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In uw verzoek van 13 januari 2022 heeft u mij gevraagd informatie openbaar
te maken over de toets aan schrijnende situaties/discretionaire bevoegdheid.
Op 8 februari 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is
ontvangen en is de beslistermijn verdaagd. Op 14 april 2022 heeft u een
beroep niet tijdig beslissen bij de rechtbank ingediend.
1. Wettelijk kader
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid
(Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze
brief.
2. Inventarisatie documenten
Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal documenten. Deze documenten
zijn genoemd in de inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. In deze brief zal
worden verwezen naar de nummers op de inventarislijst, zodat het voor u
duidelijk is wat ik per document heb besloten en waarom ik dat heb besloten.
Reeds openbare documenten
De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een
(aantal) document(en) is reeds openbaar en staat op de inventarislijst als
zodanig aangemerkt. Op de inventarislijst is ook aangegeven waar u deze
documenten kunt vinden.
Voor wat betreft uw verzoek om opsommingen van voorbeelden van
schrijnende zaken, verwijs ik u naar de toelichting bij het (reeds openbare)
beleid te vinden op:
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Staatscourant 2019, 24564 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
(officielebekendmakingen.nl) meer specifiek naar het kopje ‘Omstandigheden
en beoordeling’.
3. Besluit
Openbaar met uitzondering van persoonsgegevens
Ik besluit het documenten genoemd onder nummer 2 openbaar te maken, met
uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan. Op de inventarislijst
staat bij dit document aangegeven dat de uitzonderingsgrond uit artikel 5.1,
tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo (aangeduid met de afkorting
5.1.2.e) is toegepast.
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Gedeeltelijk openbaar
Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie in het document
genoemd onder nummer 7 niet openbaar te maken. Op de inventarislijst staat
bij dit document aangegeven dat de uitzonderingsgrond uit artikel 5.1.2.e
alsook uit artikel 5.2 van de Woo is toegepast. In dit document is verder
aangegeven dat een gedeelte buiten de omvang van uw verzoek valt.
Gehele weigering
Ik besluit de door u gevraagde informatie in de documenten genoemd onder
nummer 4 en 6 in het geheel niet openbaar te maken. Per document is op de
inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.
Na verwijdering blijft geen informatie meer over
In documenten met nummers 4 en 6 resteert er, na weglating van de
informatie die ik niet openbaar maak, geen informatie over de aangelegenheid
waarover u informatie verzocht alsook dermate minimale informatie welke niet
voor zelfstandige verstrekking in aanmerking komt. Ik heb daarom besloten
deze documenten in het geheel niet openbaar te maken.
De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de
motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen”
onder vier van deze brief.
4. Overwegingen
Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.
Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder
daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van
de Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt
dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit
beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet
hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die
de uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel
dat wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De
Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.
Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden
De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een
van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per
zin. Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een
absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het
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een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het
algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de
uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid
zwaar. Als ik informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe.
Dat geldt nog sterker als de informatie ouder dan vijf jaar is.
Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken
zijn, moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit
betekent dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet
openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of
ik de informatie openbaar maak.
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In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen welke
uitzonderingsgronden van toepassing zijn.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik
geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en
dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen,
e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij (bepaalde passages
uit) een document genoemd onder 2, 4, 6 en 7 is dit het geval. Ik vind het in
dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat
dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk.
In de genoemde documenten staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren.
Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer
namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van
goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen
dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de
betrokken ambtenaar/ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat
om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een
ambtenaar in contact treedt, maar om, openbaarmaking op grond van de Woo.
Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. Waar ik deze
weigeringsgrond heb toegepast, heb ik dit aangeduid met de tekst 5.1.2.e. De
verdere extensie van het e-mailadres heb ik wel laten staan.
Het document genoemd onder 3 bevat een e-mailadres van een interne emailbox van de IND. Bij openbaarmaking van dit e-mailadres valt niet uit te
sluiten dat derden hiervan gebruik zullen gaan maken. Hier is dit e-mailadres
niet voor bedoeld. De potentiële hinder die de gebruikers van dit e-mailadres
kunnen ondervinden van kenbaarheid voor een ieder van dit adres, weegt naar
mijn oordeel zwaarder dan het algemene belang van openbaarheid. Daarom
maak ik dit e-mailadres niet geheel openbaar. Waar ik deze weigeringsgrond
heb toegepast, heb ik dit aangeduid met de tekst 5.1.2. i.
De verdere extensie van het e-mailadres heb ik wel laten staan.
Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik
geen informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de
Staat of andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het
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belang van openbaarheid. In (bepaalde passages uit) een document/bepaalde
documenten staat informatie die het functioneren van de Staat of andere
overheden in gevaar zou kunnen brengen. Ik vind dat dit belang zwaarder
moet wegen dan het belang van openbaarheid, omdat procesadviezen
vertrouwelijke informatie bevat. Het document geduid onder nummer 4 in de
inventarislijst betreft een dergelijk document. Het is belangrijk dat de Staat de
gelegenheid moet hebben om vertrouwelijk advies in te winnen over de sterke
en zwakke kanten van de juridische positie. Openbaarmaking hiervan is
schadelijk voor de procespositie van de Staat. Daarom wordt dit advies niet
openbaar gemaakt met een beroep op het belang van het goed functioneren
van de Staat. Op dezelfde informatie is ook het bepaalde in artikel 5.2, eerste
lid van de Woo van toepassing. Zie daartoe hieronder in het besluit.
Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.
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Persoonlijke beleidsopvattingen in een document voor intern beraad
Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in
principe ook voor documenten opgesteld voor intern beraad. Intern beraad is
het overleg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of binnen een
kring van bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een
bestuurlijke aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad
kunnen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval.
Ten aanzien van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen
geldt het volgende. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo worden
persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern
beraad niet openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke
adviezen, meningen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van
intern beraad. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses,
beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere
onderdelen met een overwegend objectief karakter.
Het is van belang dat ambtenaren intern vrij met elkaar van gedachten moeten
kunnen wisselen over beleidskeuzes. Een zekere mate van veiligheid is nodig
om te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming. Ik acht het in dit geval
ook niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering om
met toepassing van artikel 5.2, tweede lid, de persoonlijke beleidsopvattingen
toch openbaar te maken. Gelet hierop maak ik in dit dossier de persoonlijke
beleidsopvattingen in document 4 en 6 bestemd voor intern beraad niet
openbaar.
5. Wijze van openbaarmaking en publicatie
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze
brief aan u toegezonden.
Een geanonimiseerde versie van dit besluit en de daarbij openbaar gemaakte
stukken wort op www.rijksoverheid.nl geplaatst.
Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact
opnemen met mij via woo@ind.nl. Voor meer informatie over de Wooprocedure, kunt u kijken op rijksoverheid.nl.
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Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
Deze brief is automatisch verstuurd, daarom staat er geen handtekening
onder.
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Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop het bekend is
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de
indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden waarop het bezwaar berust. Stuur uw bezwaarschrift
naar: De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), t.a.v woo-coördinator,
postbus 11, 9560 AA TER APEL of per mail naar woo@ind.nl. U wordt
geadviseerd een kopie van deze beschikking bij het bezwaarschrift mee te
sturen.

Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Woo
Bijlage 2 - Inventarislijst
Bijlage 3 - Informatie van intranet
Bijlage 4 – Nota cijferlevering
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo
Artikel 1.1
Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven
stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.
Artikel 2.5
Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid van
publieke informatie voor de democratische samenleving.
Artikel 4.1
1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste
geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden
verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende
document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan binnen twee
weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de
verzoeker daarbij behulpzaam.
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de verzoeker niet
meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid. In afwijking van artikel 4:5,
vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te
behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is
gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk
5.
Artikel 5.1
1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze
persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel
van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
levenssfeer maakt.
2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of
bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft
op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige
bedrijfs- en fabricagegegevens;
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.
3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid genoemde gronden
wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke motivering.

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de geadresseerde van
de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie dit kennelijk vereist. Het
bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking
alsnog zal geschieden.
5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieuinformatie
voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een
ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid
niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege
laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde
informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.
6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in geval
van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c,
genoemde belang ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van
informatie niet opweegt tegen deze schade.
7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die betrekking heeft op
emissies in het milieu.
Artikel 5.2
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern
beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten
en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses,
beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met
een overwegend objectief karakter.
2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot personen herleidbare vorm.
Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten behoeve van
formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een commissaris van de Koning,
Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college van burgemeester en wethouders, een
burgemeester en een wethouder, informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet
tot personen herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt
geschaad.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de
persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over
persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd,
kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
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Bijlage 3 Intranet informatie

Tijdelijkehumanitairegronden/schrijnendheid
Dezegrond,genoemdinartikel3.6a,eerstelidondercVb(oud),had
betrekkingopdediscretionairebevoegdheidvandeStaatssecretarisenleidde
slechtszeldeninhetkadervaneeneersteasielproceduretotinwilliging.Ziein
datverbanddeNotavantoelichtingbijdeintroductievanartikel3.6aVb:
"Detijdelijkehumanitairegrondvanwegeindividueleomstandighedenstaat
onderaandelijstvangrondenwaaropdeverblijfsvergunningambtshalvekan
wordenverleend.Immers,toepassingvandezegronddiespecifiekis
voorbehoudenaandeminister,kanpasaandeordezijnalsvaststaatdater
binnenhetbeleidgeenpassendeoplossingkanwordengetroffenvoorde
betreffendepersoon."
(Staatsblad2013,580,blz.34)
Ineenuitspraakvan12juni2018,ECLI:NL:RVS:2018:1975lijktdeAfdelingin
rechtsoverweging7.1echterteoordelendatonderdezeambtshalve
inwilligingsgrondookdetoetsaan3EVRMmedischkanwordengeschaard.Dat
isechternietdebedoeling,detoetsaan3EVRMmedischwordtverrichtinhet
kadervaneenambtshalvebeoordelingvanartikel64Vw.
Inmiddelsisdezeambtshalveinwilligingsgrondvervallen.Inplaatsdaarvanis
eenschrijnendheidstoetsgeïntroduceerddieenkelineersteverblijfsrechtelijke
procedureskanplaatsvinden,zolangdienoglopen(totenmethogerberoep).
Hetbegrip'eersteaanvraag'moetvrijstriktwordenopgevat.Zieinditverband
eenAfdelingsuitspraakvan1februari2021(ECLI:NL:RVS:2021:195)die
betrekkingheeftopeenvreemdelingdienavreemdelingenrechtelijke
procedureswasteruggekeerdnaarhetlandvanherkomst,daarnaopnieuw
inreisdeeneenͲvolgenshemeersteͲaanvraagdeed.Deafdelingvolgdehet
inhogerberoepdoordeStaatssecretarisingenomenstandpuntdatdaarmee
geensprakewasvaneeneersteaanvraag.

DezebevoegdheidligtnietlangerbijdeStaatssecretaris,maarbijDGIND.Zie
deIKpaginainzakeschrijnendheidendiscretionair.Opdiepaginawordtook
ingegaanopeenuitspraakvanrechtbankAmsterdamvan4maart
2021,ECLI:NL:RBDHA:2021:2254.Tegendezeuitspraakismetgoedvindenvan
deStaatssecretarisgeenhogerberoepingesteld.Doetzicheenzaakvoordie
eensoortgelijkprocedureelverloopheeft,meldtditdanopsharepointenzoek
afstemmingmetST1ofST2.

Artikel 3.6ba Vb en de bevoegdheid tot
verlening
Hoofdregelisdatinalleeersteverblijfsrechtelijkeproceduresambtshalve
wordtgetoetstofsprakeisvaneenschrijnendesituatieindezinvanartikel
3.6bavanhetVb.Vervolgenskanhetoordeelomtrentaansprakenopeen
dergelijkevergunningdoorderechterwordengetoetst.
Hetkomtechtervoordateersthangendeberoepofhogerberoepgewag
wordtgemaaktvaneenschrijnendesituatieenwordtverzochtomeen
ambtshalveoordeel.ZoalsuitdeNotavanToelichtingbijdeinvoeringvan
artikel3.6baVbvolgt,zaldaninsommigegevalleneenzelfstandigbesluit
moetenwordengenomen:
IndienindeberoepsͲofhogerberoepsfasewordtbeoordeeldofeenvergunning
ondereennietinhetVb2000voorzienebeperkingmoetwordenafgegeven,
zalderechternaarverwachtingdezebeoordelingzoveelmogelijkbetrekkenin
delopendeprocedure.Alleenindiegevallenwaarindatnietkan,zalsprakezijn
vaneenzelfstandigebeslissingwaartegenovereenkomstighoofdstuk7,
afdeling2,vandeVreemdelingenwet2000(hierna:Vw2000)de
rechtsmiddelenvanbezwaar,beroepenhogerberoepopenstaan.
Vraagisechterwaardittoeleidtindien(kort)nahetverzoekomambtshalve
toetsingderechtbankofAfdelinguitspraakdoetindeeerste
verblijfsrechtelijkeprocedureendezeproceduredaarmeeinrechtekomtvast
testaan.Danimmerskomtgeletopdetekstvanartikel3.6bavanhetVbde
bevoegdheidtotverleningtevervallen.Debeoordelingvanhetverzoek,het
bezwaarschrifttegendeafwijzingervanofhet(hoger)beroepkandanbij

gebrekevandebevoegdheidnietmeertotvergunningverleningleiden.Deze
procedure(s)zijndaarmeezinledig.

DerechtbankAmsterdamheeftinprecieszo'nzaakbijuitspraakvan4maart
2021,ECLI:NL:RBDHA:2021:2254opgrondvaneenexceptievetoetsingaande
algemenerechtsbeginselengeoordeelddatartikel3.6bavanhetVb(deels)
buitentoepassingmoetwordengelaten.Tegendezeuitspraakismet
goedvindenvandeStaatssecretarisgeenhogerberoepingesteld.Doetzich
eenzaakvoordieeensoortgelijkprocedureelverloopheeft,meldtditdanop
sharepointenzoekafstemmingmetST1ofST2.
Erzalvoordergelijkezakeneeninstructiewordengeschreven.













MultiDisciplinaireTeams(MDT)
Hebjeeenzaakwaarinvanwegebijzondereindividueleomstandigheden
beleidenregelgevinggeenoplossingbieden?Dergelijkezakenkunnenworden
voorgelegdvoorbesprekingdooreenMDT,eenMultidisciplinairTeam
waaraannaastdeINDenonzeketenpartnersCOAenDT&V,ookandere
partijenzoalsdeRaadvoordeKinderbeschermingkunnendeelnemen.

Opdezepaginavindjeinfooverdewijzevanvoorlegging.Hierbijisvanbelang
dateronderscheidwordtgemaakttussen1)zakenindeeerste
toelatingsprocedurewaarinHINDdebevoegdheidheeftomopgrondvan
bijzondere(‘schrijnende’)omstandighedeneenverblijfsvergunningte
verlenen,en2)overigebijzonderezaken.

1.SCHRIJNENDEZAKENINDEEERSTETOELATINGSPROCEDURE
Metingangvan1mei2019heeftdehoofddirecteurvandeINDde
bevoegdheidomtijdensdeeersteaanvraagprocedureinNederland
ambtshalvetebeoordelenofsprakeisvaneenschrijnendesituatie.

Vreemdelingendievoordeeerstekeereenaanvraagindienenvooreen
verblijfsvergunningregulierofasiel,kunnenaangevenoferbijzondereen
individueleomstandighedenzijndiezichinNederlandvoordoen.Deze
omstandighedenmoetenwordenmeegenomenindebeoordelingvande
aanvraagalsaanhetverblijfsdoelwaarvoordeaanvraagisingediendniet
wordtvoldaan.Alswordtgeoordeelddatsprakeisvaneenschrijnende
situatieennietvoldaanwordtaaneenverblijfsdoel,krijgtdevreemdelingeen
verblijfsvergunningreguliervoorbepaaldetijd.

Op1mei2019iseeninformatieberichtgepubliceerd.Hierinvindjeinformatie
overdeaanleiding,hetjuridischekader,detoetsingschrijnendesituatie,de
belangenvanhetkind,bijzondereprocedures(DublinenMensenhandel)en
hetantwoordopdevragen‘Inwelkeaanvragenwordtambtshalvegetoetst
aaneenschrijnendesituatie?’,‘Welkebijzondereomstandighedenkunnen
wordenmeegewogen?’,WanneerHerstelverzuimbieden?
InhetbeleidskaderindeVc(B11/2.5Verblijfconformartikel3.6baVb
(ambtshalvetoetsschrijnendesituatie)wordtuitgelegdhoede
omstandighedendiewordenaangevoerd,wordenbeoordeeld.Daarnaastvind
jehierdelinknaarFaq.

Zijndeaangevoerdeomstandighedennietschrijnend/bijzonder?Danhoeftde
zaakniettewordenvoorgelegdenkandezewordenafgedaandoorinde
beslissinghierovereen(opdezaaktoegespitste)overwegingoptenemen.De
bouwstenenstaanopgenomeninINDiGO.
Benjenabeoordelingvanmeningdatsprakeisvanschrijnende/bijzondere
omstandighedenopgrondwaarvaneenverblijfsvergunningmoetworden
verleend(aanbeperkingnietvoldaan)?Dankunjedezaakvoorleggenaanhet
MDTSZ.
NeemvoordatjeeenzaakvoorlegtaanhetMDTSZ,altijdcontactopmetje
senioren.EenzaakvoorleggenaanhetMDTSZkangevolgenhebbenvoorje
beslistermijn.
HetvoorleggenkaneenredenzijnomeenasielzaakVAtesturen.Bijreguliere
verblijfsdoelenkunjecontactopnemenmetdevreemdeling/gemachtigdeom
toteennieuwetermijnbeloftetekomen.Legdezeafsprakenaltijdvastin
INDiGO.
Stappen:
Bijtwijfelofietsvoorgelegdkanwordenkunjepermailcontactopnemenmet
demailboxvan[5.1.2.i]@ind.nlofmetdeMDTͲ
coördinatoren.InDenHaagzijndat:[5.1.2.e](5.1.2.e@ind.nl)
envacature,inZwolle:[5.1.2.e]([5.1.2.e@ind.nl)en[5.1.2.e
(5.1.2.e@ind.nl).

VoorhetvoorleggenvanzakenaanhetMDTSZkunjeditformatinvullenen
mailennaardemailboxvanhetMDTSZ.Hetisdebedoelingdathetformatalle
relevanteinformatiebevat,dusookeventueleinformatievanBMA,NIPFende
RvK.
HetMDTSZbestaatuitvertegenwoordigersvandeverschillendedirectiesvan
deINDenDT&VenCOA.AfhankelijkvandeaardvandezaakkunnenDT&Ven
COAaangevenaftezienvandeelnameaanhetoverleg,enketenpartnersals
deRaadvoorKinderbeschermingaanhaken.
HetMDTSZbespreektdezaakbinnentweewekenenbrengtadviesuitaan
HIND.Zoweleenpositiefalsnegatiefadvieswordtvoorgelegdmiddelsde
daartoeinIndigoopgenomennota.DeINDispenvoerder.Opbasisvandit
adviesneemtHINDdebeslissingoverhetwelofnietverlenenvaneen
verblijfsvergunningwegenseenschrijnendesituatie.
DeindienervanhetformatkrijgteenterugkoppelingvanhetMDTSZͲadviesen
debeslissingvanHINDengaatopbasishiervanverdermetdeprocedure.

Letop:
Alseeneersteaanvraagvoorverblijfvolledigisafgerond(dustotenmet
(hoger)beroep)ishetnietmeermogelijkomambtshalveeenvergunningte
verlenenwegensschrijnendeomstandigheden.Wanneerhierdesondankseen
beroepopwordtgedaan,kunjegebruikmakenvandaartoeinIndigo
opgenomenbouwstenen.Wanneereenvreemdelingnoggeenaanvraag(asiel
ofregulier)heeftingediendenaangeeftdatersprakeisvan
bijzondere/schrijnendeomstandigheden,dientdezeeroptewordengewezen
dattoetsingalleenambtshalvekanplaatsvindeninhetkadervaneenaanvraag
omeenverblijfsvergunningmetéénvandebestaandeverblijfsdoelen.
Benjevanmeningdaterineenzaakvanwaarbijdevreemdelingzichnietinde
eersteprocedurebevindt,sprakeisvanbijzondere/schrijnende
omstandighedendiedezaakmediaͲenpolitiekgevoeligmakenofinde
toekomstzoudenkunnenmaken?Dankunje,naoverlegmetje
senior/unitmanager,dezemeldenbijdestafmedewerkersvanjedirectie.
ZieWI2018/14“Handelwijzebijpolitieken/ofmediagevoeligezaken”voorde
manierwaarop.Indiendaartoeaanleidingis,wordtdezaakbesprokenen
bezienopmogelijkeoplossingsrichtingen.


2.OVERIGEBIJZONDEREZAKEN
Naasthetadviserenoverschrijnendezakenindeeerstetoelatingsprocedure,
hebbenMDT’sookalsdoelombinnendevreemdelingenketen(COA,DT&Ven
IND)gezamenlijkbepaalde–vastgelopenͲzakendie(mogelijk)politiek,media
en/ofmaatschappelijkgevoeligzijnmeteenfrisseenonbevangenblikte
bekijkeneneenadviesuittebrengenoverhetvervolgvandezezaken.
Hierbijkunjedenkenaanzakenwaarinzicheencalamiteit(bijv.hongerͲ
/dorststaking,suïcidedreigingof–poging)heeftvoorgedaanofdreigtvoorte
doen,ofwaarinbijzonderhedenspelenrondomopvangofterugkeer.
OokvoordezezakenkunjecontactopnemenmetéénvandeMDTͲ
coördinatoren.Letwel,zorgvoorafstemmingbinnenjeteamofdirectie.
Omdezaakvoorteleggenkunjegebruikmakenvanditformatenemailadres.
Indienheteenasielzaakbetreftishetvanbelangteonderzoekenoferaleen
adviesofuitspraakvaneenRAO(regionaalafstemmingsoverleg)ligt,voor
overigezakenofeenLTO(lokaalterugkeeroverleg)naardezaakheeft
gekeken.Zovoorkomenwedubbelwerkenmakenoptimaalgebruikvandeal
bestaande(escalatie)lijn.
NabesprekingineenMDT:watdan?
NadateenzaakaaneenMDTisvoorgelegd,brengthetMDTeenadviesaande

indieneruit.Erkunnenverschillendeuitkomstenzijn.Delijnis
verantwoordelijkvoorhetaldannietovernemenvanhetadvies.
x

x

x

Geenbijzonderhedenengeenopschaling
HetMDTkanconstaterendatergeenbijzonderhedenzijnindezaakom
dezeopteschalen.Ditadvieswordtteruggekoppeldaande
medewerkerdiedezaakheeftingebracht
Geenbijzonderhedenmaarwelverdereopschaling
InhetMDTwordtgeconcludeerddatergeenbijzonderhedenzijndie
eenverblijfsvergunningofopvangmogelijkzoudenmoetenmaken,maar
datompolitieke,mediaofmaatschappelijkeaandachtde
Staatssecretarisopdehoogtemoetwordengesteld.DeStaatssecretaris
wordtdanmiddelseennotaopdehoogtegebrachtvandebetreffende
zaak.Denotawordtinbeginselopgestelddoordeinbrengervande
zaak.Hetopschalenisdeverantwoordelijkheidvandedirecteurdiede
inzetvanhetMDTheeftgeaccordeerd.
Verblijfofopvangverlenendanwelvreemdelingenbewaringopheffen/
uitzettingopschortenbinnendegesteldekaders
Ookkandeuitkomstzijndatgeadviseerdwordtomeen
verblijfsvergunningteverlenenofdatuithetadviesblijktdatopheffing
vandevreemdelingenbewaringmogelijkis.Ookhierwordtdedirecteur
diedeinzetvanhetMDTheeftgeaccordeerd,geïnformeerdendezekan
zonodigdeStaatssecretarisinformeren.Hetopschalenisde
verantwoordelijkheidvandedirecteurdiedeinzetvanhetMDTheeft
geaccordeerd.

HetMDTͲadvieswordtgeschrevendoordeorganisatiewiensmedewerkerde
zaakheeftingebracht.IndiendezaakisingebrachtdooreenINDͲmedewerker
schrijftdeMDTͲdeelnemervandiensdirectiehetMDTͲadvies.IndienhetMDT
meentdateennotageschrevendientteworden,isditinbeginselde
verantwoordelijkheidvandegenediedezaakaanhetMDTheeftvoorgelegd.
Indienhetechtereenzaakbetreftdiedooreenmedewerkervaneenvande
ketenpartnersisingebrachtenhetMDTmeentdateennotageschrevendient
teworden,dientdezegeschreventewordendooreenINDͲmedewerker.De
MDTͲdeelnemersvandeINDzijnindatgevalverantwoordelijkvoorhet
schrijvenvandezenota.
Aandeindienerwordtverzochtdeuiteindelijkeuitkomstvandezaakaande
ophetadviesvermeldedeelnemer(s)vandiensorganisatieterugtekoppelen.
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