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Onderwerp Asielsituatie in Nederland
Als u van plan bent asiel aan te vragen in Nederland, dan kunt u in deze brief
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Woonruimte
Als u een asielvergunning hebt, duurt het momenteel erg lang voordat u
woonruimte krijgt. Er is onvoldoende woonruimte voor iedereen. Als er wel
woonruimte beschikbaar is, kan dit ook een containerwoning of omgebouwd
kantoorpand zijn. Het is mogelijk dat u hier lange tijd met anderen moet
samenwonen.
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Eigen bijdrage voor opvang
Indien u eigen vermogen of inkomsten heeft, dan bent u verplicht dit te melden.
Mogelijk zal u een gedeelte moeten afstaan om bij te dragen aan de kosten van
uw opvang (en die van uw gezin).
Woonruimte
Als u een asielvergunning hebt, duurt het momenteel erg lang voordat u
woonruimte krijgt. Er is onvoldoende woonruimte voor iedereen. Als er wel
woonruimte beschikbaar is, kan dit ook een containerwoning of omgebouwd
kantoorpand zijn. Het is mogelijk dat u hier lange tijd met anderen moet
samenwonen.
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Gezinshereniging
Veel asielzoekers hebben gezinsleden achtergelaten. U kunt pas een aanvraag
indienen om uw gezin over te laten komen als u een asielvergunning hebt. Het is
vooraf niet zeker of u uw gezin ook echt mag laten overkomen. Door het grote
aantal aanvragen kan het lang duren voordat u hierover duidelijkheid krijgt en uw
gezin daadwerkelijk naar Nederland mag komen. Op dit moment is de wettelijke
termijn waarbinnen de IND een beslissing moet nemen op een aanvraag voor
nareis van gezinsleden zes maanden. Dit betekent dat alles opgeteld het wel meer
dan twee jaar kan duren voordat uw gezin naar Nederland kan overkomen, een
en ander afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Ik besef dat dit geen prettige boodschap is, maar ik vind het belangrijk u eerlijk
te informeren.

Met vriendelijke groet,

Dr. K.H.D.M. Dijkhoff
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Meer informatie kunt u vinden op:
www.ind.nl
www.coa.nl
www.dienstterugkeerenvertrek.nl
www.iom-nederland.nl

Pagina 2 van 2

