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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 
Bij WBV 2022/23 van 1 oktober 2022 is de (bodem)leeftijd van een gestelde Amv bij 
gebleken meerderjarigheid na medisch leeftijdsonderzoek gewijzigd van 20 naar 18 
jaar. Dit, naar aanleiding van literatuuronderzoek door het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI).  
Analoog aan deze wijziging wordt vanaf 1 oktober ook de toekenning van een 
meerderjarige leeftijd na leeftijdsschouw gewijzigd van 20 naar 18 jaar.  
 
2. Inhoud/Toelichting 
Bij een Amv die zijn minderjarigheid niet met authentieke identiteitsdocumenten kan 
aantonen, vindt een leeftijdsschouw plaats tijdens de aanmeldfase. Als de conclusie 
van de leeftijdsschouw (bestaande uit twee onafhankelijke sessies door 
respectievelijk AVIM/KMar en IND) is dat de Amv evident meerderjarig is, wordt op 
basis hiervan een nieuwe geboortedatum toegekend. Dit gebeurt analoog aan de 
toekenning van een geboortedatum als uit medisch leeftijdsonderzoek is gebleken 
dat de gestelde Amv meerderjarig is (C1/4.4.5 Vc).  
 
3. Verwachting 
De inhoud van dit Informatiebericht zal meegenomen worden met de aanpassing 
van Werkinstructie 2018/19 (Leeftijdsbepaling).  
 
4. Hoe te handelen 
Als de conclusie van de leeftijdsschouw bij een gestelde Amv “evident meerderjarig” 
is, kent de AVIM/Kmar dan wel de IND op de volgende wijze een geboortedatum 
toe: 

- het toe te kennen geboortejaar is het jaar waarin de leeftijdsschouw is 
uitgevoerd minus 18 jaar; 

- Als de schouw heeft plaatsgevonden tussen 1 januari en 1 juli, wordt de 
geboortedatum 1 januari van het afgeleide geboortejaar; 

- Als het leeftijdsonderzoek heeft plaatsgevonden tussen 1 juli en 1 januari, 
wordt de geboortedatum 1 juli van het afgeleide geboortejaar. 

 
5. Afstemming 
Dit informatiebericht is afgestemd met JZ en A&B.  


