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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 28 september 2022 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State in twee uitspraken1 van opvolgende aanvragen waarin een beroep gedaan is 

op geloofsgroei geoordeeld dat de werkwijze van de staatssecretaris niet voldoet, 

aangezien teveel waarde gehecht wordt aan eerder ongeloofwaardig bevonden 

verklaringen.  

 

2. Verwachting 

Op dit moment worden de consequenties van deze uitspraken bestudeerd. Op korte 

termijn wordt gecommuniceerd welke uitvoeringsconsequenties deze uitspraken 

hebben.  

 

Hieronder volgen vast enige handvatten, totdat een definitieve werkwijze 

gecommuniceerd wordt. 

 

3. Hoe te handelen 

Totdat een nadere werkwijze en nadere instructies zijn gecommuniceerd wordt 

verzocht om in individuele zaken van opvolgende aanvragen waarin sprake is van 

geloofsgroei en voorgenomen wordt om de zaak af te wijzen contact op te nemen 

met SUA en/of JZ. Bij een inwilliging is dit niet noodzakelijk en kan zonder contact 

op te nemen met SUA en/of JZ beslist worden.  

 

Vooruitlopend op de definitieve werkwijze gelden tijdelijk de volgende handvatten 

voor opvolgende asielaanvragen van gestelde bekeerlingen waarin geloofsgroei 

speelt. 

 

Gelet op de Afdelingsuitspraken is er een aanzienlijk risico op gegrondverklaring van 

beroepen in zaken waarin de vreemdeling naar aanleiding van de opvolgende 

aanvraag waarin geloofsgroei als motief naar voren is gebracht niet is gehoord of 

                                                
1 ECLI:NL:RVS:2022:2713 en ECLI:NL:RVS:2022:2714 
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waarin de opvolgende aanvraag niet-ontvankelijk is verklaard. Hierom wordt 

geadviseerd om in alle asielzaken waarin geloofsgroei speelt de vreemdeling te 

horen en – ingeval van een (voorgenomen) afwijzing - de aanvraag kennelijk 

ongegrond te verklaren en niet niet-ontvankelijk. Dit geldt tenzij het evident is dat 

de vreemdeling aan de opvolgende aanvraag in het geheel niets nieuws ten 

grondslag heeft gelegd en deze aanvraag kan worden gekarakteriseerd als louter 

een herhaling van zetten. De verwachting is echter dat dit nauwelijks voorkomt.  

 

4. Afstemming 

Dit IB is afgestemd met JZ en A&B. 

 


