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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 

Op maandag 6 februari zijn Turkije en Syrië getroffen door meerdere krachtige 

aardbevingen en naschokken. De bevingen veroorzaakten enorm veel schade. Er 

zijn veel doden en gewonden. Vanwege deze humanitaire ramp komen er vragen 

binnen bij de IND van vreemdelingen die terug willen naar Turkije/Syrië, 

familieleden met spoed willen laten overkomen of juist langer in Nederland willen 

blijven. In dit IB wordt kort toegelicht hoe de IND met deze specifieke groepen om 

gaat.    

 

Dit IB betreft een update van eerder IB 2023/17 dat hiermee wordt vervangen.  

 

2. Inhoud/Toelichting 

In overleg met het departement is besloten dat de situatie in Turkije en Syrië reden 

is om enige coulance te betrachten bij de beoordeling of vreemdelingen in 

aanmerking komen voor een terugkeervisum of een verlenging van een visum kort 

verblijf. Onder punt 4 wordt per categorie aangegeven hoe er gehandeld kan 

worden. Voor alle categorieën geldt dat er geen sprake mag zijn van contra-

indicaties op gebied van openbare orde, nationale veiligheid of 1F. Ook als een 

inreisverbod is opgelegd wordt geen terugkeervisum afgegeven. Verder geldt voor 

alle gevallen dat er een individuele afweging moet plaatsvinden waarbij in geval van 

schrijnende individuele omstandigheden afgeweken kan worden van het geldende 

beleid.  

 

3. Verwachting 

Dit IB en de handelwijze zoals die hierin staat beschreven geldt in eerste instantie 

tot en met 31 maart 2023. Vóór 31 maart wordt met een nieuw IB aangegeven hoe 

na 31 maart moet worden gehandeld.   
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4. Hoe te handelen 

 

1. Asielzoekers en asielstatushouders uit Turkije en Syrië die terug willen naar land 

van herkomst Turkije/Syrië 

Voor deze groep geldt dat het beleid is dat terugkeer naar land van herkomst in het 

algemeen reden is om asiel niet te verlenen of status in te trekken. De terugreis 

naar Syrië door Syrische asielzoekers/statushouders of naar Turkije door Turkse 

asielzoekers/statushouders kan derhalve niet door de Nederlandse overheid worden 

gefaciliteerd door het verlenen van terugkeervisa. Dit staat namelijk op gespannen 

voet met de asielverlening. Als asielzoekers /statushouders er zelf voor kiezen om 

terug te gaan dan is dat hun eigen afweging/verantwoordelijkheid. Mocht dit bekend 

worden bij de IND dan kan dit leiden tot een onderzoek of een asielstatus moet 

worden ingetrokken. Dit zal zoals gebruikelijk een afweging betreffen op individuele 

gronden.  

 

Voor nareizigers geldt dat terugkeer naar land van herkomst geen gevolgen heeft 

voor hun nareisvergunning. Nareizigers die nog niet in bezit zijn van een 

verblijfsdocument kunnen dan ook door de IND middels een terugkeervisum worden 

gefaciliteerd bij de terugreis. Ook voor nareizigers geldt dat terugkeer naar land van 

herkomst wordt betrokken bij de beoordeling van een (latere) zelfstandige 

asielaanvraag en in het algemeen reden vormt om asiel niet te verlenen.    

 

2. Asielzoekers en asielstatushouders uit Syrië die naar Turkije willen 

Syriërs die in procedure zitten of een asielstatus hebben maar nog in afwachting zijn 

van een verblijfsdocument en die naar Turkije willen reizen (bijv. omdat ze daar 

familie hebben die zij willen helpen) kunnen door de IND middels een 

terugkeervisum worden gefaciliteerd voor wat betreft hun terugreis naar Turkije. Er 

worden voor deze groep tijdelijk geen leges gevraagd voor de afgifte van een 

terugkeervisum. Voor de noodzakelijke reisdocumenten moeten zij zelf zorgen. Als 

het Syrische paspoort bij de IND ligt, kan met de IND contact opgenomen worden 

via telefoonnummer 088 043 04 30. Het terugkeervisum kan worden verleend voor 

de gevraagde duur met een maximum van 3 maanden. 
 

3. Reguliere vreemdelingen uit Turkije en Syrië die nog in procedure zitten 

Vreemdelingen met een verblijfsvergunning regulier of geldige mvv kunnen conform 

het geldende beleid reizen naar Turkije of Syrië (en weer terug). Vreemdelingen die 

nog in afwachting zijn van een besluit of verblijfsdocument hebben in principe een 

terugkeervisum nodig. Voor deze groep wordt bij de beoordeling of men in 

aanmerking komt voor een terugkeervisum tijdelijk coulance betracht. Er worden 

voor deze groep tijdelijk geen leges gevraagd voor de afgifte van een 

terugkeervisum. Het terugkeervisum kan worden verleend voor de gevraagde duur 

met een maximum van 3 maanden. 

 

Voor vreemdelingen die hun procedure niet in in Nederland mogen afwachten of een 

aanvraag vvr zonder mvv hebben lopen terwijl ze wel mvv-plichtig zijn geldt de 

coulance niet. Voor deze groep geldt dat als ze teruggaan naar Turkije of Syrie en ze 

willen terugkeren naar Nederland een inreisvisum zullen moeten aanvragen.  

 

4. Vreemdelingen afkomstig uit het rampgebied, met een visum kort verblijf, die 

niét terug willen en verlenging van visum kort verblijf aanvragen. 

Er vindt een individuele beoordeling plaats. In deze gevallen kan de IND (voor de 

geldigheidsduur van dit IB) coulant omgaan met vereisten voor verlenging van 

visum kort verblijf. De vreemdeling wordt gevraagd naar de voorwaarden voor 
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visumverlenging (ziektekostenverzekering, reisverzekering, gegevens garantsteller, 

aanvraagformulier, bewijs van annulering vlucht) maar er kan ruimhartig met deze 

voorwaarden worden omgegaan indien blijkt dat de vreemdeling uit overmacht niet 

aan deze voorwaarden voldoet. Indien een ziektekostenverzekering verloopt, dient 

deze zo snel mogelijk te worden verlengd. Voor de aanvraag om verlenging visum 

kort verblijf worden in dit geval geen leges gevraagd. De verlenging van het visum 

kan worden verleend voor de duur die men vraagt met een maximum van 90 dagen. 

Als het visum eerder is verlengd met 90 dagen en de maximale periode van 180 

dagen is volgelopen kan het visum niet verder worden verlengd.    

 

De kans bestaat dat vreemdelingen in de hiervoor genoemde gevallen een VVR 

zonder MVV gaan aanvragen als ze langere tijd in Nederland willen verblijven. Deze 

aanvragen worden op de gebruikelijke en individuele basis getoetst aan de 

hardheidsclausule. Maar wel met inachtneming van de persoonlijke situatie van de 

vreemdeling die (in)direct geraakt wordt door de aardbeving.   

 

5. Vreemdelingen die een mvv procedure hebben lopen voor nareis of regulier en 

vragen om versnelde afhandeling vanwege de situatie in Turkije en Syrie. 

Het is mogelijk dat referenten in Nederland of vreemdelingen in Turkije en Syrië 

vragen om versnelde afhandeling van mvv zodat men snel weg kan uit de 

noodsituatie in Turkije en Syrië. Hoe begrijpelijk deze wens ook is, geldt hiervoor 

dat de IND niet in alle zaken versnelde afhandeling kan regelen. Dit kunnen namelijk 

erg veel zaken betreffen omdat er nog heel veel aanvragen om een mvv-nareis 

beoordeeld moeten worden. In uitzonderlijke schrijnende situaties zoals medische 

noodsituaties of indien een van de gezinsleden waarvoor overkomst is gevraagd in 

het kader van nareis is overleden kan de gebruikelijke spoedbox worden gebruikt 

voor spoed of voorrang van een procedure.  

 

6. Vreemdelingen die een mvv (nareis of reguliere) procedure hebben lopen en 

moeite hebben om de NL-ambassade te bereiken vanwege infrastructuur die is 

weggevallen. 

Voor deze groep kan verruiming worden gegeven van de termijn om hun mvv op te 

halen bij de post. Ophalen termijn kan van 3 maanden verlengd worden naar 6 

maanden.   

 

Voor reguliere mvv aanvragen heeft BZ de posten al geïnstrueerd tijdelijk de 

ophaaltermijn te verlengen van drie naar zes maanden gelet op de situatie in 

Turkije. Ook voor (reguliere) nareizigers die moeite hebben om zich tijdig te melden 

voor nader onderzoek in de vorm van DNA-onderzoek of een interview, kan 

verruiming worden gegeven voor de termijn voor een afspraak. 

 
7. Vreemdelingen die een mvv procedure hebben lopen en hun documenten 

zijn verloren als gevolg van de aardbeving. 

Indien gezinsleden documenten hebben verloren als gevolg van de aardbeving, gaat 

de IND hier bij de nareisprocedure coulant mee om/werpt dit niet tegen. De IND 

gunt de nareizigers snel het voordeel van de twijfel.  

 

Voor reguliere aanvragen geldt het gebruikelijke bewijsnoodkader voor wat beteft 

(reis)documenten. De situatie in Turkije en Syrië en de gevolgen daarvan voor de 

vreemdeling worden betrokken bij de beoordeling van de aanvraag.  

 

5. Afstemming 

De inhoud van dit IB is afgestemd met DA&B, RVN, DV, Klantcommunicatie en DMB.  


