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NIEUWSBRIEF  
 

Beste leden,  

In deze herfst editie 2020 van de nieuwsbrief updates over:  

- BLV 
- Taskforce 
- Schriftelijk horen 
- Planning IND/RvR 
- Moria Deal  
- Gebruik VAJN mail 
- VAJN in het nieuws 

BLV 

Op 5 november a.s. zal er een digitale BLV plaatsvinden. Aanmelden kan hier.  

Voorafgaand aan de BLV zal er een 'webinar' zijn over het innen van (door de rechter opgelegde) 
dwangsommen. We hebben een deurwaarder gevonden die al onze vragen wil beantwoorden.  

Tijdens de BLV zullen de actualiteiten en toekomstige plannen worden besproken. Ook is er ruimte voor 
vragen. 

Taskforce  

Op 7 september jl. stuurde de Staatssecretaris een brief naar de Kamer teneinde de Kamer te informeren over 
de voortgang van de Taskforce. Hieruit blijkt dat de TF vooralsnog 4.000 van de circa 15.000 openstaande zaken 
heeft afgerond. Signalen vanuit de advocatuur worden afgedaan als ‘opstartproblemen’.  

Op 23 september jl. vond er een overleg plaats van de vaste Kamercommissie, voorafgaand aan welk overleg, 
het bestuur een brief stuurde met onze grieven over de TF. Naar aanleiding hiervan zijn Kamervragen gesteld, 
waar ABK weinig concreet op heeft gereageerd (zie de reactie op vragen van Groothuizen, Van Ojik en 
Groothuizen en Van Toorenburg).  

Inmiddels is de Taskforce een half jaar bezig. Het bestuur is samen met SVMA, de Orde en de Adviescommissie 
vreemdelingenzaken van de Orde betrokken bij een driewekelijks gesprek met het hoofd van de Taskforce, 
hoofd Juridische Zaken en plv Hoofddirecteur IND.  

Dit betreffen gesprekken waarin signalen en klachten vanuit de advocatuur aan de IND kenbaar kunnen 
worden gemaakt. Het bestuur brengt bij ieder gesprek een waslijst aan negatieve ervaringen, signalen en 
klachten (o.m. ontleend aan de berichten op de mailinglijst) naar voren waarop de IND steeds de genoemde 
problemen erkent en beterschap belooft.  

Omdat het bestuur uiteindelijk weinig tot geen verbetering ziet, is overwogen niet meer deel te nemen aan 
deze gesprekken. Vooralsnog heeft het bestuur besloten dat het belangrijk is een kanaal open te houden om 
klachten en negatieve signalen neer te kunnen leggen, ook al gebeurt er te weinig mee. Wel wordt iedere keer 
uitdrukkelijk door het bestuur gemeld dat deze gesprekken niet mogen worden aangemerkt als overleg. 

Behalve deze gesprekken met de IND heeft het bestuur nog meer wegen verkend om een eind te maken aan de 
werkwijze van de Taskforce. In samenwerking met Houthoff Pro Deo en PILP hebben we onderzocht of we 
middels een kort geding verbeteringen kunnen afdwingen. Uit dit onderzoek bleken niet alleen aanzienlijke 
procesrisico's maar ook risico's voor de positie van de asieladvocatuur, in het bijzonder met betrekking tot de 
continuïteit in de rechtshulp,  in de gewone procedure. Die willen wij niet op het spel zetten. 
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Schriftelijk horen  

Inmiddels is de IND ook gestart met schriftelijk horen. Het grootste probleem is hierbij vooralsnog het uitblijven 
van beslissingen. Ook wordt er geen VA-vergoeding afgegeven, nu het schriftelijke horen een ‘voorprocedure’ 
betreft. De IND heeft aangegeven de beslissingen op het schriftelijke horen te gaan opvoeren. Het standpunt 
dat er 300 besluiten zouden zijn afgegeven zoals ABK in haar kamerbrief heeft aangegeven is feitelijk onjuist en 
later hersteld. Overigens zouden inmiddels de eerste besluiten genomen zijn in schriftelijke zaken. 

Het Bestuur meent dat in bepaalde gevallen schriftelijk horen geschikt kan zijn. Uiteraard is het aan de 
advocaat om dit per zaak te bepalen.  

Dit standpunt geldt niet voor de nieuwste ontwikkeling, te weten het schriftelijk “voor-horen” van andere 
nationaliteiten, waarna alsnog een nader gehoor volgt. Zoals aangegeven in een mail vanuit het bestuur is dit 
zonder medeweten van het bestuur uitgerold, is de financiering hiervan niet rond en gaat in dergelijke 
procedures het argument “snelheid” niet meer op. Het bestuur roept advocaten dan ook op hier niet aan mee 
te werken.  

Planning en strijd met vrije advocaatkeuze 

Een belangrijk probleem met de Taskforce blijft de planning zonder rekening te houden met de agenda van de 
voorkeursadvocaat.  

In dit verband is er op 21 juli jl. een brief gestuurd naar de RvR met het dringende verzoek het recht op vrije 
advocaatkeuze te waarborgen en de plicht af te reizen naar een AC af te schaffen. De plicht af te reizen naar de 
AC’s is afgeschaft, echter de planning is (nog steeds) rigide.  

Inmiddels is er vanuit de Taskforce gecommuniceerd dat er nu wel (enige / meer) rekening zal worden 
gehouden met de agenda van voorkeursadvocaten. Of dit in de praktijk daadwerkelijk het geval is, valt te 
bezien. Signalen hierover ontvangen wij graag.  

Moria deal  

Op 10 september presenteerde de regering de Moria deal, de opname van 100 kwetsbare asielzoekers en 
minderjarige uit Moria. Tevens is hierin opgenomen het plan het eerste gehoor af te schaffen en in het 
aanmeldgehoor vragen te stellen over het asielrelaas. In reactie hierop zond het bestuur op 23 september jl. 
een brief.  

Voor wat betreft de afschaffing van het eerste gehoor is inmiddels internet consultatie gestart. 

Het bestuur heeft per e-mail individuele leden opgeroepen deel te nemen aan deze consultatie vanwege de 
aanzienlijke gevolgen van de (her)inrichting van de eerste fase van de asielprocedure voor asielzoekers en onze 
praktijk. Het bestuur is bezig een reactie op te stellen en zal de ontwikkelingen in dit verband blijven volgen.  

Emailverkeer en Whatsapp groep 

Het Bestuur merkt op dat er de laatste tijd veel e-mailverkeer is geweest over de VAJN mail, hetgeen uiteraard 
verband houdt met de vele (negatieve) ervaringen met de TF. Het gevaar is soms dat heel belangrijke 
informatie tussen het vele e-mailverkeer verloren gaat en sommige leden de mails niet meer lezen.  

Vanuit het bestuur wordt dan ook verzocht de VAJN mail zoveel als mogelijk alleen te gebruiken voor juridische 
inhoudelijke vragen of informatie. Om op elkaar te kunnen reageren of minder inhoudelijke 
reacties/frustraties kenbaar te maken heeft het bestuur besloten een VAJN Whatsappgroep op te richten.  

Zie https://chat.whatsapp.com/EqDyFEK81NKDQA2jolx3Du 
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VAJN in het nieuws 

- 1 oktober 2020, AD, Chaos bij asielaanvragen zorgt voor onrust in AZC's: ‘Er zijn meer incidenten’   
- 5 oktober 2020, Radio 1, Bart Toemen over frauderende asielzoekers 
- 6 augustus 2020, Volkskrant, Chaos bij taskforce die onder grote druk duizenden achterstallige 

asielaanvragen moet afhandelen  
- 7 oktober 2020, Trouw, Wachten is op parlementaire enquête naar IND 
- 19 oktober 2020, NRC, Hausse rechtszaken door trage IND  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Het Bestuur   

  


