
Inleiding

Achtergrond en aanleiding

De Vreemdelingenwet 2000 (de Vw 2000), die met ingang van 1 april 
2001 van kracht is geworden, heeft onder andere als doelstelling om de 
doorlooptijden van de procedures voor het aanvragen en verkrijgen van 
een verblijfsvergunning te verkorten. Hierdoor heeft de asielzoeker sneller 
duidelijkheid over zijn toekomst in Nederland.
De Tweede Kamer heeft destijds verzocht om een evaluatie, drie jaar na de 
inwerkingtreding van de Vw 2000, waarbij onder meer wordt onderzocht 
of de doelen van versnelling van de (asiel)procedure en het voorkomen 
van doorprocederen voor wat betreft de asielprocedure worden gehaald, 
en in hoeverre de nieuwe elementen van de Vw 2000 daaraan bijdragen.
Het onderzoek waarover in de hiernavolgende hoofdstukken wordt gerap-
porteerd, ‘Doorlooptijden asielprocedures Vreemdelingenwet 2000’, 
maakt onderdeel uit van het deelonderzoek ‘Asielprocedure’ van de 
 evaluatie van de Vw 2000.

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan:
1 in welke mate verschillende routes in de asielprocedure voorkomen;
2 hoe lang een individuele asielprocedure duurt onder de Vw 2000;
3 of de wettelijke termijnen worden gehaald;
4 welke factoren invloed hebben op de doorlooptijd van een individuele 

asielprocedure.

De asielprocedure

Het onderzoek richt zich op het gehele asieltraject vanaf het indienen 
van de asielaanvraag tot het moment dat de asielzoeker uitgeprocedeerd 
is of een verblijfsvergunning heeft gekregen. Daarin wordt onderscheid 
gemaakt tussen de AC-procedure (AC = aanmeldcentrum), waar binnen 
enkele dagen wordt beslist, en de normale asielprocedure, met een 
standaard wettelijke beslistermijn van zes maanden.
In principe stromen asielzoekers eerst in de AC-procedure in, na een 
verblijf in de Tijdelijke Noodvoorziening (TNV). De AC-procedure is 
bedoeld om snel die aanvragen te selecteren die zeker niet voor inwilli-
ging in aanmerking komen. De processtap ‘AC beslis’ duurt 48 procesuren 
(procesuren zijn de uren tussen 8.00 en 22.00 uur op alle dagen) en resul-
teert in een negatieve beschikking of in doorsturen naar de normale 
asielprocedure. Opgemerkt dient te worden dat hiermee een beschrijving 
wordt gegeven van de AC-procedure gedurende de onderzoeksperiode. 
Sinds 6 december 2004 is ook een positieve beschikking mogelijk in de 
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AC-procedure, zijn de procesuren alleen de uren tussen 8.00 en 18.00 
uur, en is alleen het AC op Schiphol in het weekend geopend (Wijziging 
Vreemdelingencirculaire 2000, december 2004).
In de normale asielprocedure is de wettelijke termijn waarbinnen de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een beslissing moet nemen 
(in de processtap ‘asiel beslis’) zes maanden. Deze termijn kan worden 
verlengd met maximaal zes maanden indien nader onderzoek door derden 
is vereist en met maximaal een jaar indien de asielzoeker valt onder een 
besluitmoratorium. Bij een positieve beschikking krijgt de asielzoeker 
een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, die na het verstrijken van de 
termijn op verzoek omgezet kan worden in een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd.
Asielzoekers kunnen in beroep en in hoger beroep gaan tegen een 
negatieve beschikking in de AC-procedure (de processtappen ‘AC beroep’ 
en ‘AC hoger beroep’) en in de normale asielprocedure (de processtappen 
‘asiel beroep’ en ‘asiel hoger beroep’).

Onderzoeksaanpak

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevensbestanden 
die aangeleverd zijn door de IND, het Landelijk Stafbureau van de 
Vreemdelingenkamers (LSVK) en de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (ABRvS). Basis voor het onderzoek vormden bestanden 
van individuele asielverzoeken. De bestanden bevatten per processtap 
de begin- en einddatum en het resultaat. Verder bevatten de bestanden 
kenmerken van de asielzoeker, zoals nationaliteit, en per asielzoeker 
een uniek identificatienummer (het ‘bvv-nummer’). Met behulp van het 
identificatienummer zijn bestanden voor verschillende processtappen 
aan elkaar gekoppeld en is de asielzoeker gevolgd door het hele asiel-
traject.
Het onderzoek richt zich op de doorlooptijden en procedures onder de 
nieuwe wet in de periode vanaf de invoering van de wet op 1 april 2001 
tot en met 30 juni 2004 (de ‘onderzoeksperiode’). Als onderzoekspopu-
latie zijn alle asielzoekers genomen die in de periode 1 april 2001 tot en 
met 30 juni 2004 een asielaanvraag hebben ingediend. Er is geen directe 
vergelijking gemaakt met de doorlooptijden en aantallen onder de oude 
Vreemdelingenwet (de Vw 1994).

Validiteit van de resultaten

De in dit rapport vermelde aantallen kunnen afwijken van cijfers in 
andere rapportages. Deels ligt dit aan definitieverschillen. Zo worden 
in dit rapport asielzoekers die vóór 1 april 2001 een aanvraag hebben 
ingediend maar onder de Vw 2000 vallen niet meegenomen, omdat zij 
toen nog geen eerste beschikking hadden gekregen. Ook is in dit rapport 
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bij het rapporteren van het aantal asielzoekers rekening gehouden met 
asielzoekers die meerdere keren een asielaanvraag hebben ingediend; zij 
worden niet dubbel geteld. In andere rapportages wordt veelal het aantal 
asielaanvragen gerapporteerd en niet het aantal afzonderlijke asiel-
zoekers. Naast deze definitieverschillen konden niet alle gegevens voor 
dit onderzoek worden gebruikt door administratieve fouten en ontbre-
kende identificatienummers. Door deze onvolledigheden in de gegevens 
is er waarschijnlijk sprake van een beperkte mate van afwijking in de 
aantallen. De berekende doorlooptijden geven een betrouwbare schat-
ting van de werkelijke doorlooptijden door de grote aantallen waarop de 
berekeningen zijn gebaseerd, en door het gebruik van de mediaan, een 
meeteenheid die in tegenstelling tot het rekenkundige gemiddelde niet 
gevoelig is voor extreme waarden. Ter toelichting, de mediaan van de 
doorlooptijd is de doorlooptijd waarbij de helft van de asielzoekers een 
kortere doorlooptijd heeft en de helft een langere doorlooptijd.

Resultaten

Eerst wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de capaciteit en werkvoor-
raden bij de ketenpartners gedurende de onderzoeksperiode. Deze 
ontwikkelingen zijn van belang omdat zij van invloed zijn geweest op 
de doorlooptijden. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de 
aantallen en de doorlooptijden in de asielprocedure als geheel en in de 
afzonderlijke processtappen in de AC-procedure en de normale asiel-
procedure.

Capaciteit en werkvoorraden bij de ketenpartners

In dit onderdeel wordt een beschrijving gegeven van de capaciteit en 
werkvoorraden van zowel asielzaken onder de Vw 2000 als andere vreem-
delingenzaken bij de ketenpartners: de IND, de Vreemdelingenkamers en 
de ABRvS.

Capaciteit en werkvoorraden bij de IND
De instroom van asielzaken (zowel AC beslis als asiel beslis) is in de 
periode 2001-2004 gedaald als gevolg van de sterke daling van de instroom 
van nieuwe asielzoekers in Nederland. Doordat de productie (het aantal 
afgedane zaken) in eerste instantie niet evenveel is gedaald, zijn de 
voorraden in de periode tot december 2002 sterk gedaald. Daarna is de 
productie afgenomen, waardoor de voorraden weer licht zijn gaan stijgen. 
In juni 2004 bedroeg de voorraad circa 13.000 zaken tegenover circa 
24.000 zaken in maart 2001.
Naast de asielzaken onder de Vw 2000 moesten de medewerkers van de 
IND gedurende de onderzoeksperiode ook bezwaarzaken behandelen 
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die onder de oude Vreemdelingenwet (de Vw 1994) vielen. Vooral in de 
eerste twee jaar van de onderzoeksperiode heeft de IND prioriteit gegeven 
aan het wegwerken van de bezwaarzaken. Hierdoor is de voorraad van 
bezwaarzaken sterk gedaald, van 51.000 zaken eind maart 2001 tot 4.000 
bezwaarzaken eind juni 2004.
Het aantal fte’s voor asielzaken bleef in 2001 en 2002 ongeveer gelijk. 
Dit in combinatie met de dalende instroom heeft de sterke afname in de 
voorraden tot eind 2002 mogelijk gemaakt. Vanaf 2003 nam het aantal fte’s 
af. In 2004 waren er 586 fte’s beschikbaar voor asielzaken, 59% minder 
dan het aantal van 1.440 in 2001.

Capaciteit en werkvoorraden bij de Vreemdelingenkamers
Bij de invoering van de Vw 2000 zijn afspraken gemaakt over de verde-
ling van de productiecapaciteit bij de Vreemdelingenkamers (zie het 
deelrapport ‘Procesevaluatie’). De AC-zaken en bewaringszaken zouden 
voorrang krijgen. De resterende productiecapaciteit zou worden verdeeld 
over de producten ‘overig asiel nieuw’ (overige asielzaken die onder de 
Vw 2000 vallen), ‘overig asiel oud’ (asielzaken die onder de Vw 1994 vallen) 
en ‘regulier’ (zaken van reguliere vreemdelingen die bijvoorbeeld in het 
kader van gezinsvorming naar Nederland komen). Gevolg hiervan was 
dat ontwikkelingen in het aantal AC-zaken en bewaringszaken veel effect 
hebben gehad op de beschikbare capaciteit en dus de werkvoorraden van 
de overige producten.
Met name het aantal bewaringszaken was hoger dan werd voorzien. 
Begin 2001 is de tiendagentoets ingevoerd, die tot een sterke toename in 
het aantal bewaringszaken heeft geleid. Mede als gevolg hiervan bleef 
de productie van asielberoepszaken achter bij de instroom. De voorraad 
van asielberoepszaken liep op van (logischerwijs) geen zaken onder de 
Vw 2000 bij ingang van de nieuwe wet tot een piek van 23.000 zaken eind 
2002.
Tijdens de onderzoeksperiode vond uitbreiding plaats van de capaciteit 
bij de Vreemdelingenkamers; er waren 31% meer fte’s voor vreemde-
lingenzaken in 2004 (853 fte’s) dan in 2001 (651 fte’s). Ook het aantal 
zittingsplaatsen is toegenomen. Sinds april 2003 hebben alle negentien 
rechtbanken een Vreemdelingenkamer.

Capaciteit en werkvoorraden bij de ABRvS
De nieuwe Vreemdelingenwet introduceerde de mogelijkheid om bij 
vreemdelingenzaken in hoger beroep te gaan. De ABRvS kreeg hiermee 
een nieuwe taak en had, in tegenstelling tot de overige ketenpartners, niet 
te maken met nog lopende vreemdelingenzaken die onder de Vw 1994 
vallen.
De instroom bij de ABRvS van alle vreemdelingenzaken in 2001 en 2002 
was laag en bleef achter bij de ketenprognoses. In 2003 was de instroom 
van vreemdelingenzaken juist veel hoger dan de verwachtingen. Deze 



265Samenvatting

stijging was vooral toe te schrijven aan een verviervoudiging van het 
aantal asielzaken (exclusief de AC-zaken).
Deels in reactie op de stijgende instroom heeft de ABRvS haar capaciteit 
voor vreemdelingenzaken uitgebreid. In 2004 had de ABRvS in totaal 
78 fte’s, 42% meer dan in 2001, toen de ABRvS 44 fte’s in dienst had.

Procedures en doorlooptijden

In dit onderdeel worden eerst de procesindicatoren van het totale asiel-
traject op hoofdlijnen beschreven. Vervolgens wordt in detail ingegaan op 
de processtappen in de AC-procedure en in de normale asielprocedure. 
Ten slotte is een tabel opgenomen met een overzicht van de doorloop-
tijden in elk onderdeel van het asieltraject.
De doorlooptijden worden uitgedrukt in kalenderdagen tenzij anders 
vermeld. De doorlooptijd is opgebouwd uit de tijd dat het verzoek 
daadwerkelijk in behandeling is en uit wachttijden, die deels wettelijk 
bepaald zijn en deels logistieke wachttijden zijn. Opgemerkt dient te 
worden dat bij de berekening van de doorlooptijden altijd de datum van 
de beschikking of uitspraak als eindmoment is genomen; de wettelijk 
bepaalde termijn na een beschikking of uitspraak voor het indienen van 
een (hoger) beroep is niet meegeteld.

Karakteristieken en doorlooptijden van het totale asieltraject
Van 1 april 2001 tot en met 30 juni 2004 hebben in totaal 53.622 asiel zoe-
kers asiel aangevraagd in Nederland.
Het overgrote deel van de asielzoekers (in totaal 46.134 en gemiddeld 86% 
van alle asielzoekers) stroomt eerst in de AC-beslisstap in. Driekwart van 
de asielzoekers (40.297 asielzoekers) stroomt (direct of na de AC-beslis-
processtap) naar asiel beslis in. Van de 53.622 asielzoekers zijn 26.321 
(49%) in beroep gegaan en 2.530 (5%) in hoger beroep gegaan. Deze 
percentages zullen nog toenemen omdat een deel van de asielzoekers op 
30 juni 2004 nog geen eerste beschikking heeft gekregen.
De onderzoeksperiode wordt gekenmerkt door een forse daling in de 
instroom; in de negen maanden van 2001 vanaf de invoering van de Vw 2000 
was de instroom 20.936 tegenover 11.958 asielzoekers in geheel 2003. 
De samenstelling van de landen van herkomst van de instroom fluctueert 
tijdens de onderzoeksperiode afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
landen van herkomst. In 2001 en 2002 waren er relatief veel asielzoekers uit 
Angola en Afghanistan, in 2003 steeg het aantal asielzoekers uit Irak.
Op 30 juni 2004 bevond 28% van de 53.622 asielzoekers zich nog in de 
asielprocedure. Ook van de eerste viermaandscohorten is circa 20% nog 
in het proces (een viermaandscohort is een groep asielzoekers die een 
asielaanvraag in dezelfde viermaandsperiode heeft ingediend). Van de 
asielzoekers die niet meer in het proces zitten, heeft 12% een verblijfsver-
gunning gekregen en is 60% afgewezen. De overige asielzoekers hebben 
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hun verzoek of (hoger) beroep ingetrokken (10%), nemen om overige 
redenen (zoals vertrek met onbekende bestemming) niet meer deel aan 
het proces (11%), of hebben een resultaat dat niet is geregistreerd (7%).
Een analyse van de totale doorlooptijd vanaf het indienen van een 
aanvraag tot de datum waarop de asielzoeker is uitgeprocedeerd of een 
verblijfsvergunning heeft gekregen, laat een grote spreiding zien in de 
doorlooptijden. Een kwart van de asielzoekers heeft een procedure met 
een doorlooptijd van 23 dagen of korter; ook een kwart heeft een proce-
dure met een doorlooptijd van 389 dagen (bijna 13 maanden) of langer. 
Deze spreiding wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door grote 
verschillen in de doorlooptijden van de verschillende routes (combina-
ties van processtappen). Routes waarin alleen de AC-procedure wordt 
door lopen, kennen relatief korte doorlooptijden van enkele dagen tot 
maximaal een halfjaar. Aan de andere kant leiden de gevallen in de 
normale asielprocedure, waarin zowel asiel beslis wordt doorlopen als 
asiel beroep, tot lange doorlooptijden. Zo heeft 25% van de asielzoekers 
die de normale asielprocedure via het AC instromen en vervolgens in 
beroep gaan, een doorlooptijd van meer dan 800 dagen (ruim twee jaar).

Karakteristieken en doorlooptijden in de AC-procedure
Circa 15% van de aanvragen in het AC zijn vervolgaanvragen. Een 
vervolgaanvraag is een aanvraag door een asielzoeker die reeds eerder 
(veelal vóór de invoering van de nieuwe wet) asiel heeft aangevraagd in 
Nederland. Slechts 2% van de asielzoekers heeft meer dan één keer een 
aanvraag ingediend tijdens de onderzoeksperiode.
Van alle asielzoekers die het AC instromen, krijgt 32% een negatieve 
beschikking en stroomt 66% door naar de normale asielprocedure. 
De overige 2% betreft intrekkingen of Dublin-beschikkingen (de asiel-
zoeker is via een ander EU-land naar Nederland gekomen en hoort in dat 
land zijn asielaanvraag in te dienen). Het percentage van de asielaanvra-
gen waarbij een negatieve beschikking wordt afgegeven, is niet stabiel in 
de tijd. Dit percentage was voor de cohorten in 2001 relatief laag (circa 
20%), en er is met name in 2002 een sterke stijging waar te nemen. De piek 
ligt bij de laatste cohort van 2002 (57%), gevolgd door een afname naar 
30-40%. De stijging is waarschijnlijk deels te verklaren door de dalende 
instroom en het wegwerken van de bezwaarzaken, waardoor er meer 
capaciteit beschikbaar was voor het afhandelen van de AC-zaken. De 
aanscherping van het landenbeleid speelde ongetwijfeld ook een rol, maar 
kan – gezien de samenstelling van de instroom naar land van herkomst 
– de stijging niet volledig verklaren. De daling in 2003 is vermoedelijk toe 
te schrijven aan de tijdelijk hoge instroom van Irakezen die niet in het 
AC konden worden afgedaan. Voor het feit dat het afdoeningspercentage 
blijvend lager is gebleven, is geen eenduidige verklaring.
Ruim de helft van de groep asielzoekers met een negatieve beschik-
king in de AC-procedure gaat in beroep. Er lijkt in de onderzoeksperiode 
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een toename te zijn in de mate waarin asielzoekers in beroep gaan. Het 
percentage asielzoekers dat in het AC is afgedaan en in beroep ging, was 
63% in 2004 tegenover 41% in 2001. In totaal wordt 17% van de beroeps-
zaken gegrond verklaard en 68% ongegrond. Van de overige 15% is het 
resultaat een intrekking of een ‘overige’-uitspraak.
Minder dan 2% van alle asielzoekers die de AC-procedure hebben 
doorlopen, heeft hoger beroep aangetekend bij de ABRvS (dit betreft 
een schatting op basis van gegevens van de ABRvS). Dit is ruim 10% van 
de asielzoekers die eerst een beroepszaak hebben doorlopen. In 18% 
van de zaken wordt de zaak gegrond verklaard, 64% van de zaken wordt 
ongegrond verklaard. In de overige zaken (18%) vindt een intrekking 
plaats of heeft de uitspraak geen betrekking op het gelijk van de asielzoe-
ker. Van alle hogerberoepszaken in de AC-procedure is 19% aangetekend 
door de Minister. Deze zaken worden vaker gegrond verklaard (70%) dan 
zaken die aangetekend worden door de asielzoeker (5%).
De doorlooptijd in de AC-procedure is opgebouwd uit de doorlooptijden 
in de AC beslis, AC beroep en AC hoger beroep. Hieronder wordt ook de 
doorlooptijd vooraf in de TNV besproken.
De TNV fungeert als een soort buffer voor instroom in de AC-procedure. 
De gemiddelde verblijfstijd van asielzoekers in de TNV is 16 dagen. Deze 
verblijftijd is in de loop der tijd duidelijk gestegen van minder dan twee 
weken (in 2001 en 2002) naar drie tot vier weken (in 2003 en 2004).
De mediaan van de doorlooptijd voor AC beslis is 39 geregistreerde 
procesuren. Wettelijk gezien mag AC beslis niet langer duren dan 
48 procesuren. Gedurende de onderzoeksperiode was in 16% van de geval-
len de doorlooptijd langer dan 48 geregistreerde procesuren. Waarschijnlijk 
betrof het gevallen waar de klok werd stilgezet, bijvoorbeeld omdat de 
asielzoeker ziek was, en was het werkelijk aantal procesuren minder dan 
48 uren. Het stilzetten van de klok wordt namelijk niet geregistreerd in 
het computersysteem van de IND. Er is een duidelijke trendbreuk in het 
percentage verzoeken van meer dan 48 geregistreerde procesuren. Vanaf 
de tweede cohort van 2002 is het percentage overschrijdingen aanzienlijk 
lager. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door uitspraken van de ABRvS die 
de situaties beperken waarbij de klok mag worden stilgezet.
Voor de AC-procedure hanteert de IND norm-behandeltijden, gemeten 
in werkuren (opgemerkt dient te worden dat werkuren niet gelijk zijn aan 
procesuren; als twee medewerkers tegelijkertijd één uur aan een dossier 
werken, is dat twee werkuren maar slechts één procesuur). De norm-
behandeltijd van een asielverzoek in AC beslis door de IND varieert van 
7 werkuren (voor een aanvraag die na het eerste gehoor wordt doorge-
stuurd naar de normale asielprocedure) tot 21 werkuren (voor een 
aanvraag die in AC beslis wordt afgedaan). Daarnaast is een deel van de 
tijd in AC beslis gereserveerd voor de asielzoeker en zijn rechtsbijstand-
verlener, onder andere om een zienswijze te formuleren in reactie op een 
eventueel voornemen van de IND.
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De mediaan van de doorlooptijden voor de AC-beroepszaken bij de 
Vreemdelingenkamers bedraagt 19 dagen. Voor de behandeling van 
beroepszaken zijn geen wettelijke termijnen en dus geen overschrij-
dingen.
De mediaan van de doorlooptijden van hogerberoepszaken bij de ABRvS 
is 38 dagen. De wettelijke termijn waarbinnen de ABRvS een uitspraak 
moet doen of een zaak anderszins moet afhandelen, is 23 weken. 
Deze termijn wordt vrijwel nooit overschreden. De streeftermijn voor 
AC-zaken is echter vijf weken. Deze termijn wordt in slechts 45% van de 
zaken gehaald. De doorlooptijden voor hoger beroep zijn niet constant 
gebleven: de doorlooptijd in 2003 was langer dan in de jaren 2002 en 2004, 
vermoedelijk door de sterke stijging van de instroom en de resulterende 
ondercapaciteit in dat jaar.

Karakteristieken en doorlooptijden in de normale asielprocedure
De instroom van de 40.297 asielzoekers in de normale asielprocedure 
bestaat uit instroom door doorverwijzing vanuit AC beslis, directe 
instroom in de normale asielprocedure en terugverwijzingen naar de 
normale asielprocedure uit beroep of hoger beroep. De doorverwijzin-
gen vanuit de AC-procedure naar de normale asielprocedure hebben het 
grootste aandeel in de instroom.
De wettelijke termijn van zes maanden voor asiel beslis kan worden 
verlengd met zes maanden in het geval van nader onderzoek door derden, 
of met een jaar in het geval van een besluitmoratorium. In totaal is voor 
18% van de asielzoekers in de normale asielprocedure nader onderzoek 
gedaan. Volgens de registratie valt 9% van de asielzoekers onder een van 
de vier besluitmoratoria die tijdens de onderzoeksperiode hebben gegol-
den. Door tekortkomingen in de wijze van registratie van besluitmoratoria 
– er wordt veelal pas op het moment van de beslissing geregistreerd of een 
asielzoeker onder een besluitmoratorium is gevallen – is het werkelijke 
aantal waarschijnlijk aanzienlijk hoger. Zo is er slechts één asielzoeker die 
geregistreerd staat als vallend onder het besluitmoratorium van Centraal 
Irak, terwijl enkele duizenden asielzoekers uit Irak naar Nederland zijn 
gekomen in die periode.
Het resultaat van de afdoening in de normale asielprocedure is in 69% van 
de asielverzoeken een afwijzing. In 15% van de asielverzoeken werd een 
verblijfsvergunning toegekend. In 4% van de gevallen trekt de asielzoe-
ker de aanvraag in, en in 12% van de gevallen is de procedure om overige 
redenen (zoals vertrek met onbekende bestemming of overlijden van de 
asielzoeker) afgedaan.
Van de 40.297 asielzoekers in de normale asielprocedure is 45% in beroep 
gegaan. Van de afgeronde beroepszaken is 11% gegrond verklaard en 66% 
ongegrond verklaard. Van de overige 23% is het resultaat een intrekking of 
een ‘overige’-uitspraak.
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In totaal is 4% van de asielzoekers in de normale asielprocedure in 
hoger beroep gegaan. In 10% van de afgeronde zaken is de zaak gegrond 
verklaard en in 74% is de zaak ongegrond verklaard. In de overige zaken 
(16%) vindt een intrekking plaats of heeft de uitspraak geen betrekking 
op het gelijk van de asielzoeker. In totaal is 8% van de hogerberoeps zaken 
aangetekend door de Minister. Net als in de AC-procedure worden de 
zaken die aangetekend zijn door de Minister, vaker gegrond verklaard 
(62% van de zaken) dan de zaken die aangetekend worden door de asiel-
zoeker (5%).
De mediaan van de doorlooptijd in asiel beslis is 162 dagen (5,5 maanden). 
Op basis van deze waarde kunnen echter geen conclusies worden 
getrokken. Deze doorlooptijd geeft een vertekend beeld, omdat ook asiel-
verzoeken met nader onderzoek en besluitmoratoria zijn meegeteld. 
Als alleen de asielverzoeken worden meegenomen zonder nader onder-
zoek of een besluitmoratorium, dan is de mediaan van de doorlooptijd 
137 dagen (4,5 maanden). Een controle heeft uitgewezen dat dit resultaat 
niet vertekend wordt door onderregistratie van besluit moratoria. Bij nader 
onderzoek is de mediaan doorlooptijd 262 dagen (bijna negen maanden) 
en in het geval van een besluitmoratorium is de doorlooptijd 419 dagen 
(14 maanden).
Van de asielverzoeken zonder nader onderzoek of een besluitmoratorium 
is het percentage overschrijdingen, waarbij de doorlooptijd langer is dan 
de wettelijk toegestane zes maanden, 34%. Het percentage overschrij-
dingen is niet stabiel, maar daalt tot 2003 en neemt vervolgens weer toe. 
Deze ontwikkeling loopt parallel met de trends in het percentage afdoe-
ningen in het AC en heeft vermoedelijk dezelfde oorzaken. De daling 
in 2001 en 2002 kan liggen aan de daling in de instroom. Doordat de 
capaciteit bij de IND op peil bleef, nam de beschikbare capaciteit voor het 
afhandelen van zaken toe. De oorzaak van de stijging in de overschrij-
dingen vanaf 2003 is niet duidelijk. De stijging is niet het gevolg van 
onderregistratie van de toen geldende besluitmoratoria voor Liberia en 
delen van Irak. Ook wanneer asielzoekers met de Liberiaanse of Irakese 
nationaliteit niet worden meegenomen in de berekeningen, is er nog 
sprake van een stijging. Mogelijk heeft de tijdelijke stijging in de instroom 
begin 2003 een rol gespeeld.
Ook in het geval van nader onderzoeken vinden veel overschrijdingen 
van de wettelijke termijn plaats. De formele verlenging wordt niet geregi-
streerd, maar indien uitgegaan wordt van de maximale verlenging in 
alle gevallen van een halfjaar, is het percentage overschrijdingen van 
de verlengde beslistermijn 31%. Over het aantal overschrijdingen van de 
wettelijke termijn bij asielverzoeken met een besluitmoratorium kan nog 
geen conclusie worden getrokken, onder andere omdat drie van de vier 
besluitmoratoria pas in 2004 zijn afgelopen en de meeste asielverzoeken 
die onder een besluitmoratorium vielen, dus op 30 juni 2004 nog niet zijn 
afgedaan.
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De norm-behandeltijd van een asielverzoek in asiel beslis door 
IND-medewerkers bedraagt 18 werkuren. Voor een asielzoeker die na 
het eerste gehoor in de AC-procedure meteen is doorgestuurd naar de 
normale asielprocedure, is de totale norm-behandeltijd 25 werkuren. 
Het verschil tussen behandeltijd en doorlooptijd is aanzienlijk. Naast de 
behandeltijd bestaat de doorlooptijd deels uit wettelijk bepaalde wacht-
tijden (bijvoorbeeld voor de zienswijze) en deels uit logistieke wachttijden. 
De logistieke wachttijden zijn mede verklaarbaar uit de grote voorraad 
nog af te ronden zaken.
De mediaan van de doorlooptijd voor afgeronde beroepszaken in de 
normale asielprocedure is 415 dagen (14 maanden). Voor de behandeling 
van beroepszaken gelden geen wettelijke termijnen.
Voor de helft van de asielzoekers in de normale asielprocedure met een 
afgeronde hogerberoepszaak is de doorlooptijd van de processtap ‘hoger 
beroep’ 51 dagen of minder. In 2003 is een sterke stijging in de mediaan 
van de doorlooptijd van 28 dagen naar 52 dagen. Deze stijging kan 
worden verklaard uit de ontwikkelingen in de capaciteit en werkvoorra-
den. De ABRvS kent een wettelijke termijn voor alle zaken van 23 weken. 
Overschrijding van deze wettelijke termijn bij asiel hoger beroep gebeurt 
vrijwel nooit.
In tabel S1 is een overzicht te zien van de doorlooptijden van het gehele 
asieltraject en van de afzonderlijke processtappen in de AC-procedure 
en in de normale asielprocedure.

Slotbeschouwing

De nieuwe Vreemdelingenwet had onder andere als doel de doorlooptij-
den voor de asielprocedure te verkorten. Hiertoe zijn voor verschillende 
onderdelen van de asielprocedure wettelijke termijnen vastgesteld. Over 
een eventuele verkorting van de doorlooptijden ten opzichte van de situatie 
vóór invoering van de Vw 2000 kan op basis van dit onderzoek geen conclu-
sie worden getrokken. Immers, er heeft geen vergelijking plaatsgevonden 
met de doorlooptijden vóór 1 april 2001. Wel kan worden geconcludeerd dat 
de doelstellingen van de Vw 2000 slechts ten dele zijn behaald, omdat de 
wettelijke termijnen regelmatig worden overschreden. Zo wordt in ongeveer 
een derde van de verzoeken in de normale asielprocedure met een wette-
lijke termijn van zes maanden, de termijn overschreden.
Er is een groot verschil in de totale doorlooptijd van asielzoekers die 
alleen de AC-procedure doorlopen, en asielzoekers die de normale asiel-
procedure doorlopen. Asielzoekers die de AC-procedure doorlopen, 
krijgen, ook als zij in beroep en hoger beroep gaan, prioriteit in de afhan-
deling en zijn bijna altijd binnen een halfjaar uitgeprocedeerd. Voor deze 
groep asielzoekers wordt inderdaad relatief snel duidelijkheid verschaft. 
Voor de asielzoekers die de normale asielprocedure doorlopen, zijn de 
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doorlooptijden vaak veel langer, zeker als de asielzoeker in beroep gaat.
In de normale asielprocedure zijn de doorlooptijden veel langer dan de 
behandeltijden. In asiel beslis is de norm-behandeltijd door de IND twee 
tot drie dagen, terwijl de mediaan van de doorlooptijd zonder nader 
onderzoek of besluitmoratorium 137 dagen is. Met andere woorden, de 
doorlooptijden bestaan vooral uit wachttijden. Voor een deel betreft 
het wettelijk bepaalde wachttijden, voor een deel logistieke wachttijden 
als gevolg van de procesinrichting, de hoge voorraden en het feit dat de 
medewerkers van de IND ook andere taken hebben (de bezwaarzaken). 
Het is zeer waarschijnlijk dat de lange doorlooptijden voor beroepszaken 
– waar geen informatie over behandeltijden beschikbaar was – een verge-
lijkbare achtergrond heeft.
Wanneer de doorlooptijd vooral uit wachttijd bestaat, hebben maatre-
gelen om de behandeltijd verder te verminderen nauwelijks effect op de 
doorlooptijd. Maatregelen om de logistieke wachttijden aan te pakken, 
hebben wel effect. Door de capaciteit af te stemmen op de instroom en 
door tijdelijk extra capaciteit in te zetten voor het wegwerken van te hoge 
voorraden, kan de doorlooptijd blijvend worden verlaagd. Ook maatrege-

Tabel S1: Overzicht van de doorlooptijden in de asielprocedures onder de 
Vw 2000

Processtap Doorlooptijd Wettelijke termijn 
(% overschrijdingen)

Totale asieltraject Veel spreiding in totale doorloop-
tijd:
–  kwart asielzoekers heeft door-

looptijd van 23 dagen of korter
–  kwart asielzoekers heeft door-

looptijd van 389 dagen of langer

Niet van toepassing

TNV Gemiddelde doorlooptijd: 
16 dagen

Niet van toepassing

AC beslis Mediaan doorlooptijd:
39 gere gistreerde procesuren

48 procesuren (% overschrijding 
kan niet worden berekend)

AC beroep Mediaan doorlooptijd: 19 dagen Niet van toepassing
AC hoger beroep Mediaan doorlooptijd: 38 dagen 161 dagen (1%)

Streeftermijn: 35 dagen (55%)
Asiel beslis Mediaan doorlooptijd (dagen):

–  zonder nader onderzoek noch 
besluitmoratorium: 137

–  met nader onderzoek: 262
–  met besluitmoratorium: 419

Wettelijke termijnen:
–  standaard: 183 dagen (34%)
–  met nader onderzoek: 

365 dagen (31%)
–  met besluitmoratorium: 548 

dagen (onvoldoende gegevens 
voor bepaling % overschrijding)

Asiel beroep Mediaan doorlooptijd: 415 dagen Niet van toepassing
Asiel hoger beroep Mediaan doorlooptijd: 51 dagen 161 dagen (0%)
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len gericht op de inrichting van de processen kunnen effect hebben door 
de logistieke wachttijden nadat een dossier in behandeling is genomen, 
te reduceren.
Gedurende de onderzoeksperiode is de afstemming van de capaciteit 
op de instroom van asielzaken en op de werkvoorraden een duidelijk 
knelpunt geweest voor de doorlooptijden. Daarin zijn twee oorzaken te 
onderkennen.
Ten eerste is onvoldoende zicht geweest op het functioneren van de keten 
als geheel, zowel vooraf als gedurende de uitvoering, en is niet tijdig 
geanticipeerd op ontwikkelingen bij andere ketenpartners. Zo heeft de 
ABRvS onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor haar eigen 
instroom van de hogere productie van asielzaken door de rechtbanken 
in 2002 en 2003. Het belang van tijdig anticiperen op ontwikkelingen is 
overigens bijzonder groot als een uitbreiding van de capaciteit nodig is; 
immers, het werven en inwerken van nieuw personeel kost ook (veel) tijd.
Het beperkte zicht op het functioneren van de keten tijdens de onder-
zoeksperiode ligt deels aan de gebreken in de registratiesystemen. 
Hoewel het Project Coördinatie Vreemdelingenketen (later Stafdirectie 
Coördinatie Vreemdelingenketen, SCV) al in de onderzoeksperiode 
belangrijke stappen heeft gezet naar ketenbrede registratie, bleek in het 
onderhavige onderzoek dat er nog steeds wezenlijke tekortkomingen zijn 
in de registratie. De computersystemen zijn niet ingericht om de stromen 
tussen ketenpartners standaard te kunnen rapporteren. Bovendien 
worden gegevens die cruciaal zijn voor de controle op het behalen van de 
wettelijke termijnen, niet of niet tijdig geregistreerd.
Ten tweede functioneert de keten voor asielzaken onder de Vw 2000 
niet in isolatie van andere onderdelen van de vreemdelingenketen. De 
overname van taken van de Vreemdelingendienst door de IND, ontwik-
kelingen in de instroom van reguliere zaken, bewaringszaken en zaken 
die onder de Vw 1994 vielen en de prioriteit die daaraan werd toege-
kend, hebben allemaal invloed gehad op de beschikbare capaciteit. 
Ook extra taken waarmee geen rekening is gehouden in de bepaling 
van de benodigde capaciteit, zoals de verwerking van aanvragen onder 
de Eenmalige Regeling door de IND, hebben een nadelig effect op de 
beschikbare capaciteit voor asielzaken onder de Vw 2000.
Tijdens de onderzoeksperiode vonden verschillende ontwikkelingen 
plaats in de doorlooptijden, maar er is geen sprake van een algemene 
geleidelijke verkorting van de doorlooptijden. Op sommige gebieden is 
verkorting opgetreden – zo zijn er minder asielverzoeken in AC beslis 
met meer dan 48 geregistreerde procesuren. Op andere gebieden zijn de 
doorlooptijden langer geworden – de verblijftijd in de TNV is bijvoorbeeld 
toegenomen – of is eerst sprake van een verkorting, die later is omgekeerd, 
zoals bij de doorlooptijden voor asiel beslis.
De hiervoor besproken conclusies betreffen algemene aspecten van de 
nieuwe wet die ook voor de komende jaren relevant zijn. De uitkomsten 
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zijn echter het resultaat van de specifieke omstandigheden waarin de 
Vw 2000 in de eerste drie jaar heeft gefunctioneerd. Belangrijk daarbij is 
het effect van de bezwaarzaken en beroepszaken onder de oude wet die 
in de eerste twee jaren een grote stempel gedrukt hebben op het functio-
neren van de Vw 2000. Hoewel er nog steeds zaken lopen die onder de 
Vw 1994 vallen, zullen zij in de komende jaren in kwantitatief opzicht 
geen rol van betekenis spelen. Verder vond in de eerste drie jaar van de 
Vw 2000 een forse daling plaats in het aantal nieuwe asielzoekers. In de 
ex-antetoets die vóór invoering van de Vw 2000 is uitgevoerd, werd nog 
uitgegaan van een instroom van 50.000 asielzoekers per jaar. Aan de 
hand van de uitkomsten in dit rapport kunnen geen conclusies worden 
getrokken over de doorlooptijden wanneer de instroom inderdaad op het 
niveau was gekomen van 50.000 asielzoekers, maar de veronderstelling is 
gerechtvaardigd dat de doorlooptijden langer zouden zijn geweest dan de 
gerealiseerde doorlooptijden.

Het effect van de individuele beleidsinstrumenten
Bij de Vw 2000 horen diverse beleidsinstrumenten waarvan verwacht 
werd dat zij een bepaald effect zouden hebben op de doorlooptijden. 
In de praktijk blijft het verwachte effect vaak uit of wordt het effect teniet-
gedaan door andere ontwikkelingen.
Het afschaffen van de bezwaarschriftprocedure en de introductie van 
de voornemenprocedure zouden leiden tot minder werklast bij de IND. 
Zonder gedetailleerde informatie over behandeltijden is het werkelijke 
effect hiervan niet te toetsen.
Onder de Vw 2000 bestaat de mogelijkheid om de wettelijke termijn voor 
de asiel-beslisprocedure te verlengen als nader onderzoek nodig is of in 
het geval van een besluitmoratorium. Dit zou leiden tot langere doorloop-
tijden, maar minder overschrijdingen van de wettelijke termijn en minder 
beroepen tegen niet tijdig beslissen. Gedurende de onderzoeksperiode 
is regelmatig gebruikgemaakt van deze mogelijkheden om de wettelijke 
termijn te verlengen, en de doorlooptijden zijn in deze gevallen zoals 
verwacht gemiddeld langer. Maar zeker bij nader onderzoek vinden ook 
na verlenging van de termijn veel termijnoverschrijdingen plaats. Er zijn 
geen gegevens over beroepen tegen niet tijdig beslissen.
De invoering van de meeromvattende beschikking en een standaardver-
trektermijn zou leiden tot minder beroepszaken en dus meer beschikbare 
capaciteit bij de Vreemdelingenkamers voor asielzaken. De onderzoeks-
periode kent echter juist een beperking in de beschikbare capaciteit voor 
asielzaken (met uitzondering van AC-zaken) als gevolg van de onverwacht 
grote aantallen bewaringszaken.
De introductie van het volgtijdelijke statussysteem zou de mogelijkheden 
voor doorprocederen verminderen met als gevolg een verlaging van de 
doorlooptijden en werklast bij de IND en Vreemdelingenkamers. Onder 
de oude wet ging een grote meerderheid van de asielzoekers in beroep na 
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een positieve beslissing (bron: cohortanalyses 1998-2002, INDIAC/IND). 
Onder de Vw 2000 wordt niet meer in beroep gegaan na een positieve 
beschikking. Echter, het verwachte gunstige effect op de doorlooptijden 
is minder evident. Ten eerste wordt de capaciteit bij de ketenpartners 
aangepast op de instroom en niet op de voorraden. Ten tweede hebben 
zowel de IND als de Vreemdelingenkamers te maken met meer zaken in 
andere categorieën (bezwaarzaken, bewaringszaken en reguliere zaken) 
tijdens de onderzoeksperiode dan verwacht.
Met de Vw 2000 is standaard schorsende werking ingevoerd bij asiel 
beroep in de normale asielprocedure. In de praktijk worden verzoe-
ken om voorlopige voorzieningen nog steeds in ongeveer 18% van de 
asielberoepszaken ingediend, vermoedelijk omdat het situaties betreft 
waar geen schorsende werking geldt. Tegelijkertijd wordt in de grote 
meerderheid van de hogerberoepszaken geen verzoek om een voorlopige 
voorziening ingediend, terwijl daar juist geen schorsende werking geldt.
Over de effecten van de introductie van ex-nunctoetsing kan op basis 
van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan, omdat hierover geen 
gegevens beschikbaar waren.
De invoering van hoger beroep leidt in principe tot een langere totale 
doorlooptijd. In de praktijk is het directe effect op de onderzoekspopu-
latie beperkt door het beperkte aantal asielzoekers dat in hoger beroep 
gaat. Maar de ABRvS heeft met haar uitspraken ook een indirect effect 
gehad op het functioneren van de asielketen onder de Vw 2000. Dat 
effect is vooral te zien in de AC-procedure, waar uitspraken van de 
ABRvS tot een toename in het percentage afdoeningen in het AC en een 
verkorting van de doorlooptijden tijdens de onderzoeksperiode hebben 
geleid.
De invoering van de rechterlijke toets vreemdelingenbewaring (de 
zogenoemde tiendagentoets) heeft een duidelijk effect gehad op de 
doorlooptijden in beroepszaken. Zoals verwacht resulteerde invoering 
van de tiendagentoets in een hogere werklast bij de rechtbanken met 
als gevolg minder beschikbare capaciteit voor asielzaken en langere 
doorlooptijden. Het effect op de beschikbare capaciteit werd versterkt 
doordat het aantal bewaringszaken in de eerste jaren veel hoger lag 
dan de Vreemdelingenkamers hadden voorzien.

Aanbevelingen

In dit rapport worden geen aanbevelingen gedaan van beleidsmatige 
aard of over de bedrijfsvoering van de individuele ketenpartners. Wel is 
een aantal aanbevelingen geformuleerd met als doel het zicht op het 
functioneren van de wet te verbeteren en de afstemming van de capa-
citeit op de instroom en werkvoorraden te faciliteren. Bij de evaluatie 
van Vw 1994 in 1995 heeft de Rekenkamer aanbevelingen gedaan voor 
aansluiting van de managementsystemen van de ketenpartners en 
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voor een goede afstemming tussen de ketenpartners, zodat ‘capaci-
teitsproblemen tijdig worden onderkend en ondervangen’ (Asielbeleid, 
TK 1995-1996, 24 440, nr. 2). Op deze onderwerpen zijn inspanningen 
verricht, onder andere met de introductie van het unieke bvv-nummer 
voor elke asielzoeker en met het gebruik van het basisrekenmodel van de 
SCV voor prognoses in de asielketen. Echter, uit de onderhavige evaluatie 
is gebleken dat er nog steeds tekortkomingen zijn in de informatievoor-
ziening, die de sturing in de keten belemmeren. De aanbevelingen in deze 
rapportage bouwen voort op de reeds genomen initiatieven en dienen de 
capaciteitsafstemming te verbeteren. Bovendien waarborgt een snelle 
implementatie van de aanbevelingen de effectiviteit en efficiëntie van de 
volgende evaluatie van de doorlooptijden, die ingevolge de motie Dittrich 
(TK 1999-2000, 26 732, nr. 76) in 2009 dient plaats te vinden.

Maatregelen om de logistieke wachttijden te verminderen
Omdat de lange doorlooptijden voor de normale asielprocedure en 
de beroepszaken voor een belangrijk deel bepaald worden door de 
voor raden, wordt aanbevolen om maatregelen te treffen die de voorraden 
aanpakken. Dit kan door tijdelijk extra capaciteit in te zetten of – bij een 
daling in de instroom – de capaciteit niet mee te laten dalen. Tevens wordt 
aanbevolen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor aanpas-
singen in de procesinrichting waarbij de processen efficiënter verlopen. 
Met deze maatregelen kan een blijvende verkorting van de logistieke 
wachttijden en dus de doorlooptijden worden bereikt.

Verbetering van de informatievoorziening
Aanbevolen wordt om de informatievoorziening in de asielketen te 
 verbeteren door:
1 de registratie van gegevens met betrekking tot de doorlooptijden te 

verbeteren;
2 de registratie met betrekking tot de beschikbare capaciteit van de 

ketenpartners te verbeteren;
3 de koppeling van gegevens over een asielzoeker uit verschillende 

bronnen te standaardiseren.

Op dit moment worden standaard de begindatum en einddatum van alle 
processtappen geregistreerd. Echter, een aantal gegevens dat betrekking 
heeft op de doorlooptijden, wordt niet, pas achteraf of maar gedeelte-
lijk geregistreerd, waardoor er slechts beperkt zicht is op de feitelijke 
doorlooptijden en het behalen van de wettelijke termijnen. Het gaat vooral 
om de registratie van het stilzetten van de klok in de AC-procedure, nader 
onderzoeken, besluitmoratoria, beroepszaken en hogerberoepszaken. 
Aanbevolen wordt om de protocollen voor elektronische registratie aan te 
passen, zodat een juiste, volledige en tijdige registratie van de benodigde 
gegevens plaatsvindt. Hierdoor wordt het mogelijk om de doorlooptijden 
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en het behalen van de wettelijke termijnen te monitoren en knelpunten 
tijdig te signaleren.
Voor dit onderzoek waren slechts globale gegevens beschikbaar over 
de beschikbare capaciteit en inzet van capaciteit bij de ketenpartners. 
Aanbevolen wordt om detailinformatie over de feitelijk ingezette capaci-
teit standaard te registreren en rapporteren. Ook wordt aanbevolen om 
meer inzicht in de behandeltijden te krijgen. Hierdoor kan beter worden 
bepaald welke aanpassing in de capaciteit nodig is gegeven de (verwachte) 
instroom en werkvoorraden.
Door het gebruik van een uniek bvv-nummer voor elke asielzoeker kan de 
asielzoeker worden gevolgd gedurende het hele asieltraject. Echter, door 
de dubbele registraties in de computersystemen en de wijze waarop de 
gegevens in de verschillende bestanden worden opgeslagen, is het koppe-
len van de gegevens een ingewikkelde en tijdrovende exercitie, waarvoor 
naast de dagelijkse werkzaamheden van de ketenpartners weinig ruimte 
is. Aanbevolen wordt om de computersystemen zodanig aan te passen 
dat een koppeling van bestanden onderdeel van de routineactiviteiten 
kan zijn. Dit houdt in dat de gebruikte definities in verschillende bestan-
den verder worden gestandaardiseerd en dat software wordt ontwikkeld 
voor geautomatiseerde koppelingen. Gekoppelde analyses zouden deel 
kunnen uitmaken van de standaardrapportages, zoals de rapportage 
Vreemdelingenketen en het Paarse Boek. Dit zou de kwaliteit van de 
 informatie in deze rapportages ten goede komen.

Gebruik monitorgegevens voor ketensturing
Aanbevolen wordt om de monitorgegevens over het functioneren van de 
asielketen te verzamelen en in te zetten ten behoeve van de ketenregie. 
Door in prognosemodellen gebruik te maken van gedetailleerde gegevens 
van de omvang en samenstelling van de instroom in Nederland, de 
werkvoorraden, de gelopen procedures, de doorlooptijden en de resulta-
ten van de processtappen, kunnen de veranderingen in de stromen en de 
gevolgen voor de capaciteitsbehoefte beter worden voorspeld. In feite is 
hiermee al een begin gemaakt met het basisrekenmodel van de SCV.
De aanbevolen aanpassingen in de registratie en het computersysteem 
zullen de kwaliteit van de voorspellingen verbeteren. Met de aanbevo-
len verbeteringen in de registratie van de capaciteit wordt duidelijker 
waar de knelpunten in de capaciteit liggen en welke aanpassingen nodig 
zijn. Zo kan de capaciteit in de asielketen beter worden afgestemd op 
de aantallen asielzoekers, waardoor de kans op lange doorlooptijden en 
overschrijding van de wettelijke termijnen kleiner wordt.
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Snelle implementatie registratieverbeteringen ten behoeve van volgende 
evaluatie
Op 8 juni 2000 hebben leden van de Tweede Kamer de regering verzocht 
‘te bevorderen dat de Vreemdelingenwet 2000 drie jaar na inwerking-
treding zal worden geëvalueerd (…) en vervolgens elke vijf jaar’ (Motie 
Dittrich, TK 1999-2000, 26 732, nr. 76). Als de Vw 2000 over vijf jaar (in 
2009) weer moet worden geëvalueerd, is het zaak om de verbeteringen in 
de registratie spoedig op te pakken.
Alleen dan zal het mogelijk zijn om een gedegen beeld te krijgen van de 
ontwikkelingen in de doorlooptijden en capaciteit over de hele periode 
2004-2009. Bovendien kunnen de verbeteringen in de informatievoorzie-
ningen en de invoering van mogelijkheden om koppelingen standaard te 
maken de efficiëntie van de volgende evaluatie aanzienlijk verhogen.




