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Vervolg op algemene standpuntbepaling in Dublin (hoger) beroep en
vovo procedure(s)

Edelachtbare heer, vrouwe,
Met deze brief wil ik u nader informeren over de laatste stand van zaken inzake
het hervatten van de Dublinoverdrachten en wat de gevolgen daarvan zijn voor de
algemene standpuntbepaling van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
zoals die bij brief van 8 april 2020 is gecommuniceerd aan de rechtbanken en de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling).
Zoals bekend heeft de staatssecretaris vanwege de zeer uitzonderlijke situatie die
is ontstaan door het coronavirus meerdere maatregelen getroffen binnen de
asielketen, mede ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.
Dit heeft ertoe geleid dat medio maart 2020 is besloten om tijdelijk alle in- en
uitgaande Dublinoverdrachten op te schorten, zoals ook is gedaan door het
overgrote deel van de andere lidstaten.
In de Kamerbrief van 9 juni 2020 heeft de staatssecretaris nader uiteengezet hoe
het hervatten van de asielprocedure thans plaatsvindt. 1 Meer in het bijzonder voor
de Dublinprocedures geldt het volgende. Er wordt momenteel door de betrokken
ketenpartners bezien op welke wijze Dublinoverdrachten de komende periode
weer kunnen worden hervat.
Met betrekking tot dit hervatten is de verwachting dat de komende tijd weliswaar
meer reisbewegingen mogelijk zijn, maar dat daarbij, zeker de eerste tijd, veel
restricties zullen gelden die het nodige van de uitvoering vragen en ook zeker
zullen maken dat Dublinoverdrachten niet meteen op het gebruikelijke niveau
zitten.
Het streven is geweest om op 1 juli 2020 te starten met inkomende en uitgaande
Dublinoverdrachten met de nabijgelegen lidstaten. Aansluitend worden de
overdrachten met de andere lidstaten, in onderling overleg, opgestart. De
lidstaten zijn hierover op de geëigende weg ingelicht.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/09/tk-hervattenasielprocedures-de-noodopvang-en-het-aantal-personen-in-vreemdelingendetentie
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Dit betekent dat een overdracht vanaf 1 juli vooralsnog per geval zal worden
gerealiseerd. Er is dus sprake van maatwerk. Dit is noodzakelijk vanwege de
eerdergenoemde belemmeringen en met inachtneming van de nog bestaande
corona-maatregelen en de samenwerking met, alsook de afhankelijkheid van de
ontvangende lidstaat.
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Het voorgaande heeft als gevolg dat de staatssecretaris vanaf 1 augustus 2020 in
de aanhangige Dublinprocedures wederom een individueel, en een op de zaak
toegespitst standpunt zal innemen. Dat betekent vanaf dat moment dat de
staatssecretaris niet langer in alle (hoger) beroepszaken, waar een verzoek om
een voorlopige voorziening aanhangig is, op voorhand instemt met toewijzing van
het verzoek een voorlopige voorziening te treffen.
Dit laat onverlet dat - net als voorheen - in individuele gevallen, en op basis van
de merites van de onderliggende zaak, er aanleiding kan zijn voor de
staatssecretaris om zich niet te verzetten tegen toewijzing van een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening.
Het algemene standpunt, zoals verwoord in de brief van 8 april 2020 aan de
rechtbanken en de Afdeling, vervalt derhalve vanaf 1 augustus 2020. Van een
algemeen verzoek tot aanhouding van de bodemprocedure is tevens geen sprake
meer. Dat geldt ook voor het op voorhand toestemming geven om de procedures
zonder behandeling ter zitting af te doen.
Ook vervalt per 1 augustus 2020 het verzoek aan de rechtbanken en de Afdeling
om te bezien of er mogelijkheden zijn om ambtshalve een voorlopige voorziening
of ordemaatregel te treffen.
Zekerheidshalve wordt tot slot nog benadrukt dat de eerdergenoemde algemene
standpuntbepaling, zoals die nog geldt tot 1 augustus, niet van toepassing is in de
zaken waar de vreemdeling krachtens artikel 72, derde lid, van de Vw 2000
bezwaar heeft gemaakt tegen de feitelijke overdracht en de rechtbank dan wel de
Afdeling heeft verzocht een voorlopige voorziening te treffen. In die zaken zal
- indien aan de orde - een individueel, en een op de zaak toegespitst standpunt
worden ingenomen door de staatssecretaris.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van het voorgaande verneem ik dat
graag.
Een afschrift van deze brief zal tevens zo spoedig mogelijk worden geplaatst op de
website van de IND. 2
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https://ind.nl/Paginas/Coronavirus.aspx; onder het kopje “Informatie voor
ketenpartners, advocaten en rechtbanken”
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,

Monique Commelin
Directeur Juridische Zaken IND
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