Q&A verlengen beslistermijnen asiel
De wettelijke beslistermijn voor aanvragen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
wordt verlengd met 6 maanden. Dat staat in het besluit van de staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid van 15 mei 2020. Dit betekent dat de IND nu 6 maanden langer de tijd heeft om te
beslissen. Dit geldt alleen voor aanvragen waarbij de beslistermijn nog niet voorbij was op 20 mei
2020. Hieronder leest u meer informatie over de verlenging van de beslistermijn.
1. Hoe groot is de impact van corona op de doorlooptijden van procedures bij de IND?
De impact van de Coronacrisis op de IND is groot.
- vrijwel alle medewerkers van de IND werken sinds 15 maart thuis (en combineren soms
zorg voor kinderen met werk);
- er konden in de eerste periode in het geheel geen gehoren plaatsvinden omdat fysiek
contact niet mogelijk was vanwege de RIVM richtlijnen en reisbewegingen tot een
minimum beperkt moeten worden.
Vandaar dat de IND in april is begonnen met het onderzoeken of telehoren een optie is. Na
een eerste fase van experimenteren is de IND begin mei gestart met het breed uitrollen
van het telehoren breed uitgerold door de IND. Dit gaat echter in fases en het moet op een
veilige manier gebeuren die geen afbreuk doet aan de procedure. Er kunnen vooralsnog
niet zoveel gehoren afgenomen worden als in de pre corona tijd.
De apparatuur die benodigd is voor het veilig horen (privacy) is op dit moment nog maar
in beperkte mate beschikbaar. Daar komt bij dat telehoren een groter beslag legt op de
benodigde ruimtes. Hoorambtenaar en asielzoeker hebben immers ieder een eigen kamer
nodig. Voorts moeten ook de advocaat en de asielzoeker elkaar kunnen spreken. De
asielzoeker moet immers worden voorbereid op het gehoor en hij moet het rapport van
gehoor kunnen nabespreken met zijn advocaat. Indien een voornemen tot afwijzing van de
asielaanvraag wordt uitgebracht, zal de asielzoeker dat moeten bespreken met zijn
advocaat, die vervolgens een schriftelijke zienswijze zal indienen. De normaal daarvoor
geldende termijnen, zal de advocaat vanwege de coronamaatregelen veelal ook niet halen,
waardoor verdere vertragingen optreden.
2. Wanneer gaat de verlenging in?
De verlenging van de wettelijke beslistermijn voor asielzaken gaat in op 20 mei 2020, het
moment van inwerkingtreding van het WBV (2020/12).
3. Tot wanneer geldt deze verlenging?
De verlenging van de beslistermijn geldt voor die zaken waarvan op moment van
inwerkingtreding van het WBV (waarmee de verlening bekendgemaakt wordt) de
wettelijke beslistermijn nog niet is verstreken. Voor deze categorie zaken zal de wettelijke
termijn verlengd worden met 6 maanden. Voor asielaanvragen die na datum publicatie
worden ingediend geldt in eerste instantie de termijn van 6 maanden. Tegen de tijd dat in
deze zaken de beslistermijn dreigt te verlopen, zal worden bezien of de beslistermijn ook
in die zaken moet worden verlengd.
4. Hoeveel vreemdelingen krijgen hiermee te maken, op basis van de huidige caseload bij de
IND?
Uit het informatiesysteem van de IND blijkt dat het in circa 5500 asielzaken de
beslistermijn verlengd wordt.
5. Kan er zo nodig straks nogmaals worden verlengd?
De Cie heeft in haar richtsnoeren aangegeven dat conform de bepaling in de
procedurerichtlijn een verlenging van maximaal 9 maanden mogelijk is. Mocht over circa 6
maanden blijken dat de situatie nog dermate ernstig is dat de IND in asielprocedures niet
verder kan of nog veel vertraging oploopt vanwege de coronacrisis, dan is een verdere
verlenging van de wettelijke beslistermijn niet uitgesloten. Benadrukt moet worden dat de

IND echter alles doet om zo snel mogelijk weer de asielzoekers uitsluitsel te geven om hun
aanvraag.
6. Worden de asielzoekers die het betreffen hier ook persoonlijk over geïnformeerd en zo
nee, waarom niet?
In de regel informeren bestuursorganen die aanleiding zien beslistermijnen te verlengen de
betreffende aanvragers individueel per brief. Indien sprake is van een overmachtssituatie
die alle lopende aanvragen raakt, is individuele berichtgeving evenwel niet de aangewezen
wijze van bekendmaking. De publicatie van een WBV kan dan gelden als een meer
geschikte wijze om mededeling te doen van de opschorting van de beslistermijn.
7. Welke communicatiemiddelen zet de IND in om de asielzoekers te informeren?
In aanvulling op de publicatie van het WBV zal de IND ook andere kanalen gebruiken om
de belanghebbende te informeren. Zo zal hier de aandacht op worden gevestigd via de
website van de IND, social media, het informeren van de advocatuur en middels een brief
aan de Tweede Kamer.
8. In hoeverre worden de beslistermijnen niet gehaald vanwege de problemen die de IND al
kende voordat de coronacrisis uitbrak. Wordt de mogelijkheid die de CIE biedt met de
richtsnoer feitelijk niet gebruikt om de problemen van de IND te maskeren?
Zoals hiervoor aangegeven, geldt de verlenging enkel voor zaken waarin de beslistermijn
nog niet is overschreden. Uit de omstandigheid dat de beslistermijn wordt verlengd met 6
maanden blijkt afdoende dat deze verlenging verband houdt met de coronamaatregelen en
een inschatting van de impact daarop op de mogelijkheden van de IND om te beslissen.
9. De ervaren problemen gelden niet alleen voor asielzaken. Waarom worden niet ook de
beslistermijnen in andere procedures standaard verlengd?
De IND heeft voor alle procedures een inventarisatie gemaakt van de impact van de
coronamaatregelen op de mogelijkheid tijdig te beslissen. Daaruit volgde dat niet iedere
procedure in gelijke mate wordt geraakt. Zo is het vooral in asielzaken dat sprake is van
meerdere contactmomenten, voor andere procedures geldt dat in mindere mate. Ook in
andere zaken loopt de IND tegen uitvoeringsproblemen aan vanwege de
Coronamaatregelen. Zo moet de IND ook bij reguliere bezwaarzaken bezien hoe de
hoorzittingen op een alternatieve wijze kunnen plaatsvinden en loopt de IND bij
nareisprocedures ook aan tegen problematiek dat veel Nederlandse ambassades in het
buitenland zijn gesloten waardoor het niet mogelijk is DNA onderzoeken en identificerende
gehoren af te nemen. Hierdoor loopt de IND ook bij deze procedures wel vertraging op. In
het niet kunnen beslissen is een reden gelegen om beslistermijnen in individuele zaken op
te schorten.
De inschatting is dat bij andere procedures de problemen niet in grote getalen zullen leiden
tot een overschrijding van de wettelijke beslistermijn. In individuele zaken zal worden
bezien of de wettelijke beslistermijn kan worden opgeschort of verlengd.

10. Houdt de IND er ook rekening mee dat het voor vreemdeling en advocaat moeilijk is om
momenteel te voldoen aan hun termijnen?
Ja, de IND houdt daar rekening mee en heeft de volgende maatregelen genomen:
•
De termijn voor het ophalen van een mvv-nareis bij de post is verlengd van 3
maanden naar 6 maanden.
•
De termijn voor het indienen van een bewaarschrift is normaal 4 weken. De IND zal
coulant omgaan met ingediende bezwaarzaken die buiten deze termijn worden
ingediend en waarin gemotiveerd kan worden dat dat vanwege de coronamaatregelen
niet haalbaar was.
•
Wanneer herstelverzuim moet worden geboden omdat in een zaak nog informatie
ontbreekt zal de IND zoveel mogelijk in contact treden met de vreemdeling/advocaat
om te bezien wat een haalbare termijn is.

•

Ook bij asielzaken zal voor wat betreft de termijn voor het indienen van een
zienswijze zoveel mogelijk in contact worden getreden met de gemachtigde om te
bezien binnen welke termijn dit mogelijk is.

