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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 
 
In een zaak1 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
een uitspraak gedaan op 8 juni 2022.  
 
Deze uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor de IND-uitvoering bij uitstel 
van vertrek op basis van artikel 64 Vw.  
 
Het lijkt erop dat voortaan een terugkeerbesluit genomen moet worden bij 
verlening van uvv in een afzonderlijke artikel 64 Vw procedure en de 
ambtshalve verlening van uitstel van vertrek na de afwijzing van een eerste 
asielaanvraag. Ook bij een intrekking van een verblijfsvergunning asiel of 
regulier waar uitstel van vertrek wordt verstrekt op grond van artikel 64 Vw 
zou dat het geval kunnen zijn.  
 
Er wordt door SUA en JZ bekeken of, en zo ja, op welke manier het beleid 
zou moeten worden aangepast. 
 

2. Hoe te handelen 
De precieze gevolgen van voornoemde uitspraak zijn onderwerp van 
nadere bestudering. Zodra meer duidelijkheid bestaat, zal een nieuw 
informatiebericht worden opgesteld. 
 

  3.  Afstemming 
 JZ en dossierhouder TKB van SUA. 
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