Kime: İltica talep eden kişiye
İlgi: Mülteci davalarında karar süreçleri

Tarih:

15 Temmuz 2020

Sayın bay, bayan,
Hollanda'da iltica talep ettiğiniz zaman bir an önce kararın ne olacağını
öğrenmek istersiniz. Ancak şu anda maalesef bazen kararın çıkmasını çok uzun
bir süre bekemek gerekmektedir. Sizden sonra, yani 1 Nisan 2020 tarihinden
sonra, iltica talep eden kişilere karar çıktığını görmüş olabilirsiniz. Aşağıda
bunun nedeni açıklanmıştır.
Bu yıl içinde mülakata davet edileceksiniz
Sıranızın tam olarak ne zaman geleceğini söylememiz maalesef mümkün
değildir. Ancak en geç Aralık 2020 tarihine kadar IND'den bir mülakat için davet
yazısı almış olmanız gerekir. Aşağıda sıranızın ne zaman geleceğini
söylememizin niçin mümkün olmadığı açıklanmıştır.
IND iltica talepleri hakkında farklı bir şekilde karar vermektedir.
IND normal koşullarda yapılan başvuruları iltica başvurusu tarihine göre işleme
alır. Yani ilk iltica talep eden kişiye ilk karar çıkar. Ancak IND artık bu sırayı
takip etmemektedir. Bunun nedeni IND'de 14.000 iltica dosyasının beklemede
olmasıdır.
İki ayrı ekip değişik iltica davaları hakkında karar vermektedir
IND, devlet müsteşarının talimatıyla, iltica davalarını 2 gruba ayırmış
bulunmaktadır:
1. 1 Nisan tarihinden önce yapılmış olan iltica talepleri
Ayrı bir ekip (Para Cezaları Görev Ekibi) bu grupta bulunan 14.000 dosya
hakkında karar vermektedir. Hedef Para Cezaları Görev Ekibinin 1 Ocak 2021
tarihinden önce bu tür iltica talepleri hakkında karar vermiş olmasıdır.
2. 1 Nisan tarihinden sonra yapılmış olan iltica talepleri
IND'nin iltica talepleri hakkında zamanında karar vermesi gerekir. Zamanında
demek yasal karar süresinin içinde karar vermek demektir. Bu, yapılan iltica
talepleri hakkında IND tarafından kanunen karar verilmesi gereken süredir.
Daha sonra iltica talep etmiş olan bir kişinin sırası daha önce gelebilir
Bu 2 grupta iltica talepleri çok farklı IND memurları tarafından incelenmektedir.
Yani memurların hangi mültecinin ne zaman mülakata çağrılacağını veya
hakkında karar verileceğini etkilemeleri mümkün değildir. Dolaysıyla sizden
sonra iltica talep eden veya etmiş olan bir kişinin sırasının yine de sizden önce
gelmesi mümkündür.
Saygılarımı sunarım.
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Göç ve Vatandaşlık Dairesi.

Sayfa 2/2

