
 

Beleid ten aanzien van de 

beroepen niet tijdig in het 

vreemdelingenrecht. 
 

Termijn IND voor het nemen van een nieuw besluit 

• De ‘standaardtermijn’ van 2 weken, zoals neergelegd in lid 1 van artikel 

8:55d van de Awb, wordt gehanteerd in die gevallen dat de IND, daartoe 

uitgenodigd door de rechtbank, niet reageert op een verzoek om een reactie 

op een ingesteld beroep niet tijdig; 

• Een termijn van 8 weken geldt in die gevallen dat de IND wel een (gemotiveerde) 

reactie geeft, vervolgens verzoekt om een langere termijn en de vreemdeling 

hiermee akkoord gaat of hierop niet reageert; 

• Ligt er een standpunt van de IND én is de vreemdeling het (gemotiveerd) niet 

eens met de termijn die de IND vraagt, dan handelt de rechtbank naar bevind van 

zaken. 

Duur dwangsomtermijn en hoogte dwangsom 

• Voor de dwangsomtermijn wordt uitgegaan van een termijn van 75 dagen voor 

de IND om alsnog een besluit te nemen. 

• In de uitspraak wordt daartoe opgenomen dat een dwangsom van € 100 per dag 

wordt opgelegd met een maximum van € 7.500. 
 

Opvolgende beroepen, dwangsom nog niet volgelopen 

• Opvolgende beroepen niet tijdig die worden ingesteld voordat de maximale 

dwangsom is volgelopen, worden niet-ontvankelijk verklaard. 
 

Opvolgende beroepen, dwangsom volgelopen 

• Bij opvolgende beroepen niet tijdig die worden ingesteld nádat de maximale 

dwangsom is volgelopen, zal de dwangsom worden verdubbeld, bij een gelijk 

aantal dagen. 
 

Standpunt expertgroep Vreemdelingenrecht ten aanzien van gezinnen (geen 

formeel LOVB besluit) 

• Bij gezinnen wordt uitgegaan van samenhang. 
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Dit beleid is door het LOVB op 25 maart 2020 vastgesteld en gecommuniceerd met: 

• IND 

• Afdeling Rechtspraak van de Raad van State 

• NOvA 

• Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten 

• Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland 

• LOVB 
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