Aan: Asielaanvrager
Onderwerp: Voortgang van uw asielprocedure

Datum:

18 november 2020

Geachte heer/mevrouw,
U hebt al enige tijd geleden asiel aangevraagd en wacht sindsdien op
duidelijkheid over uw toekomst. Het lange wachten is zoals u weet reden
geweest om een Taskforce in te stellen, die de voorraden asielaanvragen bij de
IND (waaronder die van u) voor het einde van dit jaar afgehandeld moest
hebben. Het spijt ons u te moeten melden dat wij dit doel dit jaar niet zullen
halen.
De kans is groot dat u dit jaar geen beslissing van ons krijgt
De tijd die de Taskforce nodig heeft om op alle 15.350 asielaanvragen van vòòr
1 april jl. te beslissen is dus helaas langer dan gehoopt. Daarmee is er een
grote kans dat u dit jaar nog niet hoort of u in Nederland mag blijven. We
beseffen zeer goed dat dit moeilijk voor u is. U wil tenslotte weten waar u aan
toe bent, zodat u plannen kunt maken voor uw toekomst. Ondanks hard werk
van onze medewerkers is het nog niet gelukt om u nu duidelijkheid te geven.
Dit spijt ons.
Beslissen op uw asielaanvraag blijft ons belangrijkste doel
Mogelijk ontvangt u nog dit jaar een uitnodiging van ons, of wordt er toch op
uw aanvraag beslist. Want we zetten ons werk de rest van het jaar natuurlijk
voort. En ook in 2021 werkt de Taskforce door om op de resterende aanvragen
te beslissen. We streven ernaar die zaken medio 2021 af te kunnen ronden.
Wel moeten we blijven letten op de maatregelen tegen het coronavirus. Er
kunnen minder mensen in onze gebouwen dan normaal. En bij klachten mogen
we niet op locatie verschijnen. U niet, en onze medewerkers niet. Als het nodig
is verzetten we daarom afspraken. Want veiligheid en gezondheid zijn het
belangrijkst.
Hebt u nog vragen?
Meer informatie vindt u op www.ind.nl.
Hoogachtend,
Annelore Roelofs
Voorzitter Taskforce
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