
 

Bijlage 7 bij Handelingsprotocol 

Procesbeschrijving Dublin raadsonderzoek 

 
1. Start, aanleiding   

1. Het proces start wanneer:  

IND krijgt verzoek Dublin-claim lidstaat Dublinverordening 

Een verzoek van een andere Dublin-lidstaat aan Nederland tot overname van een 

door een vreemdeling in die andere Dublin lidstaat ingediende aanvraag om 

internationale bescherming voor een AMV-er op grond van artikel 8, lid 2 

Dublinverordening. In het kader van een claim-in verzoek o.g.v. artikel 8, tweede lid, 

Dv moet de IND altijd een individueel onderzoek naar het belang van de niet-

begeleide minderjarige vreemdeling opstarten bij de RvdK. 

 

In het kader van een claim-in verzoek o.g.v. artikel 8, eerste lid, Dv hoeft de IND 

geen individueel onderzoek naar het belang van de niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling bij de RvdK op te starten. In het eerste lid van artikel 8 Dv gaat het om 

gezinsleden en het uitgangspunt is dat het te allen tijde in het belang van de 

minderjarige vreemdeling is om bij het gezinslid (inclusief broers en zussen) te 

blijven. Dit wordt eveneens onderschreven door artikel 20, derde lid, Dv. Als er in 

individuele gevallen contra-indicaties zijn, zoals misbruik indicaties, kan de IND van 

deze lijn afwijken. Dit betekent dat de IND in die gevallen alsnog een individueel 

onderzoek opgestart kan worden bij de RvdK. 
 
 

2.  Onderzoek IND   

1) Is aan formele vereisten voldaan 

Allereerst wordt door de IND beoordeeld of het claimverzoek aan alle formele eisen 

voldoet. Is alle informatie die de IND nodig heeft om het claim-in verzoek te kunnen 

beoordelen ook meegezonden door de andere lidstaat? Zo niet, dan kan Nederland 

eventueel de verzoekende lidstaat om extra informatie vragen. Dit kan eventueel 

gepaard gaan met een afwijzing van het claimverzoek met daarin de opmerking dat er 

onvoldoende informatie is meegestuurd. 

 

2) Familieband vaststellen 

Vervolgens zal bekeken worden of de gestelde familieband voldoende kan wordt 

vastgesteld aan de hand van:  

a) meegezonden documenten met name familieboekjes (als die er zijn); 

b) verklaringen die in eerdere instantie zijn afgelegd door het familielid in Nederland, 

heeft deze al verklaard over betreffende minderjarige, of over de ouders van deze 

minderjarige;  



c) verklaringen van de minderjarige m.b.t. het contact / de band met het familielid in 

Nederland, stemt dat overeen met hetgeen mogelijk eerder het familielid in 

Nederland al heeft verklaard.  

De IND zal de verzoekende lidstaat blijven vragen om aanvullende informatie, zolang de 

gestelde familieband nog niet voldoende aannemelijk is gemaakt.   

 

3) Contact familielid in Nederland 

Indien de familieband voldoende aannemelijk is gemaakt neemt de IND eerst contact op 

met het in Nederland verblijvende familielid, teneinde te vernemen of deze de zorg van 

de minderjarige op zich wil nemen. Hiertoe zal het familielid een volledig ingevuld 

machtigingsformulier dienen te overleggen. Er wordt geen justitieel document 

(toestemmingsverklaring) overgelegd. 

 
 

3. Verzoek aan RvdK 

 

Zodra het ondertekende machtigingsformulier retour is ontvangen zal de IND de RvdK 

per mail (RT.Administratie.ASAA@rvdk.minvenj.nl en cc r.gremmen@rvdk.minvenj.nl) 

om een raadsonderzoek verzoeken, waarbij het hele dossier wordt aangeleverd inclusief 

het ondertekende machtigingsformulier. Het dossier betreft de correspondentie met de 

andere lidstaat met betrekking tot het claim-in verzoek.  

 

 

4.  Start Raadsonderzoek 

 

De RvdK start zo spoedig mogelijk het raadsonderzoek. De RvdK zal justitiële 

documentatie opvragen van het familielid/de aspirant-pleegouder en spreekt 

betrokkenen (familielid, minderjarige) en eventueel informanten.   

Een raadsonderzoek duurt ongeveer zes weken. De raadsonderzoeker stuurt het 

raadsrapport naar de betreffende IND medewerker die het verzoek tot onderzoek heeft 

gedaan.  

 

N.B. De RvdK zal enkel onderzoeken doen waarbij er sprake is van minderjarige, ook al 

was de vreemdeling ten tijde van de asielaanvraag in de andere lidstaat nog 17 jaar 

(ondanks artikel 7, tweede lid, van de Dublinverordening: op grond van de situatie op 

het tijdstip waarop de verzoeker zijn verzoek om internationale bescherming voor de 

eerste maal bij een lidstaat indient wordt bepaald welke lidstaat met toepassing van de in 

hoofdstuk III beschreven criteria de verantwoordelijke lidstaat is).  
  

 
5.  Na advies RvdK, IND adviseert lidstaat 
 

Zodra de IND advies van de RvdK ontvangt, zal de IND de lidstaat positief/negatief 

adviseren. Nederland heeft volgens de termijnen in de Dublinverordening (artikel 22 Vo 

604/2013) twee maanden de tijd om te reageren op het claim-in verzoek. In het geval er 

een positief advies van de RvdK volgt zal de IND in principe altijd dit advies overnemen 

en een akkoord geven aan de andere lidstaat. Het is vervolgens aan de andere lidstaat 

om een datum voor overdracht van de minderjarige aan Nederland te bepalen. 

Wanneer de Rvdk in negatief advies verwijst naar andere familieleden die mogelijk de 

zorg op zich kunnen nemen (oom/tante/grootouder) en deze zijn bekend in 

INDIGO(systeem IND), dan kan dit in de afwijzing van de IND worden aangegeven en 

dan is het aan de verzoekende lidstaat om eventueel een nieuw claimverzoek te sturen. 

 
6. IND informeert RvdK  



 

De IND informeert NIDOS en de RvdK tegelijkertijd over het akkoord dat de IND heeft 

gegeven aan de andere lidstaat.  
 

 


