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NIEUWSBRIEF  
 

Beste leden,  

Hierbij sturen wij jullie de eerste editie van de VAJN-nieuwsbrief. Graag stellen we jullie hiermee periodiek, 
buiten de jaarlijkse ALV om, op de hoogte van de werkzaamheden die het bestuur namens de leden van de 
VAJN verricht.  

Corona maatregelen 

Gevolgen voor de advocatuur 
De landelijke coronamaatregelen raken ook de sociale advocatuur. Daarom heeft het bestuur van de VAJN (en 
andere specialisatieverenigingen) overleg gevoerd met de NOvA over mogelijke maatregelen vanuit de RvR en 
de NOvA om sociale advocaten te compenseren. In dit verband heeft de NOvA op 30 maart jl. een brief 
verzonden aan Minister Dekker met het verzoek om extra steunmaatregelen voor sociale advocaten. Het 
bestuur is nauw betrokken op dit dossier en zal jullie waar nodig tussentijds informeren of om input vragen.   

Gevolgen voor asielzoekers, vreemdelingenbewaring en de situatie op AC Schiphol 
Via nieuwskanalen kwamen berichten dat asielzoekers niet langer worden toegelaten tot opvangvoorzieningen 
van het COA. Ook konden nieuwe asielzoekers zich niet meer registeren. Het bestuur van de VAJN heeft 
hierover op 18 maart jl., in samenspraak met VWN, een brief gestuurd aan de staatssecretaris. Op 20 maart jl. 
heeft de Staatsecretaris de maatregelen in de migratieketen in een brief uiteengezet. 
 
Voor nieuwe asielzoekers heeft het COA alsnog noodopvang ingericht. De registratie zou tevens weer gestart 
worden maar beperkt zich tot het noodzakelijke (afnemen van vingerafdrukken, innemen documenten en 
doorzoeken bagage, en voorafgaand daaraan een medische screening). Indien er signalen zijn dat registratie of 
opvang niet wordt verstrekt, dan vernemen we dat graag. 

Aangezien uitzetting en uitzettingshandelingen momenteel ook niet kunnen plaatsvinden, is de VAJN van 
mening dat alle bewaringsmaatregelen dienen te worden opgeheven. Daarin werken wij samen met stichting 
Los, die al een dringende oproep naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Op AC Schiphol lopen de diensten nog door, in weerwil van de landelijke corona-maatregelen. Er zijn al veel 
signalen ontvangen dat de situatie op AC Schiphol onwerkbaar is. Daarbij verspreidde zich ook recent het 
nieuws dat een arts op JC Schiphol besmet zou zijn met corona. Wij begrijpen dat advocaten zich zorgen maken 
over de werkwijze en de gevaren voor de gezondheid die dit voor advocaten én cliënten meebrengt.  

Op onze eerdere brief van 18 maart jl. heeft de Staatssecretaris op 31 maart jl. gereageerd, door te verwijzen 
naar haar eerdere brief van 20 maart. Vanuit de VAJN is er op 1 april jl. een aanvullende brief gestuurd aan de 
Staatssecretaris, waarin verschillende kwesties naar aanleiding van de corona maatregelen worden aangekaart 
(de toegang tot asiel en opvang, de situatie op AC Schiphol, lopende termijnen, de financiële gevolgen voor de 
asieladvocatuur en de verder oplopende wachttijden). Het bestuur zal jullie op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen.   

Afschaffing rechtsbijstand tot aan het voornemen 

Zoals wij op de ALV van 14 februari 2020 hebben aangegeven, stond de voorhangprocedure van de afschaffing 
van de rechtsbijstand in de asielprocedure in de fase tot aan het voornemen gepland in het eerste kwartaal van 
2020. Daar dit een AMvB-wijziging betreft hoeft deze noch door de Tweede noch door de Eerste Kamer te 
worden goedgekeurd.  

Naar aanleiding van het nieuws over de chaos bij de IND en de oplopende dwangsommen begin maart, heeft 
de VAJN overleg gevoerd met verschillende politieke partijen, en is op basis van dit overleg door een 
Kamermeerderheid een motie ingediend (10 maart jl.) ter behandeling in de Eerste Kamer, waarin wordt 
verzocht dat de Staatssecretaris geen nieuwe regelgeving in de praktijk van de IND mag invoeren totdat 
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achterstanden zijn weggewerkt en beslistermijnen worden nageleefd. Over deze motie wordt op dinsdag 7 
april a.s. gestemd.  

Eind maart 2020 stond ook een overleg gepland met de Orde en het Ministerie van JenV, om te spreken over 
deze maatregel. Dit overleg is, na een aanvankelijke annulering, toch verkort voortgezet. In het gesprek bleek 
dat het Ministerie de gewenste plannen nog steeds wenst door te zetten, en in de komende weken (na 6 april 
a.s.) alsnog ter consultatie wil voorleggen. Het gesprek bleek bedoeld om de uitvoeringsconsequenties voor de 
advocatuur te bespreken in het geval wordt overgegaan tot opname van de gehoren, waartoe de IND neigt.  

De Orde en VAJN hebben erop gewezen dat er een algemene impactanalyse van de maatregel voor de 
advocatuur noodzakelijk is en dat zolang deze niet is verricht, de maatregel ook niet aanhangig gemaakt zou 
mogen worden. Het Ministerie gaf als reactie dat deze impactanalyse al is verricht, maar dit bleek om een quick 
scan van de Raad voor Rechtsbijstand te gaan. Toen de Orde erop wees dat dit geen impactanalyse voor de 
advocatuur betreft, heeft het Ministerie een vervolggesprek voorgesteld. In de loop van april 2020 zal naar alle 
waarschijnlijkheid een vervolg op dit overleg plaatsvinden.  

Er is toegezegd dat de maatregel in beginsel niet aanhangig zal worden gemaakt zolang dit gesprek geen 
doorgang heeft gehad.  

Verkorten termijn zienswijze 
De IND voert inmiddels beleid om de wettelijke termijn van vier weken voor het indienen van een zienswijze in 
VA-procedures te verkorten indien sprake is van lopende dwangsomtermijnen. Het bestuur van de VAJN heeft 
een klacht ingediend over deze praktijk en de wijze van communicatie hierover. De hoorzitting bij de het 
Ministerie van JenV vond plaats op 24 februari jl. Op korte termijn wordt de reactie van de IND verwacht. De 
vraag of dit beleid in een procedure juridisch door de beugel kan, dient, volgens de IND, door de rechtbank te 
worden beantwoord. Het besluit van de IND op deze klacht zal zich vooral richten op de bejegening.  

Situatie in Griekenland 

De VAJN heeft deelgenomen aan een gezamenlijk statement tegen het Europees Asielbeleid, naar aanleiding 
van het openzetten van de grenzen bij Griekenland door president Erdogan. 

Vanwege de schrijnende situatie voor asielzoekers in Griekenland, en specifiek in Kamp Moria op Lesbos waar 
zich een humanitaire ramp voltrekt, heeft het bestuur besloten om een bedrag ad € 500,- over te maken aan 
Stichting Bootvluchteling, die zich inzet voor asielzoekers in de kampen op Lesbos. In dit verband ook een 
oproep aan onze leden die het kunnen missen om Stichting Bootvluchteling te steunen.  

VAJN in het nieuws 

- NRC artikel, Laat vluchtelingen zelf voor opvang betalen, 26 februari 2020 
- NOS journaal op 2 maart 2020 
- BNR radio, 2 maart 2020, 09.40 
- Nederlands Dagblad, Je familie zal maar in Idlib wonen, 9 maart 2020,  
- NPO Radio, Homoseksuele asielzoeker verhoord door IND: ‘Het waren de meest bizarre vragen’, 11 

maart 2020 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Het Bestuur   


