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Geachte heer/mevrouw, 
 
U hebt asiel aangevraagd in Nederland. De Nederlandse regering heeft 
besloten dat de IND langer de tijd krijgt om te beslissen op asielaanvragen. In 
deze brief leest u wat dit voor uw aanvraag betekent.   

De IND heeft normaal 6 maanden om te beslissen op uw asielaanvraag 
De periode om te beslissen heet de wettelijke beslistermijn. Volgens de wet is 
de beslistermijn bij asielaanvragen standaard 6 maanden.  

De IND verlengt de beslistermijn van alle asielaanvragen met 9 
maanden  
Het aantal asielaanvragen is hoger dan de IND nu kan behandelen. Ondanks 
verschillende maatregelen lukt het de IND niet om binnen 6 maanden te 
beslissen. We verwachten dat we de komende tijd langer nodig hebben om te 
beslissen. Daarom heeft de regering in een kamerbrief van 26 augustus 2022 
besloten om de beslistermijn te verlengen.  

Uw beslistermijn is mogelijk al langer geworden om andere redenen 
Soms heeft de IND uw beslistermijn al een keer eerder verlengd. Hieronder 
leest u voorbeelden van situaties waarin de beslistermijn langer wordt. 
Mogelijk geldt dit voor uw asielaanvraag:  

• Uw aanvraag valt onder een besluitmoratorium. Dit betekent dat de 
IND tijdelijk geen beslissing neemt op asielaanvragen van mensen uit 
een bepaald land. De IND doet dit als de situatie in uw land onduidelijk 
is. De beslistermijn wordt meestal 1 jaar langer.  

• De IND behandelde uw aanvraag eerst in de Dublinprocedure. Dit 
gebeurt als we denken dat een ander EU-land verantwoordelijk is voor 
uw asielaanvraag. Bijvoorbeeld omdat u asiel hebt aangevraagd in een 
ander EU-land. U hebt een brief gekregen waarin staat dat Nederland 
toch uw asielaanvraag gaat behandelen.  

• De IND heeft een negatieve beslissing genomen op uw asielaanvraag. 
En u bent in beroep gegaan bij de rechter. De rechter heeft besloten 
dat de IND opnieuw een beslissing moet nemen op uw asielaanvraag.  

• De IND heeft meer tijd nodig voor verder onderzoek. U hebt hier 
bericht over gehad.  

De wettelijke beslistermijn van uw asielaanvraag is maximaal 21 
maanden 
U kunt zelf uw beslistermijn berekenen. U telt dan 6+9 maanden + mogelijke 
eerdere verlengingen bij elkaar op tot een maximum van 21 maanden. De IND 
mag namelijk nooit langer dan 21 maanden over een beslissing doen. U rekent 
vanaf de datum dat u de asielaanvraag hebt ondertekend. Behandelde de IND 
uw aanvraag eerst in de Dublinprocedure? Dan rekent u vanaf het moment dat 
uw aanvraag verder ging in de nationale procedure. Dit is het moment waarop 
de IND heeft laten weten dat Nederland verantwoordelijk is voor uw 
asielaanvraag.  
 
We doen ons best om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over 
uw toekomst 
We begrijpen dat u graag wilt weten waar u aan toe bent. En dat dit een 
moeilijke boodschap voor u kan zijn. Helaas kunnen we u niet vertellen 
wanneer u precies uw beslissing krijgt. De IND onderneemt verschillende 
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acties om toch eerder te beslissen op aanvragen. De IND neemt contact met u 
op als dit voor uw aanvraag geldt.  

Meer weten?  
We houden alle ontwikkelingen rondom asiel en de maatregelen bij op onze 
website. Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op ind.nl/actueel-
asiel. 

Hoogachtend, 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
 
Namens deze, 
 
C. Nijkamp 
Directeur Asiel en Bescherming. 
 
 
 
 


