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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 
Bij Kamerbrief van 3 februari 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid aangegeven om de wettelijke termijn waarbinnen moet worden beslist 
met 9 maanden te verlengen voor asielaanvragen die zijn of worden ingediend 
tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024.  
 
2. Verwachting 
Dit IB is tijdelijk geldig en een nadere toelichting bij de de publicatie van het WBV 
2023/3. 
 
3. Inhoud/Toelichting 
Eerder is bij WBV 2022/22 - dat inwerking trad op 27 september 2022 – de 
beslistermijn ook verlengd met 9 maanden. Deze verlenging gold voor asielzaken 
waarin de wettelijke beslistermijn van een aanvraag nog niet was verstreken op 
de datum van inwerkingtreding van WBV 2022/22. Verder is het zo dat deze 
verlenging van de beslistermijn enkel gold voor asielaanvragen die waren ingediend 
tot 1 januari 2023. Zie IB 2022/86 Verlengen beslistermijn asiel. 
 
Voor asielzaken geldt een wettelijke beslistermijn van 6 maanden. Deze termijn 
komt voort uit de Procedurerichtlijn (2013/32/EU) en is ook in artikel 42, eerste lid, 
Vw vastgelegd. Op grond van artikel 42, vierde lid, onder b, Vw kan deze termijn 
worden verlengd met ten hoogste 9 maanden als een groot aantal vreemdelingen 
tegelijk een aanvraag indient, waardoor het in de praktijk zeer moeilijk is de 
procedure binnen de termijn van zes maanden af te ronden.  
 
Bij brief van 3 februari 2023 heeft de Staatssecretaris van J&V de Kamer 
geinfomeerd dat wederom van deze mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt. De 
verlenging van de wettelijke beslistermijn met 9 maanden geldt voor eerste 
asielaanvragen, opvolgende asielaanvragen en zij-instroom zaken (dus ook zaken 
die vanuit Dublinprocedure komen en nu inhoudelijk worden beslist) waarvan de 
wettelijke beslistermijn op 1 januari 2023 nog niet is verstreken. De beslistermijn 
voor aanvragen om verlenging van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 
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of voor aanvragen om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde 
tijd, wordt niet op grond van dit WBV verlengd.  
 
De verlenging geldt in beginsel tot 1 januari 2024, echter rond 1 juli 2023 wordt 
gekeken of een verdere verlenging tot 1 januari 2024 op grond van een verhoogde 
instroom nog noodzakelijk is.  
 
4. Hoe te handelen 
De verlenging van de wettelijke termijn wordt in alle zaken die het betreft 
automatisch verwerkt in INDiGO. Op grond van deze WBV gebeurt dit voor zaken 
waarvan de wettelijke beslistermijn op 1 januari 2023 nog niet is verstreken. Als 
medewerker hoef je hier dus niets voor te doen. Dit gaat het komende jaar 
periodiek gebeuren met verschillende bulk verwerkingen. Dat kan soms betekenen 
dat een verlenging nog niet in de systemen is verwerkt. Als een zaak al rood is dan 
kan de beslistermijn in deze zaak niet verlengd worden. Dat geldt ook voor zaken 
waarbij de beslistermijn al een keer verlengd is geweest met 9 maanden op grond 
van artikel 42, vierde lid, Vw. De maximale wettelijke beslistermijn voor 
asielaanvragen van 21 maanden mag niet worden overschreden. Mocht er in een 
zaak eerder een besluitmoratorium hebben gespeeld, waardoor de termijn op die 
grond is verlengd, dan geldt de verlenging op grond van WBV 2023/3 dus tot een 
maximum van 21 maanden.  
 
Met de publicatie van het WBV 2023/3 geldt de verlenging van de beslistermijn met 
negen maanden voor asielaanvragen die worden ingediend vanaf 1 januari 2023 tot 
uiterlijk 1 januari 2024. 
 
De publicatie van deze gewijzigde paragraaf in de Staatscourant geldt als algemene 
kennisgeving dat de beslistermijn is verlengd. De verlenging van de wettelijke 
beslistermijn op grond van het WBV wordt niet direct in individuele zaken middels 
een brief gecommuniceerd (zie ook de toelichting bij het WBV). Er wordt ingezet op 
algemene, brede communciatie. Uiteraard kan de vreemdeling wel bij 
contactmomenten geïnformeerd worden over de verlenging van de beslistermijn.  
 
5. Afstemming 
Dit IB is afgestemd met A&B, BIS en JZ. 


