
 
 
 
 
 

 
 
Informatiebericht SUA         Openbaar 
  

Van       IND / SUA     

  

Nummer & Titel  IB 2022/43 Aanhouden beslissingen Russische asielaanvragen 

 

Kenmerk (digijust) 3982350 

Hoofdtaak  Asiel  

InformIND Thema Asiel, landenpagina, Rusland  

 

Relatie met   

Geldig vanaf    21-04-2022  

Geldig tot en met  18-06-2022 

 
Disclaimer  

Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 

informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 

medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 

belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 

worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 

of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 

individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 

Op dit moment wordt onderzocht wat de inval van Rusland in Oekraïne en de 

daarmee samenhangende ontwikkelingen in Rusland zelf betekenen voor het 

landgebonden beleid voor Rusland. Dit informatiebericht gaat in op de gevolgen voor 

de behandeling van asielaanvragen van Russen in afwachting van de uitkomsten van 

dat onderzoek.  

 

2. Verwachting 

Naar verwachting zal op korte termijn duidelijk worden of, en zo ja welke 

aanpassingen in het landgebonden beleid gaan plaatsvinden.  

 

3. Inhoud/Toelichting 

De staatssecretaris van J&V heeft op 21 april 2022 de Tweede Kamer mondeling 

geïnformeerd over het volgende.  

Op dit moment wordt onderzocht of het huidige landenbeleid in het licht van de 

beschikbare landeninformatie nog voldoende actueel is, gelet op de recente 

ontwikkelingen in Rusland. Mocht er aanleiding zijn om het beleid te wijzigen, dan 

zal de Tweede Kamer daarover worden geïnformeerd. 

Hangende het onderzoek neemt de IND geen beslissingen op asielaanvragen van 

Russen, tenzij evident is dat deze kunnen worden ingewilligd op grond van het 

huidige landgebonden beleid. 

 

4. Hoe te handelen 

Er kan worden beslist op: 

- Asielaanvragen waarin op grond van het huidige landgebonden beleid tot een 
inwilliging wordt geconcludeerd; 

- Dublinzaken; 
- Zaken die niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard ex artikel 30a, eerste lid 

onder a, b, of c Vw (statushouders, veilig derde land). 
 

Op alle overige asielaanvragen wordt vooralsnog niet beslist.  

Daarbij vindt bij nieuw instromende asielaanvragen alleen een aanmeldgehoor 

plaats, waarna de zaak wordt aangehouden.  



 

Informatiebericht Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) 
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Bij twijfel over de afdoening van een individuele zaak kan contact worden 

opgenomen met SUA. 

 

Nu dit IB openbaar is, kan hier in externe contacten naar worden verwezen.  

 

5. Afstemming 

Dit bericht is afgestemd met A&B, JZ en DMB. 


