Protocol als bedoeld in artikel 6, derde lid, van het Instellingsbesluit Onderzoekscommissie IND
inzake een melding van een vermoeden van een inisstand bij de uitvoering van beslissingen over
toelating tot Nederland (informatieprotocol Onderzoekscommissie vermoeden misstand IND)
De voorzitter van de Onderzoeksommissie vermoeden misstand IND (hierna: de Commissie) en de
secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid komen het onderstaande protocol
overeen over het verstrekken van informatie afkomstig van het ministerie van Justitie en Veiligheid en
meer in het bijzonder de IND.
Artikel 1. Verzoeken om verstrekking van of inzage in documenten die berusten bij het Ministerie van
Justitie en Veiligheid respectievelijk de IND
1.

2.
3.

Verzoeken om verstrekking van of inzage in documenten die berusten bij het Ministerie van
Justitie en Veiligheid respectievelijk de IND worden door of namens de Commissie gericht
aan de contactpersoon bij het ministerie respectievelijk de IND.
Bij een verzoek om verstrekking of inzage wordt een zo duidelijk mogelijke aanduiding
gegeven van de gewenste documenten.
De contactpersoon verstrekt de gewenste documenten zo spoedig mogelijk dan wel verleent
zo spoedig mogelijk inzage met inachtneming van artikel 7, tweede lid, van het
Instellingsbesluit.

Artikel 2. Geheimhouding en archivering
1.

2.

3.

4.
5.

6.

De leden van de Commissie en haar secretarissen zijn op grond van artikel 2:5 van de
Algemene wet bestuursrecht verplicht tot geheimhouding van gegevens waarvan zij het
vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voor zover
enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot
mededeling voortvloeit.
Indien de Commissie zich laat bijstaan door andere personen, bedoeld in artikel 6, tweede lid,
van het Instellingsbesluit, draagt zij er zorg voor dat deze personen een
geheimhoudingsverklaring tekenen.
De leden van de commissie, haar secretaris en de personen bedoeld in het tweede lid zijn tot
geheimhouding verplicht van de beraadslagingen in de vergaderingen van de commissie en
de daaraan voorafgaande discussies binnen de commissie.
Bij het ter beschikking stellen van documenten wordt vermeld of daarop een bijzonder
geheimhoudingsregime berust.
De contactpersoon bij de IND respectievelijk het ministerie houdt een overzicht bij van de
verstrekte of ter inzage gegeven documenten inbegrepen het eventueel van toepassing zijnde
geheimhoudingsregime.
De verstrekte documenten worden uiterlijk vier weken na het verschijnen van het eindrapport
van de Commissie overgedragen aan de IND respectievelijk het ministerie en worden niet
opgenomen in het archief van de Commissie. Digitaal verstrekte documenten worden uiterlijk
vier weken na het verschijnen van het eindrapport vernietigd.

Artikel 3. Hoor en wederhoor
1.
2.

Een gespreksdeelnemer van de Commissie wordt tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van
de taak van de Commissie.
De Commissie verstrekt de gespreksdeelnemers tevoren informatie over de werkwijze ten
aanzien van het horen. Hieronder wordt ten minste begrepen hetgeen in leden 3, 4, 5 en 6
staat beschreven.
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3.
4.

5.

6.

Op verzoek van een deelnemer aan een achtergrondgesprek maakt de Commissie een niet
woordelijk verslag.
De Commissie maakt een niet-woordelijk verslag van een formeel gesprek. De
gespreksdeelnemer met de Commissie krijgt de gelegenheid een concept gespreksverslag in te
zien ter correctie van feitelijke onjuistheden. De gespreksdeelnemer krijgt vijf werkdagen de
tijd om te reageren op het concept verslag. Bij verschil van mening wordt aan de hand van de
gemaakte bandopname een woordelijk verslag gemaakt van het gesprek of het betreffende
deel van het gesprek. De Commissie stelt het definitieve verslag vast. Indien een
gesprekdeelnemer toestemming voor het gebruik van het verslag weigert, dan vermeldt de
Commissie dat in de bijlage, bedoeld in artikel 8, tweede lid.
De Commissie behandelt de informatie die zij uit het gesprek krijgt vertrouwelijk. Indien de
gespreksdeelnemer met de Commissie overeenkomt dat bepaalde informatie vertrouwelijk
wordt gegeven, vormt deze informatie als zodanig geen grondslag voor aanbevelingen van de
Commissie.
Voor vaststelling van het eindrapport legt de Commissie haar bevindingen en eventuele
conclusies voor aan rechtstreeks bij het onderzoek betrokken personen of instanties. Indien de
Commissie citaten van gespreksdeelnemers wenst te gebruiken, legt de Commissie deze
citaten voor, waarbij betrokkenen tevens voorzien worden van de context waarin het
desbetreffende citaat wordt gebruikt. De teksten worden op basis van vertrouwelijkheid ter
inzage gegeven aan deze personen, die hun reacties binnen vijf werkdagen doorgeven aan het
secretariaat. Inn de bijlage, bedoeld in artikel 8, tweede lid, wordt door de Commissie
vermeld hoe zij met de ontvangen reacties heeft beoordeeld en verwerkt.
.

Artikel 4. Verschoning
De leden van de Commissie kunnen gebruik maken van hun verschoningsrecht indien dat naar hun
oordeel noodzakelijk is.
Artikel 5. Vrijwaring
De leden en het secretariaat van de Commissie worden, behoudens voor zover sprake is van opzet,
grove schuld, of ernstige nalatigheid, gevrijwaard voor de redelijke kosten van rechtsbijstand in geval
van een eventuele aansprakelijkstelling vanwege de werkzaamheden van de Commissie of een
strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of andere juridische procedure waarin zij worden betrokken
vanwege de werkzaamheden verricht voor de Commissie, behoudens indien een strafrechtelijke
procedure leidt tot het opleggen van een straf als bedoeld in artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht
aan een lid of secretaris.
Artikel 6. Publicatie
1.

2.

Uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de aanbieding van het eindrapport aan de
opdrachtgever stelt de voorzitter van de Commissie aan de opdrachtgever vijf exemplaren
van het volledige eindrapport beschikbaar. Voor de ontvangst wordt een
geheimhoudingsverklaring getekend.
Indien de Commissie een verzoek ontvangt op basis van de Wet openbaar bestuur, geleidt
zij deze door naar de contactpersoon bij de directie Bestuursondersteuning van het
Bestuursdepartement.

Artikel 7. Informatie aan betrokkenen over de publicatie en inhoud van het eindrapport
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Onder betrokkenen worden verstaan allen die door de Commissie zijn gehoord dan wel met
de Commissie hebben gesproken. Deze personen ontvangen uiterlijk één week voorafgaande
aan de publicatie bericht over de datum en tijdstip van publicatie. Ze ontvangen twee uur
voorafgaande aan publicatie onder embargo een digitale versie van het eindrapport.
Artikel 8. Bescherming persoonsgegevens en verantwoording
1.
2.

3.

De Commissie duidt personen in haar eindrapport uitsluitend aan met hun functie.
De Commissie legt verantwoording af over de uitvoering van haar onderzoek, waaronder
de medewerking door de betrokken personen en instanties, in een bijlage bij haar
onderzoeksrapport.
Voor vermelding van persoonsgegevens vraagt de Commissie eerst de toestemming van
de betrokkene in overeenstemming met artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9. Eindrapport
Het eindrapport verschijnt in een sober uitgevoerde gedrukte versie en in digitale vorm (pdf).

Den Haag,

11 februari 2019

van de Commissie,

Den Haag,

De se

11 februari 2019

van het ministerie van

S. Rie
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