Onafhankelijk onderzoek naar melding van vermoeden van een misstand bij de IND

De melding van een vermoeden van een misstand bij de IND wordt onderzocht door een
onafhankelijke onderzoekscommissie. Dit is besloten door de secretaris generaal van het
ministerie van Justitie en Veiligheid. De melding gaat over een vermoeden van een misstand
bij de uitvoering van beslissingen over toelating tot Nederland.

Wat wordt er onderzocht?
Door de onderzoekscommissie wordt onderzoek gedaan naar:
1. Of er bij de IND sprake is (geweest) van een werkwijze of praktijk waarbij medewerkers
die een beslissing in eerste aanleg hebben genomen op toelatingsaanvragen, tevens de
beslissing hebben genomen op het bezwaarschrift dat is gericht op die beslissing in
eerste aanleg.
2. Of er bij de IND sprake is (geweest) van een werkwijze of praktijk waarbij beslissingen
werden genomen op bezwaarschriften door medewerkers – in dit geval van de directie
Juridische Zaken- die niet over het vereiste mandaat beschikken om op deze aanvragen
te beslissen en deze beslissingen door een leidinggevende c.q. leidinggevenden van
een/de regulier(e) team(s) te laten ondertekenen.
3. Of er bij de IND sprake is (geweest) van een werkwijze of praktijk waarbij bij de
beoordeling van de intrekking van asielvergunningen van vreemdelingen met (ernstige)
criminele antecedenten, deze vergunningen in strijd met de wet en beleid en op
oneigenlijke gronden uiteindelijk niet worden ingetrokken, met als doel te voorkomen
dat de behandeling van deze zaken te veel tijd en inspanning gaat vergen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
De commissie is gestart en voert een aantal gesprekken om meer te weten te komen over de
IND en haar werkwijze. Na deze oriënterende gesprekken maakt de commissie een plan hoe
zij het onderzoek precies verder uit gaan voeren, wie ze verder willen spreken en welke
informatie ze nodig hebben.

De commissie mag personen en instellingen verzoeken om informatie te leveren die nodig is
voor het uitvoeren van het onderzoek. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft
toegezegd mee te werken aan het onderzoek.

De commissie streeft er naar om het onderzoek in het voorjaar van 2019 af te ronden.

Onderzoekers
Het onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke onderzoekscommissie die bestaat uit
de heer J.F. de Leeuw (voorzitter), mevrouw H. Geerdink, en de heer L. J. E. Smits. Zij worden
hierbij ondersteund door de heer G.H. Barink en de heer A.Th.G.M. de Lange.

Meer informatie:
De opdracht aan de commissie kunt u terugvinden in het instellingsbesluit.

