


Gronden voor verblijf in Nederland

● Asiel

● Evacuatie

● Gezinshereniging (asiel)

● Gezinshereniging (regulier / art. 8 EVRM)

● Gezinsvorming

● Studie

● Arbeid

● Visum Kort Verblijf (Schengenvisum)



Asiel / Vluchtelingenschap

● Iemand heeft in NL recht op internationale bescherming (asiel) indien een persoon in het land van 
herkomst wordt vervolgd én niet kan worden beschermd omwille van (art. 1a, lid 2 
Vluchtelingenverdrag, 1951):

− Ras, Godsdienst, Nationaliteit, Het behoren tot een bepaalde groep, Politieke overtuiging

●  Subsidiaire bescherming Indien sprake is van een risico op folteringen of aan onmenselijke of 
vernederende behandeling; In situaties van willekeurig geweld in het kader van een gewapend 
conflict. 

● IND bepaalt wanneer iemand asiel krijgt, door middel van een Individuele toets. 

− Op 01-09-2021 is er nog geen algemene subsidiaire bescherming voor Afghanen. 

− Ambtsbericht over Afghanistan wordt binnenkort gepubliceerd.

● Asiel kan enkel in Nederland worden aangevraagd.



Evacuatie

● Personen en hun gezinsleden die een band met Nederland hebben:

− Tolken voor Nederlandse militaire en politiemissies

− Overige medewerkers van militaire en politiemissies

− Medewerkers van Nederlandse Ontwikkelingsprojecten, mensenrechten- en 
vrouwenrechtenverdedigers

− (Fixers van) Journalisten

● Mailen naar Kabul@minbuza.nl (als dat nog niet gedaan is, of indien er reeds gemaild is vóór 
18-08-2021):

− Persoonsgegevens

− Informatie en bewijs over band met Nederland

mailto:Kabul@minbuza.nl


Gezinshereniging: Asiel

● Voorwaarden:

− Referent heeft zelfstandige asielvergunning

− Aanvraag is uiterlijk 3 maanden na datum van asielvergunning ingediend. 

− Voor wie: Leden van het kerngezin van referent.

● Volwassene: Partner en kinderen

● Alleenstaand minderjarig kind: Ouders (broers en zussen)

− Samenwoningsplicht voor ten minste 5 jaar. 



Gezinshereniging: Regulier / art. 8 EVRM

● Artikel 8 EVRM:

− 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven….

− 2. IND mag het recht op gezinsleven inperken als dat in het belang is van

● de nationale veiligheid, 

● de openbare veiligheid

● het economisch welzijn van het land

● Etc...

● IND weegt de belangen van de referent en gezinsleden (gezinsleven) af tegen de belangen van de 
staat (meestal economisch welzijn). 



Gezinshereniging: Regulier / art. 8 EVRM

●  Toets van de IND: 

− Is er sprake van gezinsleven in feitelijke aard?

− Veiligheid/ situatie in land van herkomst is géén onderdeel van de toets.

− Individuele belangenafweging

● Belangen van de vreemdeling: 

− Gezinsleven kan niet in land van herkomst worden uitgeoefend (bijvoorbeeld bij asiel). 

− Gezinsleven is niet verbroken (geweest). 

− Voor jongvolwassenen (18-25 jaar): “more than the normal emotional ties”: 

● Belangen van staat:

− Economische welzijn van de staat. (duurzaam en voldoende inkomen om gezinsleden te 
onderhouden). 

− Veiligheid



Gezinsvorming

● Verblijf bij echtgenoot of partner

● Voorwaarden

− Huwelijksakte etc. of bewijs van duurzaam partnerschap

− Paspoort

− Voldoende en duurzaam inkomen

● minimaal een jaarcontract voor arbeid

● minimaal een bruto-inkomen van € 1.701,00 per maand (zonder vakantiegeld)

− Inburgeringsdiploma buitenland behaald door gezinslid

● Uitzondering: Referent heeft een asielvergunning

− Samenwoningsplicht voor ten minste 5 jaar. 



Studie

●  Voorwaarden:

− (Voorlopig) bewijs van inschrijving van een hogeschool of universiteit voor het volgen van 
een voltijd geaccrediteerde dagopleiding. 

− Voldoende geld:  

● studienorm is gelijk aan maximale bedrag van DUO-lening: (‘20-’21: € 921,17 p/m) 

● Les- of collegegeld (rond de € 10.000 per jaar). 

− Studievoortgangsmonitoring: ieder collegejaar wordt minimaal 50% van de te behalen 
studiepunten behaalt. 



Arbeid

● Voorwaarden voor Loondienst

− Werkgever dient aanvraag voor verblijfsvergunning in. 

− Werkgever heeft aantoonbaar geen werknemer van binnen de EU kunnen vinden. 

● Overige vormen van arbeid: zie www.IND.nl/werk



Visum Kort Verblijf (Schengenvisum)

● Visum voor verblijf van maximaal 90 dagen binnen de Schengenzone. Afghanen zijn visumplichtig

● Kan op dit moment enkel aangevraagd worden in: Pakistan, UAE, India en Iran. 

● Reden verblijf: Toeristisch bezoek (hotelovernachting of bezoek aan familie of vrienden 
(garantstelling) 

● Voorwaarden: 

− Geldig paspoort

− Voldoende financiële middelen (€ 55 per dag of garantstelling door referent)

− Geen vestigingsgevaar: aannemelijk maken dat je terugkeert naar Afghanistan. 

● Voldoende redenen om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. 

● Een retourticket alleen is niet genoeg om dat aan te tonen. 



Reis naar Nederland

● Tijdens de aanvraag voor verblijfsvergunning beschikbaar zijn voor nader onderzoek door IND op 
een Nederlandse ambassade (Pakistan, Iran, India en VAE/Dubai). 

● Positieve beschikking voor verblijfsvergunning of voor Visum

● In bezit van Paspoort of eenmalig reisdocument

● Visum of Machtiging Voorlopig Verblijf ophalen bij een Nederlandse Ambassade. 

● Reiskosten kunnen betalen voor: 

− Afghanistan → Nederlandse ambassade 

− Nederlandse ambassade → Nederland



Uw familielid is in Nederland, wat nu?

● Uw gezinslid kan in Ter Apel een aanvraag doen voor een zelfstandig asielvergunning. 

● Uw gezinslid krijgt opvang in een AZC als uw huis te klein is (aldus gemeente). 

● Neem contact met op met VWN in uw gemeente voor verdere begeleiding en informatie. 



Belangrijke links voor informatie en updates I

● Vluchtelingenwerk Nederland: Afghanistan                                            https://www.vluchtelingenwerk.nl/afghanistan

● Immigratie en Naturalisatiedienst (IND): (Asiel, Gezinshereniging, Arbeid, Studie)                                      
Www.ind.nl

● Nederlandse ambassade in/voor Afghanistan:                                
Www.netherlandsworldwide.nl/countries/afghanistan

● Mail: kabul@minbuza.nl 

● Informatie over asiel en de asielprocedure (NL): 
www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal?language=nl

● Informatie over asiel en de asielprocedure (Dari): 
www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal?language=prs

● Schengenvisum:               
www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/visa-voor-nederland/schengenvisum-kort-verblijf-90-dagen

https://www.vluchtelingenwerk.nl/afghanistan
http://www.ind.nl/
http://www.netherlandsworldwide.nl/countries/afghanistan
mailto:kabul@minbuza.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal?language=nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-informatie-je-eigen-taal?language=prs
http://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/visa-voor-nederland/schengenvisum-kort-verblijf-90-dagen


Belangrijke links voor informatie en updates II

● UNHCR Afghanistan:                                                                                                   
www.help.unhcr.org/afghanistan

● UNHCR Pakistan:                                                                                                                  
www.help.unhcr.org/pakistan / www.help.unhcr.org/pakistan/new-arrivals/

● UNHCR Iran:                                                                                                                              
www.help.unhcr.org/iran / www.help.unhcr.org/iran/en/arrival

● Afghan Red Crescent:                
www.ifrc.org/en/what-to-do/where-we-work/asie-pacific/afghan-red-crescent-society/

● AfghanAid:                                                                              
www.afghanaid.org.uk/appeal/help-families-in-afghanistan/

http://www.help.unhcr.org/afghanistan
http://www.help.unhcr.org/pakistan
http://www.help.unhcr.org/pakistan/new-arrivals/
http://www.help.unhcr.org/iran
http://www.help.unhcr.org/iran/en/arrival
http://www.ifrc.org/en/what-to-do/where-we-work/asie-pacific/afghan-red-crescent-society/
http://www.afghanaid.org.uk/appeal/help-families-in-afghanistan/


Vragen?

Neem contact op met je locale vestiging van  vluchtelingenwerk .


