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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 

Er is een nieuwe zaak in INDiGO: ‘479 registreren vertrek’. Met deze zaak kunnen 

medewerkers de vertrekdatum van een vreemdeling laten invullen door Team Titel 

en Identiteit (TT&I) als er sprake is van een  terugkeerbesluit en/of een 

inreisverbod. De datum feitelijk vertrek werd tot op heden alleen door TT&I ingevuld 

naar aanleiding van een vertrekmelding van een ketenpartner (KMar of AVIM), 

vertrekmelding van IOM of een hitmelding dat een vreemdeling is aangetroffen aan 

de buitengrens. Vanaf 10 december 2022 is het ook mogelijk dat TT&I de datum 

feitelijk vertrek invult naar aanleiding van informatie die een vreemdeling zelf heeft 

overgelegd of die de IND-medewerker tegen komt in het dossier. 

 

2. Verwachting 

Dit informatiebericht is opgesteld om kenbaarheid te geven aan deze nieuwe zaak. 

Het informatiebericht zal na zes maanden komen te vervallen. 

 

3. Toelichting 

Drie redenen waarom het belangrijk is dat de datum feitelijk vertrek wordt 

ingevuld 

1. De status van het terugkeerbesluit in INDiGO (te zien onder het tabblad 

Indicaties) wijzigt van ‘actief’ naar ‘opgeheven’; 

2. De status van het inreisverbod wijzigt in INDiGO van ‘opgeschort’ naar ‘actief’; en 

3. Het inreisverbod vervalt van rechtswege na afloop van de duur van het 

inreisverbod (A4/2.5.6 Vc). De duur van het inreisverbod gaat namelijk lopen als 

een vreemdeling het grondgebied van de lidstaten van de EU (zonder Ierland) 

aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland heeft verlaten.  

 

Ad 1: Als een terugkeerbesluit is gegeven en later bekend is dat de vreemdeling is 

vertrokken, zal de vertrekdatum moeten worden geregistreerd (als dat nog niet is 

gebeurd). Zodra SIS III (dit jaar) in werking treedt, wordt de vreemdeling aan wie 

een terugkeerbesluit wordt opgelegd in SIS gesignaleerd. Als het vertrek 
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geregistreerd wordt, wijzigt de status van het terugkeerbesluit van actief naar 

opgeheven. Daardoor vervalt de signalering vanwege het terugkeerbesluit. Als de 

vreemdeling ook een inreisverbod heeft en het vertrek geregistreerd wordt, klapt de 

signalering in SIS om van een signalering vanwege het terugkeerbesluit (= een 

signalering inzake terugkeer) naar een signalering vanwege het inreisverbod (= een 

signalering met het oog op weigering toegang en verblijf).  

De vreemdeling met een terugkeerbesluit dat is gegeven vóór de inwerkingtreding 

van SIS III wordt alsnog vanwege het terugkeerbesluit in het SIS gesignaleerd, als 

er een procedurele gebeurtenis1 plaatsvindt, en de IND niet weet of de vreemdeling 

is vertrokken uit de EU. Als na inwerkingtreding van SIS III de vreemdeling niet is 

vertrokken of de IND niet weet dat een vreemdeling is vertrokken, moet de 

signalering in SIS steeds verlengd worden. Dit geldt ook als IND wel had kunnen 

weten dat de vreemdeling is vertrokken, maar de vertrekdatum niet is 

geregistreerd. Om extra handelingen m.b.t. het verlengen van de signalering te 

voorkomen, om onterechte signalering te voorkomen en in het kader van 

datakwaliteit,  is de registratie van de vertrekdatum bij een terugkeerbesluit van 

belang. 

Overigens zal het vertrek middels een grensdoorlaatpost van een vreemdeling die is 

gesignaleerd vanwege een terugkeerbesluit, door ketenpartners worden gemeld. 

 

Ad 2 + 3: Als de IND niet op de hoogte is van het vertrek van de vreemdeling – aan 

wie een inreisverbod is opgelegd – gaat de duur van het inreisverbod niet lopen en 

zal het inreisverbod ook niet van rechtswege komen te vervallen. Dit is niet alleen 

nadelig voor de vreemdeling, maar levert de IND ook extra werk op. Een 

vreemdeling aan wie een inreisverbod is opgelegd (en als dit jaar SIS III in werking 

treedt ook de vreemdeling aan wie een terugkeerbesluit is opgelegd) wordt 

geregistreerd in SIS. Als de IND niet weet dat een vreemdeling is vertrokken, moet 

de signalering in SIS steeds verlengd worden.  

 

4. Hoe te handelen 

Vertrek aantonen 

De vreemdeling kan bijvoorbeeld persoonsgebonden bewijsstukken sturen naar de 

IND om aan te tonen dat hij het grondgebied van de EU (zonder Ierland), 

Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein (hierna: lidstaten) heeft verlaten. 

En het kan zijn dat de IND-medewerker die vertrekinformatie tegenkomt in een 

dossier2. Het moet gaan om bewijstukken waaruit blijkt dat iemand daadwerklijk 

buiten de EU is. Een MOB-melding en een mutatie in de BRP vanwege emigratie is 

geen bewijs bewijs voor feitelijk vertrek. Het vertrek van de vreemdeling kan ook 

blijken uit bijvoorbeeld (reis)documenten die de vreemdeling heeft overgelegd bij 

een verzoek tot opheffing van zijn inreisverbod of een nieuwe aanvraag. Hoe de 

medewerker ervoor zorgt dat de datum feitelijk vertrek geregistreerd wordt door 

TT&I, is opgenomen in de Systeembeschrijving[interne aantekenin]3’. Het is 

belangrijk dat iedereen die vertrekinformatie tegenkomt, er voor zorgt dat deze 

informatie in INDiGO wordt opgenomen. 
 

5. Afstemming 

Dit informatiebericht is afgestemd met RVN, A&B, DV en JZ. 

 

 
1 Bijvoorbeeld als een nieuwe aanvraag wordt ingediend, als een openstaande zaak wordt afgehandeld of als wordt 

gehapt.  

2 Ook komt het voor dat een vreemdeling is uitgezet in het verleden, voordat het veld ´Vertrekdatum´ bestond in 

INDiGO. Dan kan dit alsnog geregistreerd worden. 

3 [interne aantekening] 


