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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 
Op 7 maart 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
uitspraak (202001384/1, ECLI:NL:RVS:2022:665) gewezen over oude 
ongewenstverklaringen. 
 
[Interne link] 
 
2. Verwachting 
De inhoudelijke gevolgen van voornoemde uitspraak wordt op dit moment nog nader 
uitgewerkt. Er zal zo spoedig mogelijk worden bezien op welke wijze de huidige 
werkwijze van de (oude) ongewenstverklaringen en verzoeken tot opheffing van de 
ongewenstverklaring aangepast moet worden. Vooralsnog geldt IB 2021/30 ten 
aanzien van de oude ongewenstverklaring.  
 
3. Hoe te handelen 
In zaken waarbij er een verzoek tot opheffing van de ongewenstverklaring is, of 
waardoor er een signaal binnenkomt dat de vreemdeling ondanks zijn 
ongewenstverklaring toch weer in Nederland is, graag alsvolgt handelen. 
Indien het duidelijk is dat de vreemdeling al minimaal 2 jaar buiten de EU is 
geweest, en hij aan de andere voorwaarden voor opheffing voldoet, kan het verzoek 
tot opheffing gehonoreerd worden. Zaken waar gemotiveerd kan worden dat er 
sprake is van een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een 
fundamenteel belang van de samenleving kunnen conform IB 2021/30 doorgezet 
worden door de ongewenstverklaring om te zetten naar een inreisverbod of de 
opheffing afwijzen. 
Zaken waarbij nog niet duidelijk is dat de vreemdeling minimaal 2 jaar buiten de EU 
heeft verbleven en waarbij de actuele dreiging niet kan worden beargumenteerd 
moeten zo lang mogelijk aangehouden worden. Daarnaast ook graag melden bij JZ-
ST. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130192/202001384-1-v2/
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Zaken die in beroep liggen, waarbij er dus geen sprake is van aantoonbaar 2 jaar 
buiten de EU verbleven en geen ernstige openbare orde, kunnen worden 
ingetrokken.  
 
4. Afstemming 
Dit informatiebericht is afgestemd met JZ-ST. 
 


