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Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota bij Kamerbrief inzake de nareismaatregel 
 

 
  

 
1.     Aanleiding 
Op 8 februari jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
uitspraak gedaan over een nareiszaak waarin de tijdelijke maatregel nareis was 
toegepast.  
 
2.     Geadviseerd besluit 
De uitspraak is negatief. De Afdeling oordeelt dat een wettelijke basis voor de 
maatregel ontbreekt. De besluiten waarin deze maatregel is toegepast zullen 
worden hersteld. Dit zal in alle zaken gebeuren, los van de vraag of de 
vreemdelingen rechtsmiddelen hebben aangewend tegen de beschikking. 
Daarover kunt u de Kamer informeren met bijgevoegde brief.  
 
3.     Toelichting 
Herstel van de reeds genomen besluiten ziet er voor de betrokken organisaties uit 
zoals hieronder uiteengezet. 
 
IND 
De IND zal in alle zaken waarin de maatregel is toegepast, met terugwerkende 
kracht aan de gekoppelde ambassades of consulaten in het buitenland het signaal 
afgeven dat de mvv’s kunnen worden afgegeven. Hierover zal de IND de 
betrokkenen per brief informeren. De oudste zaken zullen als eerste worden 
behandeld. De IND verwacht dat herstel aanzienlijke personele inzet zal vergen 
en hier ongeveer drie weken voor nodig te hebben. 
 
BZ 
De voorraad nog af te geven mvv’s die onder de maatregel valt, concentreert zich 
op een klein aantal posten (m.n. Beirut, Istanbul). Het opschorten of beëindigen 
van de maatregel betekent een tijdelijk verhoogde werklast voor deze posten en 
de consulaire service organisatie, die ook belast zijn met andere consulaire 
processen. Daarnaast kan de lokale context van invloed zijn op de snelheid 
waarmee een mvv kan worden afgegeven. Dat zal in het bijzonder kunnen spelen 
op de posten in Turkije gezien de ernstige gevolgen van de aardschokken van de 
laatste dagen. 
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Opvang 
Sinds invoering vielen, tot en met week 1, 1780 nareizigers onder de maatregel. 
Aan 570 personen kon na inwilliging wel een mvv worden verstrekt, vermoedelijk 
omdat aan hun referent in Nederland een geschikte gezinswoning werd 
toegewezen. Tot januari zijn de overige 1210 mvv’s nog niet verstrekt, conform 
de voorwaarden van de maatregel. Aan deze nareizigers zal de mvv worden 
afgegeven. Het gaat om een groep voor wie met zekerheid nog geen huisvesting 
beschikbaar is en die dus op COA opvang zal zijn aangewezen.  
 
De IND in Zevenaar kan ongeveer 300 inreizende nareizigers per week 
verwerken. Nareizigers zonder huisvesting verblijven tijdens de 
aanmeldprocedure korte tijd in COA-opvang in de buurt. De opvang Zevenaar-
Duiven heeft capaciteit voor 270 nareizigers, die na hun procedure naar andere 
opvanglocaties doorstromen. Bij een tijdelijke piek kan deze capaciteit in de knel 
komen.  
 
VNG 
VNG heeft zich sinds invoering van de maatregel kritisch opgesteld ten aanzien 
van de rol die van gemeentes werd gevraagd en heeft herhaaldelijk gepleit voor 
opschorting van de maatregel tot een uitvoeringstoets werd gedaan. Ook met 
beëindiging van de maatregel blijft noodzakelijk dat nareizigers zo snel mogelijk 
de asielopvang uitstromen en de inzet van gemeentes om nareizigers onverwijld 
te huisvesten van onverminderd groot belang. Nareizigers die vóór 1 april 
inreizen, vallen nog onder de huidige taakstelling. Anders vallen zij onder de 
taakstelling voor 2023-II. 
 
3.1 Communicatie 
U kunt de Tweede Kamer met bijgevoegde concept brief informeren.  
 
4.     Toelichting 
Niet van toepassing.  
 
5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
           
5.1 Toelichting 
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
 


