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Geachte heer, mevrouw,
U krijgt deze brief omdat u zojuist in Nederland asiel hebt gevraagd. Hierin
leest u meer informatie over de duur van uw aanvraagprocedure: de
doorlooptijd. Dit is de tijd tussen uw handtekening op uw asielaanvraag en de
beslissing van de IND.
Het kan nog een tijd duren voor u het volgende gesprek met de IND
krijgt
De volgende stap is een gesprek met de IND in de Algemene Asielprocedure.
Wij sturen u hiervoor een uitnodiging. Helaas moet u nog enige tijd op deze
uitnodiging wachten. Waarom dit zo is, leggen we uit.
Wij vinden het vervelend dat u een tijd moet wachten
Dat u moet wachten, heeft verschillende oorzaken. Het aantal asielaanvragen
waarbij veel en lang onderzoek nodig is, blijft stijgen. Daarnaast heeft de IND
te weinig personeel om het werk te doen.
De doorlooptijd verschilt per aanvraag
De IND heeft een groot aantal verschillende zaken in behandeling. Wij doen
eerst een aantal onderzoeken. Zo bepalen wij hoeveel kans aanvragen maken
op asiel. Het resultaat hiervan bepaalt de doorlooptijd en wanneer u de
beslissing krijgt. Dit is in iedere aanvraag anders.
Aanvragen met weinig kans op asiel gaan voor
Bij sommige aanvragen is het direct duidelijk dat er weinig kans op asiel is. Het
gaat dan om asielzoekers uit veilige landen. Of asielaanvragen waar een ander
Europees land verantwoordelijk voor is. De IND probeert zo snel mogelijk een
beslissing te nemen op deze asielaanvragen. Hierdoor blijven er voldoende
plaatsen in de opvang voor asielzoekers met een grotere kans op een
verblijfsvergunning.
De IND neemt nieuwe medewerkers aan
Wij doen er alles aan om asielaanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Zo
heeft de IND sinds vorig jaar nieuwe medewerkers aangenomen. Het kost tijd
om deze medewerkers in te werken. Daarom ziet u het resultaat pas later.

Pagina 1 van 2

Informatie doorlooptijden op ind.nl
De IND wil u blijven informeren over de doorlooptijden in asielaanvragen.
Daarom zetten wij informatie over de doorlooptijden op de website. Deze
informatie werken wij regelmatig bij. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op
www.ind.nl/doorlooptijden (Nederlands) of www.ind.nl/processingtimes
(Engels).

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Namens deze,
A.N. Molleman
Directeur Asiel en Bescherming.
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