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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 28 juli 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 
twee zaken uitspraak gedaan over de situatie van Griekse statushouders (1). In 
deze uitspraak is geoordeeld dat de staatssecretaris beter moet motiveren waarom 
van statushouders kan worden verlangd dat zij naar Griekenland terugkeren.  
 
Naar aanleiding van de Afdelingsuitspraken is de situatie van statushouders in 
Griekenland nader onderzocht. Op 24 juni 2022 is het verslag feitenonderzoek naar 
statushouders in Griekenland, uitgevoerd door het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, gepubliceerd.  
 
Dit informatiebericht betreft een tijdelijke werkwijze in afwachting van nadere 
bestudering van het verslag. 
 

2. Verwachting 
De gevolgen van het verslag feitenonderzoek naar statushouders in Griekenland 
voor het te voeren beleid worden op dit moment nog bestudeerd. Dit 
informatiebericht voorziet daarom in een tijdelijke werkwijze voor zaken van Griekse 
statushouders, inclusief zaken van alleenstaande minderjarige Griekse 
statushouders. De komende periode zal dit onderwerp op Europees niveau verder 
worden besproken.  
 
Voor zaken van (bijzonder kwetsbare) statushouders uit andere lidstaten dan 
Griekenland blijft IB 2021/56 geldig.  
  

 
1 uitspraak 202006295/1/V3 - Raad van State en uitspraak 202005934/1/V3 - Raad van State. 

https://ind.pucoverheid.nl/doc/PUC_1270544_1/1/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126267/202006295-1-v3/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126266/202005934-1-v3/


 

Informatiebericht Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) 
 
 

 Pagina 2 van 4 
 

 
3. Hoe te handelen 

 
3.1 Verlengen beslistermijn 
Naar aanleiding van de eerder genoemde uitspraken van de Afdeling van 28 juli 
2021 dient de situatie van statushouders in Griekenland nader te worden onderzocht 
en beoordeeld. Dit onderzoek is verricht, maar de beoordeling is nog niet afgerond. 
De werkwijze uit IB 2022/9 omtrent het verlengen van de beslistermijn dient 
voortgezet te worden. Dit betekent dat indien er in de vijfde maand na het indienen 
van de asielaanvraag nog geen duidelijkheid is over de inhoudelijke gevolgen van de 
uitspraken van de Afdeling, de beslistermijn door de beslismedewerker van A&B met 
negen maanden wordt verlengd. 

 
Dit gebeurt op grond van artikel 42, lid 4, onder a, Vw.  
 
3.2 Inhoudelijke behandeling wanneer de beslistermijn is verlopen. 
Een inhoudelijke beoordeling volgt voor: 

• Alle zaken van (meerderjarige en minderjarige) Griekse statushouders 
waarvan de beslistermijn van de asielaanvraag is verlopen, al dan niet na de 
verlenging met 9 maanden;  

• Alle zaken van (meerderjarige en minderjarige) Griekse statushouders 
waarvan de beslistermijn verloopt zolang deze tijdelijke werkwijze geldt. 

 
Dit geldt niet voor alle zaken, zie in dat verband paragraaf 3.4 hieronder. 
 
Het bezit van een Griekse status van internationale bescherming wordt niet langer 
aan deze vreemdelingen tegengeworpen. Dit betekent niet dat iedere asielaanvraag 
van een statushouder uit Griekenland per definitie in Nederland wordt ingewilligd. 
Uit bepalingen van de Procedurerichtlijn volgt dat Nederland een eigen beoordeling 
kan en mag verrichten. Daarmee is het mogelijk dat de asielaanvraag in Nederland 
wordt afgewezen, ook al heeft de vreemdeling in Griekenland wel een status 
verkregen. Uiteraard moeten in die zaken de redenen van de afwijzing in Nederland 
kenbaar worden gemotiveerd. 
 
Intrekken markering internationale bescherming 
Als door Nederland internationale bescherming wordt verleend, moet de lidstaat die 
de eerdere status heeft verleend (in dit geval Griekenland) worden verzocht om de 
markering internationale bescherming in Eurodac in te trekken. De beslisser dient 
dit verzoek in via [interne mailadres]. Vermeld daarbij de volgende gegevens: 
naam, v-nummer, zaaknummer, datum inwilliging (in Nederland), lidstaat 
(Griekenland) en het verzoek om de markering internationale bescherming in 
Eurodac in te trekken.  
 
3.3 Asielaanvragen van minderjarige Griekse statushouders niet niet-
ontvankelijk. 
In zaken van alleenstaande minderjarige Griekse statushouders worden tot nader 
bericht geen individuele garanties gevraagd. Deze zaken worden tot nader bericht 
niet langer als niet-ontvankelijk afgedaan. De beslistermijn kan ook in die zaken met 
negen maanden worden verlengd. Wanneer de beslistermijn verstrijkt wordt de 
aanvraag inhoudelijk behandeld. 
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3.4 Vragen in aanmeldgehoor 
Voor alle asielzaken van Griekse statushouders, geldt dat een aanmeldgehoor 
plaatsvindt. Er vindt geen gehoor bescherming EU plaats, maar een aanmeldgehoor 
spoor 4.  
 
Ook in spoor 4 kan een asielaanvraag als niet-ontvankelijk worden afgedaan. 
Opname in spoor 4 brengt dus niet per definitie met zich mee dat de asielaanvraag 
inhoudelijk moet worden behandeld. Die indruk dient niet te worden gewekt bij de 
vreemdeling of gemachtigde.   
 
Het is mogelijk asielaanvragen van Griekse statushouders als niet-ontvankelijk af te 
doen wanneer uit het aanmeldgehoor duidelijk blijkt dat de vreemdeling in het bezit 
is van: 

• zijn verblijfsvergunning (de ADET);  
• het belastingnummer;  
• het socialezekerheidsnummer  

én in Griekenland onderdak en voorzieningen had én die opnieuw kan verkrijgen. In 
dit geval kan worden gemotiveerd dat de vreemdeling in bezit is van alle 
noodzakelijkheden om zijn leven in Griekenland op te bouwen2. 
Om deze zaken eruit te filteren worden in het aanmeldgehoor aanvullende vragen 
gesteld. In aanvulling op de vragen die zijn opgenomen in IB 2021/56 worden nog 
de volgende vragen gesteld. 

• Heeft de vreemdeling zijn verblijfsvergunning (ADET) in Griekenland 
daadwerkelijk ontvangen en in zijn/haar bezit, danwel de mogelijkheid om 
daaraan te komen? Wat zijn het belastingnummer (AFM) en 
socialezekerheidsnummer (AMKA) van de vreemdeling? 

• Verblijven er familieleden van de vreemdeling in Griekenland? Heeft de 
vreemdeling aldaar een sociaal netwerk? 

• Heeft de vreemdeling, indien hij zou terugkeren naar Griekenland, 
huisvesting waarvan hij gebruik zou kunnen maken (extra aandacht hiervoor 
als hij ten tijde van vertrek huisvesting had)? 

 
Wanneer de vreemdeling beschikt over alle noodzakelijkheiden om zijn leven in 
Griekenland op te bouwen wordt de zaak na het aanmeldgehoor alsnog 
overgeheveld naar spoor 2. Dit gebeurd op grond van 3.109ca, eerste lid Vb. De 
vreemdeling krijgt alsnog een gehoor bescherming EU waarin uitgebreider wordt 
onderzocht of tot niet-ontvankelijkverklaring kan worden besloten. Daarbij moet de 
focus liggen op de vraag in welke situatie de statushouder bij terugkeer terecht zal 
komen.  
 
Met deze mogelijkheid moet terughoudend worden omgegaan. Bij dergelijke zaken 
kan per mail contact opgenomen worden met SUA en JZ (SUA: [interne mailadres]) 
en JZ: [interne mailadres]).  
 
In alle overige gevallen komt de vreemdeling na het aanmeldgehoor terecht in de 
rust- en voorbereidingstermijn en wordt gewacht met een behandeling van de 
asielzaak en eventuele opvolgende gehoren, tenzij de beslistermijn inmiddels is 
verstreken (zie paragraaf 3.2) of indien er door de Staatssecretaris een definitieve 
werkwijze wordt vastgesteld. Als het laatste het geval is, zal dat middels een nieuw 
Informatiebericht bekend worden gemaakt. 
 
 
4. Gevolgen i.v.m. art.64 Vw en de VVR Medische behandeling 
Dit informatiebericht werkt ook door naar aanvragen art.64 Vw en de reguliere VVR 
Medisch die worden ingediend door Griekse statushouders die in afwachting zijn van 
een beslissing op de asielaanvraag.  
 

 
2 Voor de werkwijze van bijzondere kwetsbare asielzaken wordt verwezen naar IB 2021/56 

https://ind.pucoverheid.nl/doc/PUC_1270544_1/1/
https://ind.pucoverheid.nl/doc/PUC_1270544_1/1/
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Het art.64 Vw verzoek of de aanvraag voor een VVR Medisch van een Griekse 
statushouder kan wel inhoudelijk beoordeeld worden. In paragraaf A3/7.2.6. van de 
Vreemdelingencirculaire staat dat er bij BMA geen informatie wordt opgevraagd over 
de behandelmogelijkheden in Griekenland. Dit is zo bepaald omdat er vanwege het 
interstatelijk vertrouwensbeginsel aangenomen moet worden dat de zorg in 
Griekenland beschikbaar is. Door het oordeel van de Afdeling (zie pag. 1) kunnen we 
hier nu niet zondermeer van uitgaan.  
 
Als BMA concludeert dat er bij kwetsbare vreemdelingen: 

• een medische noodsituatie zal ontstaan bij uitblijven van de benodigde 
medische zorg;  

• of deze vreemdeling wel kan reizen maar dat er een fysieke overdracht nodig 
is; 

dan kan het art.64 Vw verzoek ingewilligd worden voor maximaal een jaar. Gaat het 
om een aanvraag van Griekse statushouders voor een VVR Medisch dan zal 
aangenomen moeten worden dat de situatie in Griekenland ‘ongewis’ is.  
 
Als er géén sprake is van een medische noodsituatie of als de vreemdeling kan 
reizen zonder dat er een fysieke overdracht nodig is, dan kan het art.64 verzoek of 
de aanvraag voor een VVR Medisch afgewezen worden.  
 
5. Afstemming 
Dit informatiebericht is afgestemd met JZ, A&B, RVN en DMB.  
 
 


