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Ministeriële regeling van de Minister van Justitie dd. 19
november 2012, houdende mandaatverlening in Immigratie
aangelegenheden (Mandaatregeling Immigratie 2012)

DE MINISTER VAN JUSTITIE
Overwegende dat het met het oog op een doelmatiger en efficiëntere
besluitvorming en dienstverlening wenselijk is het uitoefenen van nader
aan te geven bevoegdheden over te dragen aan de Directeur van de
Immigratiedienst.
Gelet op:
- de Landsverordening Toelating en Uitzetting (PB 2000, no. 65);
- het Toelatingsbesluit (PB 1985, no. 57);
- de Richtlijnen inzake de L.T.U. van de Minister van Justitie van 1
augustus 2012;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister
: de Minister van Justitie
b. Secretaris-Generaal : de Secretaris-Generaal van het Ministerie van
Justitie
c. Directeur
: de Directeur Immigratiedienst
d. Mandaat
: de bevoegdheid om namens de Minister van
Justitie bepaalde besluiten te nemen
e. Mandataris
: degene, die het mandaat verleent
f. Gemandateerde
: degene, aan wie mandaat verleend wordt
g. Mandaatregister
: de registratie van de door de mandataris aan
de gemandateerde opgedragen
bevoegdheden
Artikel 2
1. De Minister van Justitie verleent het mandaat aan de Directeur
Immigratiedienst uitsluitend voor immigratie aangelegenheden,
zoals vermeld in het bij deze regeling behorende mandaatregister.
2. Het is de Directeur Immigratiedienst niet toegestaan het verleende
mandaat verder te delegeren, tenzij anders vermeld in het
mandaatregister.
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3. Het mandaat behelst naast het nemen en ondertekenen van
besluiten in Immigratie aangelegenheden tevens het verrichten
van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, die bij de
uitoefening van die bevoegdheid behoren zoals door de Minister
van Justitie verleend, onder andere:
a. het verstrekken van schriftelijke danwel mondelinge informatie
van feitelijk objectieve aard;
b. het verzenden van ontvangstbevestigingen;
c. het inwinnen van adviezen en inlichtingen;
d. het verzorgen van publicaties aangaande immigratie
aangelegenheden;
e. het aangaan en ondertekenen van overenkomsten,
voortvloeiend uit het verleende mandaat.
4. Bij het uitoefenen van het mandaat neemt de Directeur
Immigratiedienst het gestelde bij of krachtens
landsverordeningen, landsbesluiten houdende algemene
maatregelen, ministeriële besluiten en aanwijzingen afkomstig van
de Minister in acht.
Artikel 3
1. De Directeur Immigratiedienst is bevoegd om besluiten te nemen,
die vermeld zijn in het bijgevoegde mandaatregister, tenzij:
a. het betreft een bezwaarschrift;
b. er sprake is van persoonlijke betrokkenheid bij het te nemen
besluit;
c. de mandataris te kennen geeft zelf te zullen beslissen;
d. er sprake is van overschrijding van budgetten en kredieten;
e. er sprake is van een afwijking van het bestaande beleid;
f. extern advies niet overeenstemt met het standpunt van de
Directeur Immigratiedienst en niet tot dezelfde conclusie leidt;
g. het betreft een afwijzend of negatief voorstel tot beslissingen,
welke voorafgaand aan de Minister ter goedkeuring dienen te
worden voorgelegd.
2. In de in het vorige lid sub a tot en met f genoemde gevallen beslist
de Minister.
Artikel 4
In geval van afwezigheid van de Directeur beslist de Minister.
Artikel 5
1. De Directeur houdt een register bij van krachtens mandaat
genomen besluiten.
2. De Directeur legt eenmaal per kwartaal verantwoording af aan de
Minister over de krachtens mandaat genomen besluiten en – indien
van toepassing - het resultaat daarvan.
Artikel 6
1. Besluiten krachtens mandaat worden als volgt ondertekend:
Namens de Minister van Justitie,
<handtekening>
<naam>
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<functienaam van gemandateerde>
2. Reguliere correspondentie wordt door de gemandateerde
ondertekend in eigen naam.
Artikel 7
1. De Minister evaluëert het mandaat periodiek.
2. De Secretaris-Generaal draagt zorg voor de controle op het
mandaatregister.
Artikel 8
1. Met de inwerkingtreding van deze regeling en bijbehorend
mandaatregister komen alle eerder verleende mandaten te
vervallen.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: “Mandaat regeling Immigratie
aangelegenheden 2012”, en treedt in werking met ingang van 29
augustus 2012.

De Minister van Justitie

Uitgegeven de vijfde december 2012;
De Minister van Algemene Zaken
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