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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 
Het belang van het kind speelt in verblijfsprocedures een steeds nadrukkelijkere rol. 
Zo was één van de aanbevelingen van de Commissie van Zwol1 om bij de eerste 
asielaanvraag nadrukkelijk het belang van het kind in de beschikking in 
beschouwing te nemen en hieromtrent goed te motiveren. Dit om beter inzichtelijk 
te maken hoe de weging heeft plaatsgevonden en de weging begrijpelijk te maken 
voor de vreemdeling. Naar aanleiding van deze aanbeveling is door de IND met 
behulp van de Raad voor de Kinderbescherming ten behoeve van zowel asiel- als 
reguliere verblijfsaanvragen een bouwsteen en een toelichting daarop opgesteld 
voor de beslismedewerkers van de IND. De bouwsteen wordt gebruikt in het kader 
van artikel 8 EVRM om afwijzende beschikkingen van een heldere, inzichtelijke 
motivering te voorzien. 
  
De Toelichting is als bijlage aan dit informatiebericht gehecht. 
 
2. Inhoud 
De opbouw van de toelichting is als volgt. Allereerst een achtergrondschets en 
juridische informatie. Daarna in het kort wetenschappelijke informatie over de 
ontwikkeling van kinderen. Tenslotte casuïstiek en praktische informatie over het 
belang van het kind. 
 
3. Verwachting 
Er bestaan geen plannen om de toelichting op te nemen in een werkinstructie of de 
Vreemdelingencirculaire. Eventuele toekomstige wijzigingen in de toelichting zullen 
door middel van een update van dit informatiebericht worden gepubliceerd. 
 
4. Hoe te handelen 
De toelichting is nadrukkelijk bedoeld als achtergrondinformatie voor 
beslismedewerkers en bevat geen nieuwe beleidskaders of regels. Zo bevat de 
toelichting bijvoorbeeld een uitleg van terminologie die in adviesrapportages van 
gedragswetenschappers kan worden gebruikt, Voor toetsing van een concrete zaak 
 
1 Rapport Onderzoekscommissie Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-7f894633-d1d6-499e-9996-74a505b66166/1/pdf/Onderzoeksrapport%20langdurig%20verblijf%20vreemdelingen%20definitief%203%20juni%202019%20_2_.pdf
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wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bestaande beleidskaders, de werkinstructie 
art. 8 EVRM en bouwstenen daarvoor. 
 
Voor handvatten bij het nemen van beslissingen waarin artikel 8 EVRM, de 
Gezinsherenigingsrichtlijn of het arrest Chavez een rol spelen wordt verwezen naar 
het relevante beleid, de werkinstructies en Informatieberichten. 
 
5. Afstemming 
De inhoud van de toelichting is afgestemd met de directies RVN en A&B, JZST en 
DMB. 


