
U hebt een asielvergunning en u wilt gezinshereniging aanvragen
U hebt een asielvergunning voor bepaalde tijd gekregen. En nu wilt u uw 
gezinsleden uit het buitenland naar Nederland laten komen. U bent de 
referent. Dit betekent dat u namens uw gezinsleden een aanvraag indient. 
Het doel van de aanvraag is de afgifte van een Nederlandse asielvergunning. 
Deze aanvraag is gratis.

De gezinsherenigingsprocedure bestaat uit twee delen:
•  Deel 1 gaat over de aanvraag voor een ‘machtiging tot voorlopig verblijf 

(mvv) - nareizigers asiel’. Een mvv is een visum voor langdurig verblijf. 
Hiermee mogen uw gezinsleden naar Nederland reizen. 

•  Deel 2 gaat over de afgifte van een asielvergunning na aankomst van uw 
gezinsleden in Nederland. Uw gezinsleden krijgen een afgeleide 
asielvergunning: hun verblijf is afhankelijk van uw asielvergunning.

In deze folder leest u stap voor stap hoe uw gezinslid een afgeleide 
asielvergunning kan krijgen.
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Een afgeleide asielvergunning: 
gezinsleden en voorwaarden 

Een afgeleide asielvergunning is een vergunning die bedoeld is om 
samen met u te kunnen wonen in Nederland. Uw gezinsleden en u 
moeten voldoen aan de voorwaarden in de Vreemdelingenwet.

Gezinsleden die een afgeleide asielvergunning kunnen 
krijgen
1. uw partner in een wettelijk huwelijk of in een vergelijkbare 

relatie;
2. uw minderjarige kind of dat van uw partner als het behoort tot 

uw gezin. Dit geldt voor biologische maar ook voor adoptie- of 
pleegkinderen;

3. uw jongvolwassen kind dat feitelijk behoort tot uw gezin.  
De gezinsband met uw kind is niet verbroken. Dit geldt voor 
biologische maar ook voor adoptie- of pleegkinderen. Voor uw 
kind ouder dan 25 jaar moet ook sprake zijn van een meer dan 
gebruikelijke afhankelijkheid;

4. uw biologische vader of moeder als u alleenstaand, minderjarig 
en ongehuwd bent.

Voorwaarden voor een afgeleide asielvergunning
• Uw gezinsleden moeten Nederland op tijd inreizen. Op tijd is 

binnen een periode van 3 maanden. Dit is de nareistermijn.  
De nareistermijn start op de dag nadat u een asielvergunning 
hebt gekregen. Uw gezinsleden kunnen op twee manieren op tijd 
inreizen:

 1.  Uw gezinsleden reizen Nederland daadwerkelijk binnen de 
nareistermijn of eerder in.

 2.  Uw gezinsleden dienen (via u) binnen de nareistermijn een 
aanvraag mvv nareizigers asiel in.

• Uw gezinsleden behoorden al in het buitenland tot uw gezin.  
Dit heet de gezinsband. De gezinsband moet nog steeds bestaan 
als uw gezinsleden Nederland inreizen. 

• Uw gezinsleden moeten hun identiteit én gezinsband met u met 
documenten aantonen. Hieronder leest u meer over 
documenten. 

• Uw gezinsleden moeten een verklaring ondertekenen dat zij geen 
crimineel verleden hebben. Dit heet een antecedentenverklaring.

• U bent in het bezit van een zelfstandige asielvergunning. 
• U moet een verklaring ondertekenen dat u de referent van uw 

gezinsleden bent.
• U hebt uw gezinsleden genoemd tijdens de asielprocedure.
• U en uw partner zijn beiden 18 jaar of ouder.
• Dient (u namens) uw minderjarige kind een aanvraag in en blijft 

de andere biologische ouder in het buitenland achter? Dan moet 
de achterblijvende ouder toestemming geven voor het vertrek van 
uw kind naar Nederland.

Niet voldoen aan de voorwaarden voor een afgeleide 
asielvergunning
In de volgende gevallen voldoen uw gezinsleden en u niet aan de 
voorwaarden:
• De nareistermijn is voorbij. De IND beoordeelt dan of de te late 

indiening vergeven kan worden;
• U wilt andere dan de hier genoemde gezinsleden laten 

overkomen;
• U hebt zelf een afgeleide asielvergunning gekregen.
Wilt u in die situaties toch gezinshereniging aanvragen? Dan moet u 
de normale aanvraagprocedure voor verblijf als familie- of 
gezinsleden volgen. Deze aanvraag kost geld en er gelden strengere 
regels. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier ‘Aanvraag voor het 
verblijfsdoel familie en gezin (referent)’. U vindt dit formulier op 
www.ind.nl/familie.

U bent een alleenstaande, minderjarige referent
In dit geval kunt u alleen een aanvraag gezinshereniging voor uw 
biologische ouders indienen. Voor de overkomst van minderjarige 
of meerderjarige broers of zussen volgt u ook de normale aanvraag-
procedure voor verblijf als familie- of gezinsleden. Deze aanvraag 
kost geld.

Hebt u meer dan één (gehuwde) partner? Dan mag u maar 
één partner laten overkomen samen met de kinderen die u 
met die partner heeft. In de Nederlandse wet staat dat een 
burger slechts één huwelijkspartner mag hebben.



De gezinsherenigingsprocedure voor houders van een asielvergunning  |  januari 2018  |  Nederlands 3

Organisaties die uw gezinsleden en u 
kunnen tegenkomen 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) vertegenwoordigt de 
Nederlandse overheid in het buitenland. BZ heeft ambassades in 
verschillende landen in de wereld. De Nederlandse ambassades 
kunnen uw gezinsleden ondersteunen met hun aanvraag voor 
gezinshereniging. De ambassades kunnen namelijk op afspraak 
DNA-materiaal en interviews bij uw gezinsleden afnemen.  
Dit gebeurt altijd op verzoek van de IND. Vindt de IND het goed dat 
uw gezinsleden een mvv krijgen? Dan gaan uw gezinsleden op 
afspraak naar de ambassade om de afgifte van de mvv te regelen. 
(www.rijksoverheid.nl)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van 
het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De mede-
werkers van de IND onderzoeken of uw gezinsleden voldoen aan  
de voorwaarden voor gezinshereniging. Zij onderzoeken daarbij de 
echtheid van documenten. Ook kunnen zij vervolgonderzoek in het 
buitenland opstarten. Dit zijn DNA-onderzoeken en interviews met 
uw gezinsleden. IND-medewerkers kunnen u ook zelf in Nederland 
vragen stellen. Daarna beslissen zij of uw gezinsleden naar 
Nederland mogen reizen. (www.ind.nl)

De GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) is de organisatie waar uw 
gezinsleden in de opvang naar toe gaan als zij ziek zijn of medische 
vragen hebben. Op of nabij elke opvanglocatie van het COA is een 
gezondheidscentrum van GZA aanwezig. GZA regelt voor hen 
afspraken met een doktersassistente, verpleegkundige, praktijk-
ondersteuner GGZ of huisarts. Voor medische vragen kunnen zij  
dag en nacht bellen met medisch contactcenter ‘de Praktijklijn’:  
088 112 21 12. Van maandag tot en met vrijdag bellen zij dit nummer 
ook bij niet-medische vragen, bijvoorbeeld voor een doorverwijzing 
naar een specialist.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke mensen-
rechtenorganisatie die de belangen van asielzoekers en vluchte-
lingen beschermt. Medewerkers van VluchtelingenWerk geven  
u voorlichting over de gezinsherenigingsprocedure. Zij kunnen u 
helpen met het invullen van het aanvraagformulier gezins-
hereniging. En begeleiden u en uw gezinsleden tijdens de hele 
gezinsherenigingsprocedure. Ook helpen zij bij problemen met 
andere organisaties. VluchtelingenWerk beslist niet over aanvragen 
voor gezinshereniging. (www.vluchtelingenwerk.nl)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de 
opvang en begeleiding van asielzoekers in de asielprocedure.  
Dit geldt ook voor nareizende gezinsleden die naar Nederland 
mogen reizen. Het COA regelt onderdak, maaltijden en een 
tijdelijke ziektekostenverzekering als dat nodig is. Ook helpt het 
COA als u een dokter nodig hebt in de opvang. Het COA is een 
onafhankelijke organisatie en beslist niet over aanvragen voor 
gezinshereniging. (www.coa.nl)

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) assisteert 
migranten wereldwijd vanuit kantoren in meer dan 100 landen. 
Onder andere bij de overkomst van gezinsleden van houders van 
een asielvergunning. De IOM biedt deze assistentie tegen betaling 
aan als consultatieservice of als volledige reisassistentie.  
Voor beide moet u een offerte aanvragen via de website.  
De IOM kan geen financiële ondersteuning bieden voor gezins-
hereniging. (www.iom-nederland.nl)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY
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Deel 1. De aanvraag mvv nareizigers asiel 
in 8 stappen

Stap 1: indienen van de aanvraag
U vult een (digitaal) aanvraagformulier in. Dit formulier 
vindt u op de website van de IND: www.ind.nl/asiel 

(kies: Familielid van vluchteling). U moet voor ieder gezinslid een 
apart formulier gebruiken. Op de website van de IND staat ook een 
Engelstalig formulier dat u kunt gebruiken. 

Medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland geven voorlichting 
over de gezinsherenigingsprocedure. Zij kunnen u helpen met het 
invullen van het aanvraagformulier. Ook begeleiden zij u tijdens de 
hele nareisprocedure. Bent u minderjarig? Uw voogd van NIDOS 
kan u ook helpen met de aanvraag. 

Lees alle aanwijzingen op het aanvraagformulier en volg deze op. 
Vul de persoonlijke gegevens van uw gezinsleden in zoals ze staan in 
officiële documenten. Het gaat hier om naam, geboortedatum en 
-plaats, nationaliteit en burgerlijke staat. Denk eraan voor ieder 
gezinslid een duidelijke en recente pasfoto mee te sturen. Bij een 
schriftelijke aanvraag plakt u de pasfoto van uw gezinslid op een 
leeg A4-papier. Naast de foto schrijft u de personalia.

De IND verwacht van uw gezinsleden dat zij hun identiteit en 
gezinsband met u met originele documenten aantonen. Dit zijn 
officiële documenten die zijn afgegeven door de autoriteiten van 
het land van herkomst. Maar ook niet-officiële, ondersteunende 
documenten. Dit betekent meestal dat uw gezinsleden originele 
documenten naar u in Nederland moeten opsturen. De IND geeft 
aan welke originele documenten opgestuurd moeten worden. 
Hierbij houdt de IND rekening met documenten die u zelf nodig 
hebt. Op een officieel identiteitsdocument moeten een geboorte-
datum en -plaats en een pasfoto staan. 

Alle gevraagde documenten moeten in het Nederlands, Engels, 
Frans of Duits geschreven of vertaald zijn. De vertaler moet door een 
Nederlandse rechtbank beëdigd zijn. 

Documenten
Niet ieder land van herkomst kent dezelfde soort documenten.  
Het is daarom niet mogelijk om per land de documenten te noemen 
die nodig zijn voor de aanvraag. In algemene zin accepteert de IND 
de volgende, officiële documenten:
•  Identiteit: paspoort, identiteitskaart, nationaliteitsverklaring of 

militair boekje (met naam, geboortegegevens, pasfoto);
•  Gezinsband: huwelijksakte, geboorteakte, familieboekje of 

gezinsuittreksel uit het bevolkingsregister.

Niet-officiële, ondersteunende documenten zijn onder andere: 
• schoolpassen, diploma’s, vaccinatieboekjes;
•  documenten en verklaringen van een dorpshoofd, kerk, moskee, 

notaris of een bank;
• beeldmateriaal.

U moet voor alle gezinsleden een kopie van alle documenten met 
het ingevulde aanvraagformulier naar de IND opsturen. Bewaar de 
originele documenten goed want die kunnen later nodig zijn. 

U stuurt het complete, ingevulde aanvraagformulier met bijlagen 
en pasfoto op naar de IND. Het IND-adres staat op het 
aanvraagformulier.

Stap 2: ontvangst en controle van de aanvraag
Heeft de IND de aanvraag ontvangen? Dan krijgt u een 
brief. Hierin staat de naam van uw gezinslid voor wie u 

de aanvraag hebt ingediend. Ook staat erin op welke datum de 
aanvraag is ontvangen en wanneer de IND een beslissing neemt.

Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, controleert de IND 
of de aanvraag compleet is. Een aanvraag is compleet als u alle 
gegevens hebt ingevuld. En als u de juiste bijlagen en documenten 
hebt toegevoegd. Is de aanvraag compleet? Dan beoordeelt de IND 
of uw gezinsleden voldoen aan de voorwaarden voor het krijgen van 
een afgeleide asielvergunning. De IND wijst de aanvraag af als direct 
duidelijk is dat uw gezinsleden niet aan de voorwaarden voldoen.

Is de aanvraag niet compleet? Dan duurt de procedure langer.  
U krijgt in dat geval een brief. Hierin staat hoe u de aanvraag 
compleet kunt maken. En voor welke datum u dit moet doen.  
Ga met de brief snel naar uw begeleider van Vluchtelingenwerk. 
Hebt u meer tijd nodig? Bel dan de IND-medewerker die uw 
aanvraag behandelt of laat uw begeleider van Vluchtelingenwerk 
bellen. Het telefoonnummer van de IND-medewerker staat in de 
brief.

Stap 3: documentenonderzoek
Al uw gezinsleden moeten met documenten aantonen 
wat hun identiteit is. En wat hun relatie (gezinsband) is 

met u in Nederland. De IND onderzoekt meestal of deze documen-
ten echt zijn. Als de IND originele documenten wil onderzoeken 
dan krijgt u daarover een brief met uitleg. Documentonderzoek kan 
een paar maanden duren.

Hebben uw gezinsleden geen officiële documenten? Dan beoor-
deelt de IND of er sprake is van bewijsnood. Dit is het geval als uw 
gezinsleden buiten hun schuld geen documenten kunnen overleg-
gen. Het is dus belangrijk dat u goed uitlegt aan de IND waarom uw 

Verzamel zo snel mogelijk alle documenten die nodig zijn 
voor deze aanvraag. Hierdoor zorgt u voor een snellere 
procedure.

Verhuist u? Voorkom vertraging in de procedure en geef uw 
adreswijziging snel door aan de IND. Informeer de IND ook 
als u een andere begeleider van VluchtelingenWerk krijgt. 
Wijzigingen geeft u door per brief.
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gezinsleden geen officiële documenten hebben. Maar ook dat uw 
gezinsleden hun identiteit en relatie met u met andere, niet- 
officiële documenten onderbouwen.

Stap 4: DNA-onderzoek
Soms zijn de documenten die uw gezinsleden overleg-
gen niet voldoende. Of uw gezinsleden hebben de 

documenten niet. Dan kan de IND uw gezinsleden een vervolg-
onderzoek aanbieden. Dit gebeurt alleen als de IND vaststelt dat er 
bewijsnood is. DNA-onderzoek is een voorbeeld van vervolgonder-
zoek. Is uw gezinslid uw biologische kind of uw biologische ouder 
als uzelf minderjarig bent? In dat geval krijgt u een brief van de IND. 
Hierin nodigt de IND uw gezinsleden uit voor een DNA-onderzoek. 
Daarmee kunnen uw gezinsleden aantonen dat u hun ouder of kind 
bent. De IND werkt hiervoor samen met Nederlandse ambassades. 

Eerst maken uw gezinsleden een afspraak met de dichtstbijzijnde 
Nederlandse ambassade. Op de afgesproken dag gaan zij naar het 
ambassadegebouw. Daar neemt een dokter, verpleegkundige of 
iemand anders wangslijm van uw gezinsleden af. Dit gebeurt met 
een speciaal stokje. Afname van wangslijm doet geen pijn.  
Het DNA-materiaal wordt opgestuurd naar de IND in Nederland. 
Daarna krijgt u een brief van de IND. Hierin wordt u uitgenodigd  
om op afspraak uw wangslijm af te laten nemen. 

De IND laat het wangslijm van uw gezinsleden en van u onder-
zoeken. Het DNA-onderzoek kan een paar maanden duren. Als de 
uitslag bekend is dan krijgt u daarover informatie van de IND.

Stap 5: interview op de Nederlandse ambassade
Is DNA-onderzoek niet mogelijk of heeft de IND vragen 
na een DNA-onderzoek? Dan kan de IND uw gezinsleden 

uitnodigen voor een interview. Het interview gebeurt bij een 
Nederlandse ambassade in het buitenland. In het interview kunnen 
uw gezinsleden uitleggen wie zij zijn en wat hun relatie met u is.  
De IND kan u ook uitnodigen voor een gesprek in Nederland.  
Het regelen van een interview op de ambassade kan enkele 
maanden duren.

Stap 6: beslissing
De IND wacht tot de resultaten van alle onderzoeken 
bekend zijn. Dan controleert de IND of uw gezinsleden 

aan alle voorwaarden voldoen. U krijgt een beslissing op de 
aanvraag van uw gezinsleden. Dit duurt enkele maanden en soms 
langer als het druk is. 
•  Positieve beslissing: als uw gezinsleden aan alle voorwaarden 

voldoen, keurt de IND de aanvragen goed. De IND stuurt de 
beslissingen naar u en naar de Nederlandse ambassade.  
U informeert uw gezinsleden over de beslissingen van de IND.

•  Negatieve beslissing: als uw gezinsleden niet voldoen aan alle 
voorwaarden, wijst de IND de aanvraag af. Uw gezinsleden 
kunnen (via u) tegen deze beslissing bezwaar maken. U of uw 
begeleider bij VluchtelingenWerk kunnen een advocaat zoeken 
die u hierbij helpt.

Stap 7: regelen afgifte mvv na positieve 
beslissing

Afspraak
Uw gezinsleden moeten de mvv ophalen binnen 3 maanden na de 
positieve beslissing. Om dit te regelen moeten zij een afspraak 
maken met de Nederlandse ambassade. Het gaat om de ambassade 
die op het aanvraagformulier is ingevuld. Of waar uw gezinsleden  
al eerder voor vervolgonderzoek zijn geweest. 

Ambassade: mvv-formulier, vingerafdrukken, handtekening en 
inleveren paspoort
Uw gezinsleden moeten zelf een pasfoto meenemen. De pasfoto 
moet aan bepaalde eisen voldoen. Om de mvv te regelen vullen uw 
gezinsleden eerst een mvv-verleningsformulier in op de ambassade. 
Daarna neemt een medewerker vingerafdrukken  bij uw gezinsleden 
af. Uw gezinsleden zetten ook een handtekening. De Nederlandse 
ambassade neemt het paspoort van uw gezinsleden in. Dit is nodig 
om de mvv te verlenen. Het paspoort moet op dat moment nog  
6 maanden of langer geldig zijn. 

Hebben uw gezinsleden geen paspoort? Dan kunnen zij meestal een 
Nederlandse laissez-passer (LP) krijgen. Een LP is een reisdocument 
voor een enkele reis. Elk gezinslid moet hiervoor 2 extra pasfoto’s 
inleveren. De IND informeert de ambassade als uw gezinsleden een 
LP kunnen krijgen. 

Aanmaken mvv en plaatsen in paspoort 
De ambassade maakt de mvv  aan. Dit duurt maximaal 2 weken.  
Als alles klaar is, is de mvv (sticker) in het paspoort geplakt.  
De ambassade nodigt uw gezinsleden dan uit om de paspoorten 
met mvv op te halen.

Uw gezinsleden gaan voor vervolgonderzoek naar de dichtst- 
bijzijnde Nederlandse ambassade. En ook voor het regelen 
van de afgifte van de mvv. Soms moeten uw gezinsleden 
hiervoor de landsgrens oversteken. Hierdoor kan het 
gebeuren dat teruggaan naar het land van herkomst moeilijk 
is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij uw gezinsleden 
zelf. Overleg op tijd met uw gezinsleden over de mogelijk-
heden om de grens over te gaan. En over de geldende regels 
voor inreis, verblijf en uitreis in het land waar de Nederlandse 
ambassade is. Regel deze zaken voordat u een afspraak 
maakt bij de Nederlandse ambassade.

Alleen Nederlandse ambassades buiten het land van 
herkomst van uw gezinsleden kunnen een LP afgeven.
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Ambassade: ophalen mvv en informatie
Uw gezinsleden gaan terug naar de ambassade. Uw gezinsleden 
krijgen hun paspoort met mvv terug. Of zij ontvangen een LP met 
mvv. Zij krijgen ook schriftelijke informatie over wat zij moeten 
doen na inreis in Nederland.

Stap 8: reis naar Nederland
Als uw gezinsleden de mvv hebben opgehaald, kunnen 
zij naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig.  

De geldigheid staat op de mvv-sticker. Hierop staan twee data:
• Ingangsdatum (vanaf deze datum is de mvv geldig)
• Einddatum (op deze datum is de mvv niet meer geldig)

Uw gezinsleden moeten zelf een vliegticket kopen om naar 
Nederland te reizen. De IND adviseert dit pas te doen na het  
ophalen van de mvv. Begeleidt VluchtelingenWerk u? Soms kan een 
gedeelte van de reiskosten worden vergoed. Vraag uw begeleider 
naar de mogelijkheden. 

Deel 2. De Nederlandse asielprocedure 
van uw gezinsleden in 2 stappen

Stap 1: telefonische aanmelding na inreis
Uw gezinsleden moeten binnen 90 dagen naar 
Nederland reizen en zich telefonisch aanmelden.  

Op de dag dat uw gezinsleden Nederland inreizen, bellen zij of belt 
u de Afsprakenlijn Nareizigers van de IND. Op die manier is het zeker 
dat de mvv nog geldig is. Het telefoonnummer van de Afsprakenlijn 
Nareizigers staat in de brief met de positieve beslissing. 

De medewerker van de Afsprakenlijn Nareizigers vertelt uw 
gezinsleden wanneer zij zich moeten melden bij welke opvang-
locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).  
Het COA regelt opvang en begeleiding tijdens de procedure. Op de 
opvanglocatie zijn ook de IND en VluchtelingenWerk aanwezig. 

Stap 2: asielprocedure en vergunning voor uw 
gezinsleden 
Op de afgesproken datum gaan uw gezinsleden naar de 

opvanglocatie. Daar duurt hun asielprocedure minstens 4 dagen en 
3 nachten. Uw gezinsleden slapen op de opvanglocatie. U slaapt 
thuis.

Tijdens de procedure van uw gezinsleden op de opvanglocatie 
gebeurt het volgende:
• Een medewerker van de IND controleert hun identiteit en 

vingerafdrukken. De IND maakt een digitale gezichtsfoto en 
neemt vingerdrukken af als deze niet goed of niet bekend zijn. 

• Uw gezinsleden kunnen een tbc-onderzoek krijgen. Of dit gebeurt 
hangt af van het land waar uw gezinsleden vandaan komen. 

• Uw gezinsleden krijgen uitleg van Vluchtelingenwerk over de 
procedure.

• Uw gezinsleden hebben een kort gesprek met de IND. De IND 
geeft uw gezinsleden een beschikking. Dit is een brief waarin 
staat dat zij een afgeleide asielvergunning krijgen. En de IND 
geeft uw gezinsleden hun verblijfsvergunning. Als dat niet kan, 
dan legt de IND de procedure verder uit.

• Uw gezinsleden hebben ook een kort gesprek met een medewer-
ker van het COA.

• Uw gezinsleden spreken daarnaast met een medewerker van de 
gemeente. De gemeente registreert de gegevens van uw gezins-
leden in het bevolkingsregister.

• Op de laatste dag verlaten uw gezinsleden de opvanglocatie.  
Zij gaan naar uw huis. Als dat (nog) niet kan, regelen het COA en 
de gemeente hun opvang.

Meestal duurt de procedure 4 dagen. Soms zijn er twijfels of 
onduidelijkheden. Dan stuurt de IND uw gezinsleden door 
naar de algemene asielprocedure. Deze duurt langer.



Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers  |  www.coa.nl
Dienst Terugkeer en Vertrek  |  www.dienstterugkeerenvertrek.nl
Immigratie- en Naturalisatiedienst  |  www.ind.nl
Raad voor Rechtsbijstand  |  www.rvr.org
VluchtelingenWerk Nederland  |  www.vluchtelingenwerk.nl

In opdracht van:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Migratiebeleid
www.rijksoverheid.nl

Aan de inhoud van deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen. 
Als de vertaling tot interpretatieverschillen leidt, dan is de 
Nederlandse versie leidend.
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Een zelfstandige asielaanvraag indienen

Uw gezinsleden krijgen in Nederland een afgeleide verblijfsvergun-
ning asiel. Dit is een tijdelijke vergunning die afhankelijk is van uw 
eigen asielvergunning. Trekt de IND uw asielvergunning in of 
verlengt de IND deze niet? Dan trekt de IND ook de verblijfsvergun-
ning van uw gezinsleden in. En beoordeelt of zij een zelfstandige 
asielvergunning kunnen krijgen. De IND kan hun verblijfsvergun-
ning ook intrekken als de gezinsband met u stopt. Dit kan als uw 
gezinsleden geen relatie meer hebben met u. Of als uw gezinslid 
een kind is dat binnen een jaar zelfstandig gaat wonen. 

Willen uw gezinsleden om eigen asielmotieven een zelfstandige 
asielaanvraag indienen? Dan kunnen zij dat aangeven in het 
gesprek met de IND op de opvanglocatie. De IND-medewerker geeft 
daarover uitleg. Als uw gezinsleden een zelfstandige asielaanvraag 
indienen, volgen zij de algemene asielprocedure. De algemene 
asielprocedure duurt langer. De IND onderzoekt dan of uw 
gezinsleden zelf de bescherming van de Nederlandse overheid nodig 
hebben. Als dat zo is, dan krijgen zij een zelfstandige verblijfsver-
gunning asiel voor bepaalde tijd. Het is mogelijk dat uw gezinsleden 
pas op een later moment een zelfstandige asielaanvraag indienen.

Intrekken van de aanvraag

Uw gezinsleden kunnen de aanvraag op elk gewenst moment 
intrekken. In dat geval neemt u het best contact op met uw 
begeleider van VluchtelingenWerk. Of u geeft dit direct door aan de 
IND. Trekken uw gezinsleden de aanvraag in en vragen zij later 
alsnog gezinshereniging aan? In dat geval voldoen zij meestal niet 
meer aan alle voorwaarden.

Veelgestelde vragen

Kunt u een aanvraag mvv-nareizigers asiel indienen als uw gezinsleden zijn 
zoekgeraakt?
Ja. Als u het contact met uw gezinsleden bent verloren, kunt u een 
aanvraag indienen. Want alleen met een aanvraag stelt u de 
nareistermijn veilig. In sommige gevallen kan het Rode Kruis u 
helpen uw gezinsleden te vinden. Dit heet tracing. Uw begeleider  
bij VluchtelingenWerk kan u hierbij helpen.

Is het mogelijk dat uw gezinsleden de antecedentenverklaring op de 
Nederlandse ambassade ondertekenen?
Nee, dat is niet mogelijk. Zijn er problemen met het versturen  
van de ondertekende antecedentenverklaring naar Nederland? 
Overleg met de IND wat u het beste kunt doen.

Waar gaat u met uw gezinsleden wonen als u nog in een COA-locatie 
verblijft?
De gemeente en het COA werken hierin samen. Vraag uw COA-
begeleider op de opvanglocatie naar de mogelijkheden.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen?
U kunt deze vragen stellen aan uw begeleider van 
VluchtelingenWerk.

Hebt u een klacht?
Alle organisaties die bij de procedure voor gezinshereniging 
betrokken zijn, werken professioneel en zorgvuldig.  
Bent u niet tevreden over de behandeling van gezinsleden door  
een organisatie? Dan kunt u een klacht indienen. Uw begeleider  
bij VluchtelingenWerk kan u hierbij helpen.


