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Disclaimer  
Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 
informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 
medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 
belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 
worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 
of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 
individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 
Op 15 december 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
uitspraak gedaan over de situatie voor Dublinclaimanten na overdracht aan Malta 
(Uitspraak 202104510/1V3 - Raad van State). De Afdeling heeft het hoger beroep 
gegrond verklaard en geoordeeld dat sprake is van een motiveringsgebrek. Dit heeft 
gevolgen voor de afdoening van Maltese Dublinzaken, voor bewaring op grond van 
artikel 59a Vw ter fine van overdracht aan Malta en Dublin Malta beroepszaken. 
Hieronder worden deze gevolgen en de (voorlopige) handelwijze toegelicht. 
 
2. Verwachting 
Dit informatiebericht betreft een tijdelijke werkwijze.  
 
3. Inhoud/Toelichting 
Op basis van nieuwe informatie in combinatie met al bekende informatie, komt de 
Afdeling nu tot een ander oordeel dan in haar eerdere uitspraak van 2 februari 2021 
over de situatie voor Dublinclaimanten na overdracht aan Malta.  
Daarbij heeft zij actuele informatie en rapporten over de situatie in Malta voor 
Dublinclaimanten betrokken. Hieruit volgt dat er structurele tekortkomingen zouden 
zijn in opvangvoorzieningen, detentieomstandigheden en toegang tot een effectief 
rechtsmiddel.  
Naar het oordeel van de Afdeling heeft de staatssecretaris onvoldoende onderbouwd 
dat er na overdracht geen reëel risico is op een schending van artikel 3 en artikel 5 
van het EVRM dan wel artikel 4 en artikel 6 van het EU Handvest.  
De Afdeling concludeert dat nader onderzoek naar de feitelijke omstandigheden van 
Dublinclaimanten in Malta gedaan moet worden gedaan, voordat overdrachten 
(weer) plaats kunnen vinden. 
 
De Afdeling oordeelt dat er sprake is van een motiveringsgebrek: 
 

“Uit de overwegingen onder 7. tot en met 9.1. volgt dat de staatssecretaris 
er niet op voorhand van uit kan gaan dat voor Dublinclaimanten na 
overdracht aan Malta een reëel risico op een schending van artikel 3 en 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@127913/202104510-1-v3/
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artikel 5 van het EVRM dan wel artikel 4 en artikel 6 van het EU Handvest 
ontbreekt. De staatssecretaris had daarom nader onderzoek moeten doen 
naar de actuele feiten en omstandigheden in Malta voor Dublinclaimanten. 
Mocht de staatssecretaris de overdracht van Dublinclaimanten, waaronder 
een overdracht van deze vreemdeling, naar Malta willen voortzetten, dan zal 
hij daarvoor dat onderzoek alsnog moeten doen. Daarbij moet hij de 
hiervoor genoemde rapporten, de daarin geschetste tekortkomingen, de e-
mail van Aditus en de tegenstrijdige informatie over de 
detentieomstandigheden, opvangvoorzieningen en toegang tot een effectief 
rechtsmiddel, betrekken.” 

 
De uitspraak houdt - kort samengevat - in dat indien de staatssecretaris overdracht 
van Dublinclaimanten aan Malta voort wil zetten, de staatssecretaris nader 
onderzoek moet doen naar de actuele feiten en omstandigheden in Malta voor 
Dublinclaimanten. 
 
4. Hoe te handelen 
Zonder nader onderzoek door de staatssecretaris naar de situatie voor 
Dublinclaimanten in Malta kunnen er geen overdrachten aan Malta plaatsvinden. 
Momenteel wordt daarom ook onderzoek gedaan. Totdat de onderzoeksresultaten 
bekend zijn en deze afdoende worden geacht om het motiveringsgebrek te 
herstellen moet de IND de besluitvorming aanhouden.  
Op dit moment worden in ieder geval vóór eind februari geen onderzoeksresultaten 
verwacht. Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn zullen de consequenties 
van de uitspraak opnieuw worden besproken.  
 
Concreet betekent dat voor het afdoen van Maltese Dublinzaken de volgende 
tijdelijke werkwijze: 
 
Claimverzoeken en besluitvorming 
Tot nader bericht kan de IND uitgaande claimverzoeken aan Malta blijven 
verzenden. De voornemens en beschikkingen worden niet uitgedaan.  
 
Beroep 
In beroepszaken Dublin Malta trekt JZ de overdrachtsbesluiten in. Deze zaken vallen 
hierdoor terug in de besluitvormingsfase, waarbij besluitvorming voorlopig wordt 
aangehouden.  
 
Indien het aanhouden van besluitvorming tot gevolg heeft dat de UOD verstrijkt, 
dan kunnen daaraan de gebruikelijke gevolgen worden verbonden. Maltese zaken 
worden thans niet actief in de nationale procedure opgenomen.  
 
Bewaring 
Als gevolg van de tijdelijke opschorting van Dublinoverdrachten aan Malta worden 
vreemdelingen tijdelijk niet in bewaring gesteld ter fine van overdracht op grond van 
de Dublinverordening en worden lopende bewaringsmaatregelen opgeheven. Dit 
geldt tot het bericht dat Dublinoverdrachten aan Malta wel weer doorgang kunnen 
vinden.  
 
5. Afstemming 
JZ, A&B en DMB 
 


