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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 

 

Per brief gedateerd 20 mei 2022 heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer1 

medegedeeld dat het toegankelijkheidsonderzoek van de DT&V als genoemd in 

paragraaf A3/7.1.5 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc), zal komen te 

vervallen. Ook is medegedeeld dat de Vc daartoe zal worden aangepast. Dit DT&V 

onderzoek speelt een rol bij de artikel 64 Vreemdelingenwet 2000 (Vw) procedure.  

 

Met dit informatiebericht wordt duidelijk gemaakt dat de IND vooruitlopend op de 

wijziging van de Vc, geen toegankelijkheidsonderzoeken meer zal uitzetten bij de 

DT&V. Naar verwachting is de Vc met ingang van 1 oktober 2022 aangepast. 

 

 
2. Hoe te handelen 

- Er worden geen toegankelijkheidsonderzoeken meer uitgezet bij de DT&V.  

- Om voor uitstel van vertrek in de zin van artikel 64 Vw in aanmerking te 
komen is het voortaan voldoende als de vreemdeling aannemelijk heeft 
gemaakt dat de voor hem noodzakelijke en in het land van herkomst (of 
bestendig verblijf) beschikbare medische zorg feitelijk niet voor hem 
toegankelijk is. Uiteraard moet ook aan de overige (gebruikelijke) 
voorwaarden zijn voldaan. 

- De lopende zaken die nu onderhanden zijn bij de DT&V worden verder 
afgehandeld conform het hiervoor weergeven beleidskader nadat de DT&V 
heeft teruggekoppeld aan de IND dat zij afzien van het onderzoek.  

- Er wordt gebruik gemaakt van de reeds aangepaste herstel verzuim brief, 
waarin duidelijk omschreven is welke bewijsstukken de vreemdeling moet 
aanleveren om aannemelijk te maken dat de zorg voor hem niet toegankelijk 
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is. De vreemdeling heeft 4 weken de tijd om deze bewijsstukken aan te 
leveren.  

 

3. Afstemming 
Dit informatiebericht is afgestemd met J&V/DMB, de DT&V, IND/JZ en IND/RVN.  


