
Vluchtelingenverdrag en recht op bescherming
In het Vluchtelingenverdrag staat beschreven wie bescherming moet krijgen als vluchteling. 
Dit is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. De IND baseert zijn beslissing of iemand 
bescherming moet krijgen volgens het Vluchtelingenverdrag op deze regels. Om bescherming te 
krijgen in Nederland, is het belangrijk dat je zo volledig mogelijk en gedetailleerd informatie 
geeft over de volgende vijf punten:

1. Waarom ben juist jij vervolgd in jouw land van herkomst?
2. Waarvoor ben je vervolgd, of waar kan je mogelijk voor vervolgd worden?
3. Wie is de vervolger?
4. Waar vrees je voor als je moet terugkeren?
5. Op welke grond ben je vervolgd?  

Naast deze hoofdvragen, zijn er nog andere belangrijke punten waar we tijdens de 
vluchtverhaalanalyse aandacht aan zullen besteden.

Afspraak maken
Wil je dat VluchtelingenWerk samen met jou je vluchtverhaal analyseert en helpt te 
onderbouwen? Medewerkers van VluchtelingenWerk ondersteunen je graag.

Wil je meer informatie? Kom dan naar het spreekuur op één van de kantoren van 
VluchtelingenWerk. Daar kun je ook een afspraak maken voor een vluchtverhaalanalyse.
VluchtelingenWerk is aanwezig op alle asielzoekerscentra en in de meeste steden en dorpen in 
Nederland. Kijk voor een kantoor bij jou in de buurt op www.forrefugees.nl
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Hulp bij het onderbouwen 
van jouw vluchtverhaal
Vluchtverhaalanalyse



Je hebt asiel aangevraagd in Nederland. De overheid gaat nu beoordelen of je een 
verblijfsvergunning krijgt. De IND (de Immigratie- en Naturalisatie Dienst) beslist 
hierover nadat zij gesprekken met je hebben gevoerd. Jouw advocaat begeleidt je tijdens 
deze periode. Ook VluchtelingenWerk kan ondersteunen door samen met jou een 
vluchtverhaalanalyse te maken. Zo zorgen we ervoor dat de IND alle belangrijke 
informatie heeft om een weloverwogen besluit te nemen.

Waarom een vluchtverhaalanalyse
Als je asiel aanvraagt betekent dit niet dat je 
ook asiel krijgt. Je volgt een asielprocedure: 
een juridische procedure waarin de 
Nederlandse overheid beoordeelt of je 
bescherming nodig hebt. In gesprekken met 
de IND vertel je jouw vluchtverhaal. Na deze 
gesprekken beslist de IND of je – volgens de 
Nederlandse overheid – om gegronde 
redenen bent gevlucht uit jouw land en een 
verblijfsvergunning krijgt in Nederland. Het 

is dus heel belangrijk dat je alle informatie 
over waarom je gevlucht bent volledig en 
correct aan de IND vertelt.
VluchtelingenWerk is een onafhankelijke 
organisatie, die opkomt voor de belangen van 
asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. 
VluchtelingenWerk vindt dat iedere asielzoeker 
recht heeft op een eerlijke en zorgvuldige 
asielprocedure. Daarom kunnen wij jou en jouw 
advocaat ondersteunen door het opstellen van  
een vluchtverhaalanalyse.

Inhoud vluchtverhaalanalyse
VluchtelingenWerk gaat met je in gesprek over 
jouw persoonlijke situatie en vluchtverhaal. Wij 
bekijken jouw dossier zorgvuldig en bespreken dit 
met je. Samen met jou zetten we de belangrijkste 
punten op een rij. Ook kijken we wat er gedaan kan 
worden om jouw verhaal te onderbouwen. Zo 
kunnen we helpen met het achterhalen van 
bewijzen, bijvoorbeeld een geboorteakte. 
Bovendien kan VluchtelingenWerk informatie 
opvragen die jouw vluchtverhaal ondersteunt, 
bijvoorbeeld bij mensenrechten organisaties die 
actief zijn in jouw land. 

In onze gesprekken bespreken we wat je zelf kunt 
doen en waar VluchtelingenWerk bij kan helpen. 
Als het nodig is maken we tijdens de gesprekken 
gebruik van een telefonische tolk, zodat we elkaar 
goed begrijpen.

Wat doen we niet
VluchtelingenWerk verstrekt geen informatie aan 
de IND en ook niet aan andere organisaties zonder 
jouw toestemming. Ook blijft het altijd jouw 
vluchtverhaal, wij veranderen niets aan het verhaal. 
VluchtelingenWerk kan ook niet zeggen of je wel of 
niet kans maakt op een verblijfsvergunning.

 


