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Relatie met   

Geldig vanaf    9-2-2023  

Geldig tot en met  9-8-2023  

 
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 

Op 8 februari 2023 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de 

huisvestingsmaatregel bij nareis. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de 

Staatssecretaris besloten de maatregel definitief niet meer toe te passen. 

 

2. Inhoud/Toelichting 

Dit IB licht toe hoe de IND handelt in zaken waarin de maatregel reeds was 

toegepast. De maatregel komt te vervallen. De IND herstelt zaken waarin de 

maatregel van toepassing was waardoor nareizigers niet direct hun mvv konden 

ophalen. 

 

3. Verwachting 

De IND schat in ongeveer drie weken nodig te hebben voor de 

herstelwerkzaamheden. Alle oude instructies over de maatregel komen hierbij te 

vervallen. 

 

4. Hoe te handelen 

De IND herstelt projectmatig zaken in eerste aanleg en bezwaar. 

 

4.1 Eerste aanleg 

De IND stuurt in alle eerste aanleg zaken waarin de maatregel is toegepast, een 

bericht (.xml) naar de ambassade zodat de mvv kan worden opgehaald. De 

aanvragers worden per brief geinformeerd dat zij een afspraak kunnen maken bij de 

diplomatieke post. 

 

4.2 Bezwaar 

In alle bezwaarzaken wordt verwezen naar de reparatie in eerste aanleg. De IND 

herroept het besluit en verklaart het bezwaar gegrond. Proceskosten kunnen worden 

toegewezen als daarom is gevraagd. 

 

5. Afstemming 

Dit IB is afgestemd met SUA, JZ. 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@135561/202207360-1-v1/#highlight=vreemdeling
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z02166&did=2023D05060

