Aan: indiener van asielaanvraag
Onderwerp: beslissen asielzaken

Datum:

15 juli 2020

Geachte heer, mevrouw,
Als u asiel aanvraagt in Nederland, wilt u snel weten waar u aan toe bent. Maar
op dit moment wachten asielzoekers soms helaas nog lang op een beslissing.
Mogelijk ziet u dat asielzoekers die later dan u asiel hebben aangevraagd,
namelijk na 1 april 2020, toch eerder een beslissing krijgen. Hoe dit kan,
leggen we hier uit.
U krijgt nog dit jaar een uitnodiging voor gesprek
We kunnen helaas nog steeds niet zeggen wanneer u precies aan de beurt
bent. Wel moet u uiterlijk in december 2020 een uitnodiging hebben gehad
voor een gesprek met de IND. Hieronder leest u waarom we u nu niet kunnen
vertellen wanneer u aan de beurt bent.
De IND beslist op een andere manier op asielaanvragen
Normaal behandelt de IND aanvragen op volgorde van datum van de
asielaanvraag. Dit betekent dat de eerste die asiel aanvraagt, ook als eerste
een beslissing krijgt. De IND heeft deze volgorde nu losgelaten. Dit komt
doordat de IND een achterstand heeft van ruim 14.000 asielzaken.
Twee aparte teams beslissen op verschillende asielzaken
De IND heeft de asielzaken in 2 groepen gedeeld, in opdracht van de
staatssecretaris:
1. Asiel aangevraagd vóór 1 april
Een apart team (Taskforce Dwangsommen) beslist op deze groep van 14.000
asielaanvragen. Het doel is dat de Taskforce Dwangsommen deze voorraad
asielaanvragen vóór 1 januari 2021 heeft afgehandeld.
2. Asiel aangevraagd na 1 april
De IND moet op tijd op deze asielaanvragen beslissen. Op tijd betekent binnen
de wettelijke beslistermijn. Dit is de tijd die de IND volgens de wet heeft om te
beslissen op een asielaanvraag.
Iemand die later asiel aanvraagt kan eerder aan de beurt zijn
Er zijn veel verschillende IND-medewerkers bezig met het behandelen van de
asielaanvragen in deze 2 groepen. Dit betekent dat zij geen invloed hebben op
welke asielzoeker eerst een gesprek of beslissing krijgt. Hierdoor is het
mogelijk dat iemand die na u asiel aanvraagt of heeft aangevraagd, toch
eerder aan de beurt is.
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Hoogachtend,
Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Pagina 2 van 2

