Nieuwsbrief Taskforce Dwangsommen
Nr. 1/14 mei 2020
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen rondom de taskforce
dwangsommen (TF). Zowel voor als achter de schermen wordt er door velen hard aan gewerkt om de
TF handen en voeten te geven. Het is mooi om de constructieve manier waarop onze
samenwerkingspartners met ons meedenken te ervaren.
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.
Taskforce dwangsommen
Begin maart heeft staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid een taskforce dwangsommen ingesteld.
De taskforce is een programma om de dwangsommen te beperken door de voorraden asielaanvragen bij de IND
zo snel mogelijk te behandelen. De IND beslist op deze asielaanvragen.
In een deel van de voorraad asielzaken zijn de doorlooptijden fors opgelopen. Daarmee gaat gepaard dat de IND
veel ingebrekestellingen ontvangt, waardoor een hoog bedrag aan dwangsommen wordt uitbetaald. In haar brief
van 18 november 2019 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid haar zorg
uitgesproken over de problematiek van de te lange doorlooptijden bij asielaanvragen.
De door de staatssecretaris begin maart jl. ingestelde taskforce (TF) werkt op projectmatige wijze aan het
behandelen van de opgelopen voorraden (zie brieven van resp. 3 maart en 9 april aan de Tweede Kamer).
De taskforce staat onder leiding van Annelore Roelofs.
Om welke zaken gaat het?
Op basis van een analyse van bureau Significant* heeft de IND een verdeling gemaakt in de voorraad asielzaken
die de directie Asiel en Bescherming (A&B) afdoet, en de voorraad zaken (peildatum 1 april) die de TF behandelt (
ruim 14.000 zaken). Het gaat hier om zaken in spoor 4 (AA, VA en zijinstroom). In vrijwel al deze zaken speelt
dat deze over de wettelijke termijnen zijn gegaan (er is een dwangsom opgelegd) of er tegenaan zitten (er dreigt
betaling van een dwangsom). De opdracht aan de TF is om uiterlijk in het najaar van 2020 deze voorraad zaken af
te hebben gedaan.
Aanpak zaken
De TF wordt door een adviesbureau geadviseerd over een planning in de afdoening de zaken uit haar voorraad.
Aanvragen worden bekeken op de mate van kansrijkheid en complexiteit. De definitieve planning van de afdoening
hangt samen met de beschikbaarheid van personeel, huisvesting, omvang hoorcapaciteit en ontwikkelingen in het
kader van de huidige coronacrisis.
Wie zit er in de taskforce?
Sinds maart zijn IND-asielmedewerkers bezig met het afdoen van zaken uit de TF-voorraad waarin al gehoord is.
Doordat tijdelijk afgezien werd van horen en de asielinstroom afnam kwam daarvoor capaciteit binnen de directie
A&B vrij.
Voor de werkzaamheden van de TF worden mensen van binnen en buiten de IND ingezet. De IND levert personele
capaciteit voor administratieve ondersteuning, inhoudelijk beslissen en horen, procesregie, en financiële
verantwoording. Buiten de inzet van IND-medewerkers op de TF-voorraad, wordt via verschillende

detacheringsbureaus extern geworven. Daarnaast gaat de DT&V de TF ondersteunen met medewerkers die als
dossiervoorbereider of hoormedewerker aan de slag kunnen gaan.
Hoe gaat de taskforce werken?
Er is voor de TF een centrale locatie gevonden in het voormalige pand van het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Dit
pand biedt ongeveer 170 werkplekken. Op dit moment worden de kantoorruimtes geschikt gemaakt voor
huisvesting. Uitgangspunt bij de huisvesting is dat de operationele uitvoering op deze locatie verblijft.
Manieren van horen
Asielzoekers in de TF-voorraad die nog niet in het kader van hun asielprocedure gehoord zijn, zullen een gehoor
krijgen. Sinds half april heeft de IND de asielgehoren gestart en gebeurt dit telehoren via een beveiligde
videoverbinding. Andere manieren van horen die gebruikt gaan worden zijn het telefonisch horen en het fysiek
horen. Bij fysiek horen reist de asielzoeker naar de hoorlocatie toe. Daar zitten hij, zijn gemachtigde en de
hoormedewerker samen veilig in dezelfde hoorruimte, die ingericht is volgens de RIVM-richtlijnen.
Daarnaast wordt momenteel onderzocht of in aanvulling op deze 3 hoormethodes de methode van schriftelijk
horen haalbaar is. Bij schriftelijk horen wordt de asielzoeker uitgenodigd om zijn asielmotieven en asielverhaal op
te schrijven en dit vervolgens naar de IND toe te sturen.
Onze partners
In de uitvoering van haar werk werkt de TF nauw samen met de IND, DT&V, COA, de Raad voor Rechtsbijstand
(RvR) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
Invloed van corona
Zoals we gezien hebben heeft de coronacrisis geleid tot maatregelen die van invloed zijn op de uitvoering van het
asielproces. Het werken volgens de RIVM-richtlijnen is uitgangspunt. Dat betekent dat op de telehoorlocaties (de
AC’s en de opvanglocaties), maar ook in de kantoren waar de taskforce haar intrek neemt, de actuele RIVMrichtlijnen strikt worden nageleefd.
*Begin maart jl. heeft bureau Significant haar onderzoeksrapport naar de uitvoering van de algemene en
verlengde asielprocedure (in spoor 4) bij de IND gepubliceerd. Op basis van de aanbevelingen heeft de
staatssecretaris een aantal maatregelen genomen. Een van die maatregelen betreft de instelling van een
taskforce dwangsommen. Opdrachtgever van het programma taskforce dwangsommen is het ministerie van
Justitie en Veiligheid. De IND neemt de beslissingen in de zaken die tot de TF-voorraad behoren.

