaal 

Derden 

(evt.) 

Arbeid De vreemdeling die 

arbeid wil verrichten in 

Nederland. Dit kan op 

uitnodiging van een 

derde gebeuren of op 

eigen initiatief.  

++ + ++ + + Referent 

(bedrijf)  

Zaken De vreemdeling die 

een onderneming 

heeft, danwel werkt 

voor een onderneming 

en met name 

commerciële belangen 

heeft 

(onderhandelingen 

voeren) 

++ ++ - - -  

Gezin De vreemdeling die 

naar Nederland komt 

om een gezinslid te 

bezoeken, danwel 

gezinshereniging tot 

doel heeft. In dit 

laatste geval is er een 

derde. 

+ + + - - Referent 

(persoon) 

Kenniswer

ker 

De vreemdeling die ten 

behoeve van opleiding 

een tijd in Nederland 

wil verblijven om stage 

te lopen of (een deel 

van) de opleiding te 

volgen.  

+ + ++ - - Referent 

(univ) 

Cultureel/ 

sporter 

Een vreemdeling die 

naar Nederland komt 

om cultureel/sport 

event te volgen.  

++ ++ + - - Referent 

(bedrijf) 

Politiek De vreemdeling met 

politieke doeleinden. 

++ ++ ++ - - Referent 

(amb) 
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Onder deze doelgroep 

vallen ook de 

diplomaten die langere 

tijd in Nederland 

verblijven omdat ze 

werkzaamheden op 

een ambassade 

verrichten. 

Vluchteling De vreemdeling die 

naar Nederland komt 

omdat deze in eigen 

land geen veilig 

bestaan (meer) kan 

opbouwen. 

- - - ++ + Belangen-

behartiger 

(Advocaat 

NGO) 

Crimineel De vreemdeling die 

handelt in strijd met 

de strafrecht, al dan 

niet georganiseerd.  

+/- +/- +/- +/- ++ Belangen-

behartiger 

(Advocaat) 

Toerist De vreemdeling die 

Nederland komt 

bezoeken met vakantie 

als doel 

++ ++ - - -  

Medisch De vreemdeling die in 

Nederland een 

medische behandeling 

wil ondergaan.  

++ ++ ++ - - ?? 

Zeelieden Deze groep 

vreemdelingen kan een 

visum aanvragen om 

vanuit de haven waar 

ze binnen komen te 

reizen naar de 

luchthaven om 

vervolgens naar het 

thuisland te vertrekken 

+ ++ - - -  
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Bijlage 4.  Relevante wet- en regelgeving 

 

Voor de vreemdelingenketen is een grote hoeveelheid van wet- en regelgeving relevant. Deze 

bijlage geeft hiervan een opsomming. Deze bijlage is nog niet compleet: het is een aanzet om zo 

goed mogelijk overzicht te bieden. 

 

Internationale verdragen en bilaterale afspraken 

 Verdrag van Geneve 

 

Europese verdragen en richtlijnen (dit betreffen zowel Europese commissie als Schengen 

overeenkomsten) 

 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

 Dublin overeenkomst 

 Europese terugkeerrichtlijn (2008/115/EG) 

 Eurodac verordening (2725/2000) 

 EU-VIS verordening (767/2008) 

Een uitputtend overzicht van deze europese richtlijnen is op het moment van vaststellen van dit 

document niet beschikbaar 

 

Algemene nationale wet- en regelgeving 

 Grondwet 

 Burgerlijk wetboek 

 Algemene wet bestuursrecht 

 Archiefwet 

 Wet openbaarheid bestuur 

 Wet bescherming persoonsgegevens 

 Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer 

 

Vreemdelingrechtelijke en aanpalende wet- en regelgeving 

 Rijkswet op het Nederlanderschap 

 Vreemdelingenwet 2000 

 Vreemdelingenbesluit 

 Vreemdelingenvoorschrift 

 Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

 Wet basisregistratie personen 

 Wet Politiegegevens 

 

Uitvoeringsrichtlijnen 

 Vreemdelingencirculaire 

 Protocol Identificatie en Labeling (PIL) 

 

ICT kaders 

 VIR, VIR-BI 

 NORA, MARIJ, EIF, EAR 

 Baseline informatiehuishouding 


