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Informatiebericht 2020 nr. 1 RvR aan de advocatuur in het kader van Coronacrisis
  
Inleiding 
Als gevolg van de maatregelen die de regering heeft getroffen met het doel verspreiding 
van het coronavirus te beperken heeft de IND aangekondigd om met ingang van 15 maart 
jl. niet langer gehoren af te nemen. Op 9 april laten de Minister en de staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten dat de IND de mogelijkheden van 
telehoren heeft onderzocht en dat “deze week op kleine schaal gestart is met telehoren in 
lopende asielzaken”. Er zijn op dit moment, 16 april, nog geen gehoren afgenomen, maar 
hiermee zal wel in de week van 20 april worden gestart. Overigens spreekt de IND van VC-
horen (waarbij VC voor videoconferentie staat). De Raad neemt deze term over. 
 
Hoe werkt het VC-horen? 
De Raad voor Rechtsbijstand heeft op verzoek van de IND deze week laptops geïnstalleerd 
in AC Zevenaar voor een proefopstelling. Gesprekken die plaatsvinden voldoen aan de 
RIVM-voorschriften. In die proefopstelling blijft de asielzoeker in de POL, waar een 
beeldscherm is waarachter plaatsgenomen kan worden. De asielzoeker wordt door een host 
van het COA naar de VC-hoorkamer begeleid alwaar de host de laptop voor het gesprek in 
gereedheid brengt. De advocaat heeft voor de voorbereiding op het nader gehoor 
plaatsgenomen in de VC-hoorkamer die is ingericht in een kamer van de afdeling Legal Aid 
van de Raad voor Rechtsbijstand. Ook daar is een medewerker van de Raad aanwezig om 
de laptop te verbinden met de VC-hoorkamer van het COA in de POL en met de tolk, die 
wordt ingebeld in het gesprek. 
Daags daarna neemt de IND een combinatie van het eerste en het nader gehoor af: weer zit 
de asielzoeker in de VC-hoorkamer in de POL en de gehoorambtenaar van de IND zit in het 
AC. Ook bij dit combinatiegehoor wordt een tolk ingebeld. Er wordt een rapport van de 
gehoren opgesteld door de gehoorambtenaar en de dag na het nader gehoor bespreekt de 
advocaat dit rapport met de asielzoeker op dezelfde wijze als eerder de voorbereiding heeft 
plaatsgevonden. De u bekende procedure van het project kansrijke nationaliteiten wordt 
hiermee gevolgd. 
 
Waarom niet VC-horen vanaf kantoor? 
Gevraagd is waarom de VC-hoorverbinding niet kan worden opgezet vanuit het kantoor van 
de advocaat. De reden hiervoor is dat zowel de IND, het COA als de Raad voor 
Rechtsbijstand gebruik maken van lijnen en systemen die door DJI als veilig zijn bevonden 
na een door deze organisatie uitgevoerde Privacy Impact Analyse.  
 
In welke locaties wordt gewerkt met VC-horen? 
In AC Zevenaar wordt gestart met VC-horen. In AC Ter Apel zijn voorbereidingen getroffen 
om te kunnen starten en als in beide locaties het VC-horen naar behoren functioneert wordt 
ook in AC Den Bosch en Budel gestart met deze werkwijze. 
 
Informatie aan asielzoeker  
Daar de IND heeft toegezegd dat deze week gestart wordt met VC-horen zijn de resultaten 
van de tests niet afgewacht en wordt op vrijdag 17 april gestart met horen op voornoemde 
wijze. Ondertussen wordt gewerkt aan een informatiebericht voor alle asielzoekers, waarin 
namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt aangekondigd dat er gestart 
wordt met VC-horen. Nu deze brief wordt gezonden aan alle asielzoekers, die in spoor 4 
wachten op de start van het onderzoek is de kans groot dat u benaderd wordt door uw 
cliënt met de vraag wanneer hij/zij aan de beurt is. U kunt uw cliënt dan als volgt 
informeren:  
 
Wijze van planning van zaken 
De Raad volgt de planning van de IND en nodigt de asielzoeker uit voor de eerste 
bespreking, waarbij de advocaat in het AC plaatsneemt. De advocaat die zich als 
gemachtigde heeft gesteld in de zaak wordt geïnformeerd over de tijden waarop de 
voorbereiding en de nabespreking gepland zijn. Het aantal laptops met een beveiligde 



Informatiebericht nr. 1 advocatuur in het kader van Coronacrisis  
16 april ’20 

 

aansluiting is beperkt, waardoor het vrijwel niet mogelijk is om te schuiven in de planning. 
Kunt u als gemachtigde niet op het geplande tijdstip dan vraagt de Raad hoe u de kwestie 
denkt te kunnen oplossen. Heeft u geen oplossing voorhanden, dan schakelt de Raad een 
spreekuuradvocaat in (een advocaat van het rooster).  
 
RIVM-richtlijnen 
Op de VC-hoorlocaties worden de actuele RIVM-richtlijnen nageleefd. Bent u op de dag van 
(een van de) besprekingen ziek, of heeft iemand in uw huishouden verkoudheidsklachten 
met koorts en/of benauwdheid dan wordt u verzocht thuis te blijven. 
Binnen het AC wordt alles in het werk gesteld opdat u anderhalve meter afstand kunt 
bewaren van medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand en de IND. Is er bijvoorbeeld 
een probleem in de verbinding met de COA locatie, dan belt u de medewerker aan de balie 
van de Raad voor Rechtsbijstand. U verlaat vervolgens de VC-hoorkamer opdat de 
baliemedewerker van de Raad (na het schoonmaken van het toetsenbord en de muis) de 
verbinding kan herstellen. Nadat dit is gebeurd verlaat de medewerker de VC-hoorkamer en 
kunt u weer daar plaatsnemen. 
Ook is de IND gevraagd om ervoor te zorgen dat de deurklinken, de koffiemachines, 
toetsenborden, muizen, enz. regelmatig worden gereinigd. 
 
Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen we u informeren. 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen aan 
Zevenaar: 
• Berthe Udo: aczevenaar@rvr.org 
 
Ter Apel:  
• Tiemko Stevens: acterapel@rvr.org 
 
Den Bosch: 

• Aafke ten Napel: acdenbosch@rvr.org 
 
(Schiphol: Adri Dijk: acschiphol@rvr.org) 
 
 
  
 


