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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 
Volgend op een zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(hierna: Afdeling) op 23 november 2020 over de inhoud en beoordelingswijze van 
de fundamentele politieke overtuiging door de IND heeft de Afdeling bij 
(tussen)uitspraak van 16 februari 2022 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van 
Justitie van de EU1 over de interpretatie en beoordelingswijze van een fundamentele 
politieke overtuiging.  
 
De Afdeling heeft aangegeven dat de prejudiciële vragen alleen van toepassing zijn 
op vreemdelingen die pas na aankomst in Nederland politieke activiteiten hebben 
ontplooid en (daardoor) nog niet in de negatieve belangstelling van de autoriteiten 
zijn komen te staan. De vragen zijn volgens de Afdeling niet van belang voor 
vreemdelingen die al politieke activiteiten in het land van herkomst hebben 
ontplooid of vreemdelingen die reeds in de negatieve belangstelling staan.2 
 
2. Verwachting 
De verwachting is dat een arrest over deze prejudiciële vragen door het Hof van 
Justitie van de EU een lange periode in beslag zal nemen.  
 
Het is de verwachting dat rechtbanken zaken die vallen onder de reikwijdte van de 
prejudiciële vragen in beginsel zullen aanhouden. De IND zal zich hier niet tegen 
verzetten.  
 
3. Hoe te handelen 
De huidige werkwijze voor zaken waarin door asielzoekers een fundamentele 
politieke overtuiging wordt gesteld, blijft van toepassing. Er kan worden beslist 
overeenkomstig IB 2020/62. Uit de verwijzingsuitspraak op zich valt niet af te leiden 
welke richting een arrest van het Hof op zou kunnen gaan. Er bestaat echter geen 

                                                
1 ECLI:NL:RVS:2022:505 
2 Zie hiervoor r.o. 18 en verder.  

file://ad.minjus.nl/ind/Gebruikers/3/SCONRAAD/HOME/Downloads/uitspraak_202003129_1_v2_en_202004875_1_v2.pdf
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aanleiding de werkwijze zoals geschetst in IB 2020/62 te wijzigen of beslissingen op 
asielaanvragen aan te houden. 
 
 
4. Afstemming 
Dit IB is afgestemd met JZ en A&B.  
 


