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Procesvertegenwoordiging

De IND neemt beslissingen namens de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie. Een vreemdeling die het
niet eens is met zo’n beslissing, kan altijd een beroep doen
op het oordeel van een onafhankelijke rechter. Als de rechter
vervolgens uitleg vraagt aan de IND over de beslissing, dan
wordt die uitleg gegeven door een procesvertegenwoordiger
van de IND als het gaat om Asiel, Regulier verblijf of
vreemdelingenbewaring. Hij vertegenwoordigt op dat
moment de Minister.

Procesvertegenwoordiging

Wanneer kan een vreemdeling een beroep doen
op de rechter?
•	Beroepsprocedure - Een vreemdeling die het oneens is met een
beslissing van de Minister kan daartegen in beroep gaan.
Zie ook: Hoe werkt de beroepsprocedure?

5)	Uitspraak - De beroepsprocedure eindigt met een uitspraak van
de rechter. In die uitspraak oordeelt de rechter of de beslissing
van de Minister juist of onjuist is.
6)	Hoger beroep - Na de uitspraak kan degene die in het ongelijk is
gesteld nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Die kijkt

•	Voorlopige voorziening - Een vreemdeling kan de rechter in

dan of de procedure formeel juist is geweest, en of de rechter het

	sommige gevallen vragen om een voorlopig oordeel te geven over

recht op de juiste manier heeft toegepast.

	een beslissing van de Minister. Dat noemen we een verzoek tot het
mogelijk als de vreemdeling vindt dat de beslissing op korte termijn

Welke organisaties zijn nog meer betrokken bij
procesvertegenwoordiging?

ernstige gevolgen heeft.

•	Advocaten: vertegenwoordigen van de belangen van

treffen van een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek is onder andere

	Een procesvertegenwoordiger van de IND geeft uitleg bij de rechter
over de beslissing. De rechter geeft daarna een voorlopig oordeel.
Bijvoorbeeld dat de vreemdeling, in tegenstelling tot de beslissing

vreemdelingen.
•	Koninklijke Marechaussee: weigeren of verlenen van toegang,
aanwijzen van verblijfplaats voor vreemdelingen.

	van de Minister, de procedure wél in Nederland mag afwachten.

• Raad van State: oordelen in hoger beroep.

•	Vreemdelingenbewaring - Vreemdelingenbewaring is het vastzet-

•	Rechtbanken: oordelen bij beroepsprocedures, bij verzoeken tot

ten van een vreemdeling die uiteindelijk Nederland zal worden

het treffen van een voorlopige voorziening, en bij procedures over

uitgezet. Als de vreemdeling vindt dat de vreemdelingenbewaring

vreemdelingenbewaring.

onterecht is of te lang duurt, kan hij daarover het oordeel van de

• Vreemdelingenpolitie: in bewaring stellen van vreemdelingen.

rechter vragen. Een procesvertegenwoordiger van de IND geeft dan
uitleg bij de rechter. Vindt de rechter dat de Minister te weinig heeft
gedaan om iemand uit te zetten, of dat de bewaring te lang duurt,
dan wordt de vreemdeling weer vrijgelaten.

Hoe werkt de beroepsprocedure?
1)	Beroep - De vreemdeling meldt bij het Centraal Inschrijfbureau
Vreemdelingenzaken (CIV) dat hij het oneens is met de beslissing
van de Minister: hij gaat in beroep. Het CIV bepaalt dan welke
rechtbank het beroep moet behandelen.
2)	Toelichting - De vreemdeling en zijn advocaat leggen schriftelijk
uit waarom ze vinden dat de beslissing onjuist is. Bijvoorbeeld
omdat de feiten en omstandigheden onjuist zijn geïnterpreteerd,
of omdat de wet of het beleid onjuist is toegepast.
3)	Verweerschrift - De IND kijkt eerst of de beslissing van de
Minister juist is en voldoende gemotiveerd. Als dat zo is, schrijft
een procesvertegenwoordiger een verweerschrift aan de
vreemdeling. Daarin legt hij uit waarom het beroep volgens de
IND niet tot een ander oordeel kan leiden.
4)	Zitting - Als de rechter het beroep van de vreemdeling en het
verweerschrift van de IND heeft ontvangen, volgt meestal een

“Gisteren heb ik een negatieve beslissing van de IND gekregen. Niet

zitting bij de rechtbank. Alle betrokkenen worden daarvoor

leuk, maar ik heb begrepen van mijn advocaat dat ik aan de rechter

uitgenodigd: de vreemdeling, zijn advocaat, een tolk, en de

kan vragen of de IND een goede beslissing heeft genomen. Dat ga ik nu

procesvertegenwoordiger. De vreemdeling, zijn advocaat en

zeker doen.”

		 de IND kunnen dan een mondelinge toelichting geven.
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