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Geachte heer Teeven, 

 

Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes van 

burgers, bedrijven en instellingen, waarvan 275 klachten de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (verder: IND) betreffen; een stijging van 14% ten opzichte van 

2011. Deze klachten en signalen geven mij een goed beeld van wat er beter kan 

in het openbaar bestuur in Nederland, en wat daarbij van belang is voor de 

organisatie waarover ik u schrijf, de IND.  

 

Op 20 maart 2013 bied ik de Tweede Kamer mijn jaarverslag over 2012 aan. Als 

onderdeel daarvan, zoals aangekondigd, besteed ik in deze jaarbrief aandacht 

aan de belangrijkste onderwerpen die spelen in de relatie tussen de burger en uw 

organisatie.  

 

Vreemdelingen in Nederland  

Belangrijk onderwerp in 2012 is wat mij betreft op de eerste plaats de in mijn 

ogen inhumane vreemdelingenbewaring. In mijn rapport Vreemdelingenbewaring 

van augustus 2012
1
 concludeer ik dat vreemdelingen in vreemdelingenbewaring 

onder een geestdodend regime verblijven waardoor de eerbiediging van grond-

rechten ernstig onder druk komt te staan. Om daadwerkelijk verbeteringen te 

bewerkstelligen is nodig dat erkend wordt dat vreemdelingenbewaring alleen als 

uiterste middel mag worden toegepast. Dit betekent dat de Nederlandse overheid 

op korte termijn minder ingrijpende alternatieven voor vreemdelingenbewaring 

moet ontwikkelen. Verder wil ik dat de isoleercel zo min mogelijk wordt gebruikt. 

De isoleercel wordt bij vreemdelingendetentie veel te gemakkelijk ingezet in het 

kader van ordehandhaving. Ik verwacht kortom actie van uw kant om de zorg-

wekkende situatie van vreemdelingen in Nederland te verbeteren.  

 

                                                      
1
 Rapport 2012/105, Vreemdelingenbewaring: strafregime of maatregel om uit te zetten. 

Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring, augustus 2012.  
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Gezinshereniging  

In 2012 was er een stijging van het aantal klachten dat de Nationale ombudsman 

ontving over de IND. Er was een toename van klachten over de duur van de 

behandeling van aanvragen of beslissingen op bezwaarschriften. De aard van de 

klachten bleef gelijk. Opvallend daarbij was dat zich opnieuw veel burgers tot de 

Nationale ombudsman wendden met klachten dat gezinshereniging bemoeilijkt 

werd door gewijzigde voorwaarden, de hoogte van de leges en de inburgerings-

toets. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennisgenomen van de 

beslissing om de leges voor de gezinshereniging te verlagen van € 1250 naar 

€ 250. Dit maakt dat het recht op gezinsleven voor veel burgers makkelijker 

gerealiseerd kan worden. Probleem blijft wel dat de inburgeringsverplichting voor 

partners in het buitenland nog steeds een hoge drempel vormt waar veel burgers 

niet aan kunnen voldoen. Ik spreek graag af hoe daarvoor een oplossing 

gevonden kan worden.  

 

Technologische mogelijkheden  

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken ook andere manieren van werken 

mogelijk. In dat kader bracht ik naar aanleiding van klachten twee rapporten uit 

met aanbevelingen om een andere aanpak te realiseren. Het eerste betreft de 

toelating van gegevensdragers in penitentiaire inrichtingen. Het betrof een klacht 

van een vreemdelingenadvocaat dat hij tijdens het bezoek aan zijn cliënt in 

vreemdelingenbewaring in het detentiecentrum in Rotterdam geen toestemming 

kreeg zijn laptop en mobiele telefoon mee te nemen.
2
 Het tweede rapport heeft 

betrekking op geluidsopnames.
3
 Daarin ging het over een klacht van een 

advocaat dat hij van de IND geen bandopnames mocht maken van een nader 

gehoor en ook geen toestemming kreeg een tweede tolk aanwezig te laten zijn in 

een asielprocedure. In beide gevallen stelde de IND zich defensief op, terwijl een 

meedenkende houding meer gepast zou zijn geweest. Ik verwacht dat de IND 

meer open staat voor nieuwe technologische mogelijkheden en daar ook proactief 

over nadenkt .  
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 Rapport 2012/007. 

3
 Rapport 2012/142. 
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Inburgeringstoets 

De conclusie uit mijn onderzoek naar de inburgeringstoets in 2011 was dat een 

integrale afweging gemaakt zou moeten worden bij aanvraag voor een ontheffing 

van die verplichting (hardheidsclausule). Het simpelweg administratief afvinken 

van lijstjes is niet voldoende. Na dit onderzoek heb ik gevolgd hoe verzoeken 

voor ontheffing zijn beoordeeld. Hierbij zie ik dat beslissingen op die aanvraag 

beter worden gemotiveerd. Ik besluit daarom niet tot een vervolgonderzoek, maar 

houd de situatie goed in de gaten via contact met het beslisteam dat ingesteld 

was naar aanleiding van mijn onderzoek.  

 

Kortom 

Ik vraag kortom: 

- Actie van uw zijde om de zorgwekkende situatie van vreemdelingen in 

vreemdelingenbewaring in Nederland zo spoedig mogelijk te verbeteren; 

- Een oplossing voor ongewenste belemmeringen voor gezinshereniging; 

- Een meer open houding voor nieuwe technologische mogelijkheden die 

de transparantie in vreemdelingenzaken ten goede komen en kunnen 

bijdragen aan betere rechtshulp.  

 

Graag ga ik over deze onderwerpen en verbeterpunten met u in gesprek op 

woensdag 15 mei, van 10.00 tot 11.00. Deze jaarbrief wordt ook aan de Tweede 

Kamer en de minister van Veiligheid en Justitie gestuurd. Verder komt de brief op 

de website van de Nationale ombudsman. Mocht u vragen hebben dan ben ik 

graag bereid tot een verdere toelichting. U kunt contact (laten) opnemen met 

Munish Ramlal (beleidsadviseur) bereikbaar via (070) 356 36 80 of 

m.ramlal@nationaleombudsman.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 



 

Aantal klachten over IND 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 242 275 

Aantal behandelde klachten 241 287 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 62 70 

2. Bemiddelingen 2 0 

3. Onderzoeken met rapport 4 6 

- Gegrond 3 5 

- Deels gegrond 0 1 

- Niet gegrond 0 0 

- Geen oordeel 1 0 

4. Onderzoeken met brief 0 3 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 9 11 

6. Verwijzen of informeren 164 197 

 

 


