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Met deze derde nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen
rondom de Taskforce Dwangsommen (TF). De opdracht aan ons is helder – werk de
voorraden asielaanvragen die zijn ontstaan weg. We willen daarmee dwangsommen
voorkomen, maar ook de mensen om wie het gaat snel duidelijkheid geven over hun
aanvraag.
Werving medewerkers Taskforce?
De Taskforce bestaat uit medewerkers van IND, DT&V, ministerie van Buitenlandse Zaken en
externe medewerkers. Daarbuiten dragen ook twee externe juridische bureaus hun steentje bij.
Deze juristen beslissen op een deel van de oude asielaanvragen die tot de Taskforce-voorraad
behoren en hebben inmiddels hun eerste (concept)besluiten aangeleverd. Deze (concept)besluiten
worden vervolgens beoordeeld door ervaren IND-medewerkers en door de IND ondertekend.
De meeste mensen die van buitenaf komen zijn inmiddels in de verschillende functies waarvoor zij
zijn aangenomen aan het werk. In de week van 31 augustus a.s. wordt nog een laatste kleine
groep medewerkers geworven.
Werkafspraken Taskforce en rechtsbijstand
Sinds begin juli jl. gelden de hiernavolgende werkafspraken tussen Taskforce, Raad voor
Rechtsbijstand en gemachtigden:
- De Taskforce bepaalt de dag waarop de vreemdeling wordt gehoord (Gehoor Dag 1).
- De Taskforce plant op basis van de bij haar bekende informatie maximaal 2 kansrijke zaken op 1
dag (Gehoor Dag 1). De Taskforce houdt hierbij rekening dat een echtpaar 1 zaak is. De
asielaanvraag van een kind dat ouder dan 18 jaar is, geldt als een afzonderlijke zaak.
- De Taskforce stuurt per betrokkene de uitnodigingsbrief voor Gehoor Dag 1 per e-mail naar de
Raad ACTA en COA ACDB. De Raad stuurt de uitnodigingsbrief door naar de gemachtigde. Het COA
stuurt het naar betrokkene.
De gemachtigde regelt zelf de dag 1, dag 2 en dag 4 met de vreemdeling op zijn kantoor.
- De gemachtigde regelt zelf voor deze dagen een tolk.
- De Taskforce stuurt het verslag van het gehoor naar de gemachtigde via Mail to Fax met de
Raad.
De Raad krijgt het gehoorverslag per e-mail.

Procesbeschrijving werkafspraken Raad – gemachtigden – Taskforce
Contact opnemen met de Taskforce
Voor vragen die betrekking hebben op de planning van de asielaanvragen die door de Taskforce
worden behandeld, kan op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur contact worden opgenomen via
telnr. 088-043 6888 of info.taskforce@ind.nl.
Schriftelijk horen
De Taskforce heeft het initiatief genomen om in een aantal gevallen de asielzoeker de mogelijkheid
van een schriftelijk gehoor aan te bieden. Dat betekent dat de asielzoeker na een voorbespreking
met de gemachtigde aan de hand van vragen, die overeenkomen met een regulier gehoor, zijn
relaas op een hoorformulier noteert.
Sinds eind juli is kleinschalig gestart met een pilot op de locatie in Budel om zaken waarin dat kan
schriftelijk te horen.
Tweede kantoor Utrecht (Proostwetering) open
Sinds 10 augustus jl. kan de Taskforce in Utrecht buiten het gebouw aan de Gansstraat beschikken
over een tweede locatie - het gebouw Flexizone Utrecht aan de Proostwetering 41A, 3543 AC
Utrecht. De Taskforce heeft er de beschikking over 28 hoorruimten.
Voorlichting asielzoekers
We constateren dat veel asielzoekers lang moeten wachten op een beslissing op hun asielaanvraag
en dat dit tot vragen en onrust leidt. Mensen willen immers snel duidelijkheid, zij willen weten
waar zij aan toe zijn en hun leven verder oppakken.
De medewerkers van de Taskforce doen hun uiterste best om mensen zo snel mogelijk
duidelijkheid te geven. Daarnaast werkt de Taskforce met IND, COA en Vluchtelingenwerk
Nederland aan het zo goed mogelijk voorlichten van asielzoekers en medewerkers die met
asielzoekers werken.
Dat heeft geresulteerd in een vraag- en antwoordenlijst, die door de drie organisaties op hun
websites is geplaatst. Ook zijn informatiebulletins en posters met een toelichting op de werkwijze
van de Taskforce op COA-locaties verspreid.
Nieuws uit de Kamer
Tijdelijke wet opschorten dwangsommen IND aangenomen
Tegelijkertijd met de instelling van de Taskforce per 3 maart jl. is gestart met invoering van
spoedwetgeving t.a.v. de uitbetaling van dwangsommen. De Eerste Kamer heeft onlangs
ingestemd met het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet dwangsommen’ van staatssecretaris Broekers-Knol.
Daarmee wordt de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ voor asielzaken buiten
werking gesteld. De wet treedt in werking de dag na plaatsing in het Staatsblad.
De tijdelijke wet geldt totdat er een nieuwe wet is die dit structureel regelt en is van toepassing op
alle asielzaken waarvoor nog geen ingebrekestelling is ingediend. Eerder stemde de Tweede Kamer
al in met het wetsvoorstel. De permanente wet wordt zo snel mogelijk bij de Tweede Kamer
ingediend, naar verwachting begin november.
Kamervragen ingediend n.a.v. artikel VK d.d. 6/8
Vragen van het lid Ojik (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
In de media
“Voorzitter Taskforce Dwangsommen: ‘we staan voor een flinke uitdaging’ “ (artikel
VreemdelingenVisie d.d. 2 juli jl.)
“Chaos bij taskforce asielaanvragen” door Irene de Zwaan (artikel in de Volkskrant d.d. 6 augustus
jl.)
“Opinie: chaos bij asielaanvragen is het gevolg van verkeerde ideeën over migratie” door E.
Nazarski en K. Geuijen (artikel in de Volkskrant d.d. 15 augustus jl.)

