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Disclaimer  
Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 
informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 
medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 
belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 
worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 
of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 
individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 
Om de afdoening van nareis-zaken te versnellen en capaciteit efficiënter in te 
zetten, heeft de IND besloten om bij nareiszaken meerderjarige kinderen van 18 tot 
ongeveer 25 niet meer standaard te horen, maar alleen in sommige situaties een 
gehoor te houden. 
 
De ervaring leert dat uit het gehoor geen of weinig (nieuwe) contra-indicaties 
voortkomen. Dit betekent dat in zaken waarin schriftelijk uitgebreid verklaard is en 
geen signalen zijn over contra-indicaties, een mondeling gehoor weinig toegevoegde 
waarde heeft voor de beslissing op de aanvraag.  
 
2. Verwachting 
Deze werkwijze wordt na een half jaar geëvalueerd door SUA O&A. Naar aanleiding 
van de uitkomst van het onderzoek wordt dit IB opgenomen in de 
handvatten/procesbeschrijving en/of werkinstructie. 
 
3. Inhoud/Toelichting 
Door minder vaak te horen verwacht de IND sneller te kunnen beslissen. Nader 
onderzoek is immers minder vaak nodig. Door de jurisprudentie is nareis op nareis 
niet meer onmogelijk, en kan achteraf minder wordt gehandhaafd op oneigenlijk 
gebruik, het blijft daarom van belang om vooraf krititsch te zijn op eventuele 
inwilligingen.1 Het betreft alleen gehoren over de feitelijke gezinsband waarbij 
wordt gekeken naar de afhankelijkheid van het meerderjarige kind. ID-gehoren 
vallen niet onder dit IB. 
 
4. Hoe te handelen 
De vraag of jongvolwassenen bij een nareis-aanvraag nog gehoord moeten worden, 
hangt af van de beantwoording van de schriftelijke vragen die bij het 
aanvraagformulier zijn gesteld. Ook moet worden gekeken naar hoe de referent de 
vragen over het meerderjarige kind heeft beantwoord gedurende de asielprocedure. 
 
1 ABRvS 31 oktober 2019, 201904401/1/V1. 
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Kijk hierbij ook naar het aanmeldgehoor van de referent, waarbij er speciaal 
aandacht wordt gevraagd voor jongvolwassenen. 
 
Voel je vrij om, indien deze vragen summier zijn ingevuld (zoals nee, nee bij het 
aanvraagformulier), om extra schriftelijke toelichting te vragen. Het is aan de 
referent en nareiziger om uitgebreid en individueel te verklaren waarom zij nog 
behoren tot een gezin. Benadruk dit in je contact met de gezinsleden. 
 
Hoe ouder de jongvolwassene, hoe raadzamer het is om een gehoor op te starten. 
Het aantal aanvragen en inwilligingen ligt gemiddeld lager bij jongvolwassenen van 
23-25 jaar. 
 
Laat de zaken screenen als je gaat inwilligen zonder een gehoor, en vraag daarbij, 
zoals nu ook de werkwijze is, extra aandacht voor het feit dat de nareiziger 
jongvolwassen is. 
 
Nareis op nareis? 
Als een jongvolwassene na binnenkomst in NL ook nareis aanvraagt voor andere 
(verzwegen) gezinsleden, moet je dit melden. Stuur een mail naar Handhaving of de 
handhavingscoordinator als er een nareisaanvraag wordt ingediend door een 
referent die zelf middels een nareisaanvraag naar Nederland is gekomen. Het maakt 
niet uit of referent daarbij nog steeds een afgeleide vergunning heeft of inmiddels 
een zelfstandige vergunning. Hoewel er niet altijd sprake is van fraude zal er wel 
een FHS (fraude handhavingssignaal) worden opgevoerd ter registratie. Zie hiervoor 
ook paragraaf 5.7.14 van de Procesbeschrijving. 
 
 
5. Afstemming 
Dit IB is afgestemd met SUA, JZ, A&B. 
 


