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Met deze tweede 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.
Eerste duizend dossiers achterstand IND weggewerkt
Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid kon in een mondeling overleg in de Tweede Kamer op
woensdag 3 juni melden dat de IND in de afgelopen twee maanden ongeveer 1000 dossiers weggewerkt van de
‘oude’ voorraad asielzaken (peildatum 1 april) heeft weggewerkt. De staatssecretaris herhaalde haar toezegging
dat zij ernaar streeft dat uiterlijk aan het eind van dit jaar de voorraad van ruim 14.000 achterstallige
asielaanvragen weggewerkt is. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de gevolgen van de coronacrisis.
De staatssecretaris zegde de Tweede Kamer toe op een drietal momenten, t.w. na het zomerreces, voor het
begrotingsoverleg en aan het einde van het jaar, over de voortgang van de taskforce te zullen rapporteren.
Werving en opleiding TF-medewerkers
De IND levert aan de TF 180 medewerkers. Daarnaast heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 40 mensen
beschikbaar gesteld, en worden momenteel extern 250 hoor- en beslismedewerkers geworven. De DT&V- en
externe medewerkers krijgen een korte opleiding voor de werkzaamheden die horen bij de functie die ze gaan
vervullen. Deels gebeurt dat in de vorm van e-learning, deels worden er fysieke bijeenkomsten op locatie in Den
Bosch en Utrecht georganiseerd. Daarna krijgt de medewerker op zijn werkplek een ‘training on the job’. Vanwege
corona worden de maatregelen die de RIVM voorschrijft strikt gehanteerd.
Enorme klus
Coördinator Opleidingen Wendy Salemink-Willemsen en manager Sylvia Heida zijn onder meer verantwoordelijk
voor het aanbieden en organiseren van opleidingen die nieuwe taskforcemedewerkers krijgen. Gelet op het aantal
mensen dat moet worden opgeleid en het korte tijdsbestek waarin alles moet gebeuren een enorme klus. Wendy:
“Normaal gesproken liggen er opleidingsplannen klaar. De taskforce heeft echter een andere focus. We moeten nu
in een keer voor de verschillende functies die taskforcemedewerkers gaan vervullen een programma klaar hebben.
Daarvoor moeten we de bestaande opleidingen aanpassen. Dat gebeurt allemaal in een periode waarin corona
speelt, en waarin we ons dus moeten afvragen hoe we opleidingen kunnen digitaliseren en daarna aanbieden.”
Sylvia vult aan: “Een van de belangrijkste zaken is dat we functies in onderdelen opknippen. Per opleidingsgroep
maken we een keuze in wat we wel en niet aanbieden. We hebben bijvoorbeeld gekozen voor landgericht opleiden.
Dat betekent dat in de opleiding aan een groep die straks ingezet gaat worden op het horen of beslissen van
Syrische vreemdelingen, de nadruk zal liggen op de situatie die specifiek voor dat land geldt.“
Opleiding gestart
De eerste medewerkers die vanuit de DT&V komen en als hoormedewerker voor de taskforce aan de slag gaan,
zijn op maandag 8 juni aan hun opleiding begonnen. Op 15 juni volgde een eerste groep dossiervoorbereiders.
Successievelijk zullen de komende weken nieuwe groepen medewerkers aan hun opleiding gaan beginnen.
Hoormethodes
Voor de taskforce wordt gebruik gemaakt van diverse hoormethodes, t.w. telehoren, telefonisch horen of fysiek
horen.

Telehoren
Sinds 19 april jl. is de IND gestart met telehoren. Er wordt op deze manier zowel in asielzaken van voor 1 april (de
‘oude’ zaken die tot de voorraad van de taskforce dwangsommen behoren) gehoord, als in de zaken van na 1
april. Er is in samenspraak met de ketenpartners een procesplaat telehoren in de maak.
Fysiek horen
In Den Bosch, Zevenaar en Budel zijn inmiddels hoorkamers beschikbaar waar asielzoekers in persoon (fysiek)
kunnen worden ontvangen. Op dit moment worden stappen gezet om ook andere IND-kantoren ‘coronaproof’ te
maken, zodat ook daar fysiek veilig kan worden gehoord.
Skype
Advocaten en hulpverleners kunnen nu ook een gehoor bijwonen via Skype (geluid én beeld).
Nieuwe ontwikkelingen in het gebruik van hoormethodes leest u in de eerstvolgende nieuwsbrief.

