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Advies over Tijdelijke wet tot opschorting van regels omtrent dwangsommen en het
instellen van beroep bij niet tijdig beslissen op een asielaanvraag (Tijdelijke wet
opschorting dwangsommen IND)

Geachte mevrouw Broekers-Knol,

Bijgaand stuur ik u het advies van de ACVZ over het voorstel voor een Tijdelijke wet
dwangsommen IND.
De ACVZ vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat de rechtsbescherming van
asielzoekers wordt beperkt omdat de overheid er niet in slaagt aan haar wettelijke
verplichtingen te voldoen. De ACVZ is er niet van overtuigd dat het in dit geval
noodzakelijk en proportioneel is om asielzoekers de toegang tot de rechter te
onthouden indien de IND niet tijdig op asielaanvragen beslist. De financiële prikkel
van een dwangsom is ingesteld als stok achter de deur voor de overheid om tijdig te
beslissen. Gelet op de ontstane situatie heeft de ACVZ er begrip voor dat de
mogelijkheden om de IND in gebreke te stellen en de bestuursrechter een dwangsom
op te laten leggen aan de IND tijdelijk buiten toepassing worden gelaten. Deze
prikkel dient naar het oordeel van de ACVZ echter weer in ere te worden hersteld na
het verstrijken van de vervaldatum voor de tijdelijke wet.
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De ACVZ licht in het advies de volgende aanbevelingen toe:

• Neem in het wetsvoorstel een een duidige vervaldatum op voor de tijdelijke Wet;
• Wijzig het wetsvoorstel zodat de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen niet
tijdig beslissen bij de bestuursrechter, gehandhaafd blijft;
• Betrek de verlenging van de beslistermijn in asielzaken met zes maanden bij de
beoordeling van het voorliggende wetsvoorstel;
• Consulteer de ACVZ ook (op enige wijze) in gevallen waarin met spoed regelgeving
tot stand dient te komen.

De ACVZ is graag bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,
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prof. dr. Monique Kremer
voorzitter

mr. Wolf Mannens
secretaris
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