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Betreft Brief VluchtelingenWerk Nederland – maatregelen Coronavirus  

 

Geachte Staatssecretaris Broekers-Knol, 

 

In uw brief van 15 maart jl. over de vervolgmaatregelen in verband met het Coronavirus 

gaat u in op een aantal maatregelen die o.a. in de migratieketen zullen worden genomen 

om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo worden met ingang van 16 maart 

alle contacten op de locaties tot een minimum beperkt. Uiteraard heeft VluchtelingenWerk 

begrip voor deze situatie. In deze moeilijke tijd is het nemen van onconventionele 

maatregelen noodzakelijk. De gevolgen van het coronavirus treffen immers onze hele 

samenleving en kwetsbare groepen zoals ouderen en zieken in het bijzonder. Onder die 

kwetsbaren vallen ook mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. We hebben een aantal 

zorg- en aandachtspunten voor deze groep die we graag met u willen delen.  

 

1. In uw brief geeft u aan dat asielzoekers die in Nederland aankomen niet tot de COA-

opvang worden toegelaten en dat er geen identificatie en registratie zal plaatsvinden. 

Op 16 maart jl. maakte u bekend dat er toch opvang is voor personen die zich melden 

in Ter Apel. VluchtelingenWerk is opgelucht dat asielzoekers alsnog tot de opvang 

worden toegelaten. Nederland kan zijn deur niet gesloten houden voor asielzoekers die 

in Nederland om bescherming vragen. Op grond van EU-recht hebben personen die 

kenbaar maken een verzoek op internationale bescherming te willen doen recht op 

opvang op grond van de Opvangrichtlijn in afwachting van hun asielprocedure. Deze 

mensen, waaronder gezinnen met kinderen, kunnen en mogen dus niet naar de straat 

worden verwezen. Kan de staatssecretaris aangeven dat niet alleen “kwetsbaren” maar 

alle personen die asiel aan willen vragen ook daadwerkelijk opvang krijgen? 

 

Voorts willen wij er op wijzen dat de registratie van het asielverzoek ook van belang is: 

op basis van deze datum vangt de beslistermijn op het asielverzoek aan. Op grond van 

artikel 6 van de Procedurerichtlijn moet deze registratie binnen drie werkdagen nadat 

het verzoek is gedaan plaats vinden. Deze termijn kan worden verlengd tot 10 

werkdagen in uitzonderlijke omstandigheden. Kan de staatssecretaris aangeven of 

asielverzoeken van personen die zich nu in Ter Apel melden wel degelijk worden 

geregistreerd? 

 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8266a8ea-b9b6-4e7b-866c-9a271c8783ed&title=Vervolgmaatregelen%20aanpak%20coronavirus.docx
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Tevens willen we aandacht vragen voor de gezinsherenigers (nareizigers) die zich na 

aankomst in Ter Apel voor een administratieve procedure moeten melden. Voor hen is 

het essentieel dat deze procedure plaats vindt zodat zij spoedig in bezit van hun 

verblijfsdocument kunnen komen. Alleen dan kunnen zij aanspraak maken op 

voorzieningen, met name een zorgverzekering, en zo nodig opvang. Het moet mogelijk 

zijn dit met een vereenvoudigde procedure en met inachtneming van 

coronamaatregelen te realiseren. 

 

2. U geeft tevens in uw brief aan dat de gehoren voor asielzoekers geen doorgang zullen 

vinden. Dit betekent dat de start van de asielprocedure wordt vertraagd. Dit geldt ook 

voor de asielzoekers die op grond van artikel 6 VreemdelingenWet in detentie verblijven 

op het aanmeldcentrum op Schiphol. De maximale duur van deze grensdetentie is vier 

weken. Wij stellen voor dat asielzoekers die zich nu nog in grensdetentie bevinden in 

vrijheid worden gesteld nu het zeer waarschijnlijk is dat niet binnen de termijn van vier 

weken kan worden beslist. Zij bevonden zich al voor de afkondiging van de meest 

recente maatregelen in Nederland, zijn al gescreend op eventuele risico’ s en zouden 

kunnen worden opgevangen in centra in de buurt van Schiphol. Wij denken uiteraard 

graag mee met de mogelijkheden voor opvangplekken voor deze groep.  

 

3. Voor zover door bovenstaande maatregelen niet binnen bij wettelijk voorschrift 

bepaalde termijnen kan worden beslist geeft u aan dat er sprake is van een situatie van 

overmacht, als bedoeld in artikel 4:15, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene wet 

bestuursrecht. VluchtelingenWerk begrijpt dat er in deze bijzondere situatie sprake is 

van overmacht. Wij zijn van mening dat deze situatie van overmacht ook moet gelden 

voor asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zo kan het voorkomen 

dat de asielzoeker, nu het contact met de rechtsbijstand ook tot een minimum wordt 

beperkt, bijvoorbeeld niet op tijd bezwaar of beroep kan aantekenen tegen een besluit, 

of dat een vluchteling een aanvraag voor gezinshereniging niet op tijd in kan dienen of 

niet tijdig de mvv kan ophalen of daarmee kan reizen. Wij verzoeken u gezien de 

overmachtssituatie de termijnen in de nareisprocedure soepeler te hanteren en dit ook 

duidelijk te communiceren zodat niet in iedere individuele zaak apart om uitstel 

gevraagd moet worden. Daarnaast vertrouwen wij erop dat in andere termijn-gebonden 

procedures zoals de aanvraag voor verlenging van verblijfsvergunningen met de 

vertragingen die ontstaan vanwege de huidige situatie geen termijnoverschrijding wordt 

tegen geworpen en verzoeken u dit ook te bevestigen. 

 

VluchtelingenWerk begrijpt dat deze moeilijke tijd vraagt om bijzondere maatregelen. We 

moeten hierbij echter extra oog hebben voor kwetsbare groepen in onze samenleving, 

zoals ouderen, zieken en mensen die hun land zijn ontvlucht. Wij willen graag met u en alle 

andere actoren in de migratieketen, samenwerken om te zoeken naar praktische en 

werkbare oplossingen voor deze groep mensen. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Abdeluheb Choho 
Directeur VluchtelingenWerk Nederland 


