
Schriftelijke vragen aan de staatssecretaris in 202104246/1/V1 

 

Ter voorbereiding op de zitting van 17 mei 2022 stelt de Afdeling u in de gelegenheid 

om uiterlijk 25 maart 2022 een schriftelijk standpunt in te nemen over de volgende 

vragen in zaak nr. 202104246/1/V1. De Afdeling stelt de vreemdeling vervolgens in de 

gelegenheid om uiterlijk 11 april 2022 daarop te reageren. Ter zitting zal de Afdeling 

onder meer deze vragen met partijen bespreken. 

 

Het hoger beroep in deze zaak heeft betrekking op de brief van 28 april 2021, waarin u 

de vreemdeling heeft geïnformeerd dat de termijn van diens overdracht aan Italië in het 

kader van de Dublinverordening is verlengd met 12 maanden. 

 

Ingevolge artikel 29, tweede lid, van de Dublinverordening vervalt de verplichting voor 

de verantwoordelijke lidstaat om de betrokkene over te nemen of terug te nemen, en 

gaat de verantwoordelijkheid over op de verzoekende lidstaat, als de overdracht niet 

plaatsvindt binnen zes maanden. Krachtens dit artikellid kan de verzoekende lidstaat de 

overdrachtstermijn tot maximaal 18 maanden verlengen, als de desbetreffende 

vreemdeling onderduikt. Ingevolge artikel 27, eerste lid, van de Dublinverordening staat 

tegen het overdrachtsbesluit bij een rechterlijke instantie een daadwerkelijk rechtsmiddel 

open, in de vorm van een beroep of een bezwaar over de feiten en het recht. 

 

Vragen 

1. De Afdeling verzoekt de staatssecretaris nader zijn standpunt toe te lichten dat 

de brief van 28 april 2021 slechts informerend van aard is en niet op 

rechtsgevolg is gericht. De Afdeling verzoekt de staatssecretaris daarbij te 

betrekken dat de brief tot gevolg heeft dat Italië langer verantwoordelijk blijft 

voor de behandeling van de asielaanvraag. 

2. De staatssecretaris heeft zich op het standpunt gesteld dat tegen de verlenging 

van de overdrachtstermijn kan worden opgekomen in het kader van een 

opvolgende asielaanvraag. De Afdeling verzoekt de staatssecretaris nader uit te 

leggen of daarmee sprake is van een effectief rechtsmiddel dat op grond van 

artikel 27, eerste lid, van de Dublinverordening moet openstaan tegen 

overdrachtsbesluiten. 

3. De Afdeling verzoekt de staatssecretaris nader uit te leggen op basis van welke 

informatie hij heeft vastgesteld dat de vreemdeling is ondergedoken. 

4. De Afdeling wenst van de staatssecretaris te vernemen of en, zo ja, wat voor 

problemen hij voor de uitvoeringspraktijk voorziet, als zij zou oordelen dat de 

verlenging van de overdrachtstermijn een besluit in de zin van artikel 1:3 van de 

Awb oplevert en dat daartegen dus een rechtsmiddel openstaat. 

 

http://dossier.local.raadvanstate.nl/zaak/202104246/_layouts/RaadvanState/Annotatie.aspx?docId=RVS100-452955455-345&Page=17
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=1&titeldeel=1.1&artikel=1:3&z=2022-01-28&g=2022-01-28

