
Waarom krijg je deze folder?
Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een
ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en in hun eigen
land geen bescherming kunnen krijgen.

Als je een asielaanvraag indient, vraag je de Nederlandse overheid officieel
om een verblijfsvergunning. Deze vergunning heb je nodig om in
Nederland te mogen wonen. Met je asielaanvraag start de asielprocedure:
een juridische procedure waarin de Nederlandse overheid beoordeelt of je
een verblijfsvergunning krijgt.

In deze folder kun je lezen wat er tijdens deze asielprocedure gebeurt.
Je leest ook wat je moet doen (je plichten) en wat je mag verwachten van
de Nederlandse overheid (je rechten).
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Wie kan bescherming (asiel) in Nederland 
krijgen?

Verblijfsvergunning asiel
In de Nederlandse Vreemdelingenwet staat wanneer je een 
verblijfsvergunning asiel kunt krijgen. Je kunt een asielvergunning 
krijgen als één van de volgende omschrijvingen op jou van 
toepassing is:
• Je bent terecht bang in je land van herkomst voor vervolging door 

je ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging. Of 
omdat je bij een bepaalde sociale groep hoort.

• Je bent terecht bang dat je in je land van herkomst de doodstraf 
krijgt. Of dat je gemarteld wordt of op een andere manier 
onmenselijk of vernederend behandeld wordt.

• Je hebt gegronde redenen om te vrezen dat je slachtoffer wordt 
van willekeurig geweld door een gewapend conflict in je land van 
herkomst.

• Je vader of moeder heeft recent een verblijfsvergunning asiel in 
Nederland gekregen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist of je voldoet aan 
de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel.
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Wanneer je als minderjarige asielzoeker zonder ouders of andere 
mensen die voor je zorgen in Nederland aankomt, moet volgens de 
Nederlandse wet de voogdij worden geregeld. In Nederland is 
Stichting Nidos de organisatie die zich hiermee bezighoudt. 
Nidos regelt de voogdij over en opvang van (een deel van) 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zij vragen officieel de 
voogdij over jou aan. Stichting Nidos wijst vervolgens één van haar 
medewerkers aan als jouw voogd. Die medewerker begeleidt je in 
Nederland. De voogd helpt je onder andere met het nemen van 
belangrijke beslissingen en zorgt ervoor dat je een goede plek hebt 
om te wonen en regelt het onderwijs. 
Ook zal de voogd je helpen tijdens je asielprocedure, maar de voogd 
heeft geen invloed op de beslissing van de IND. Nidos regelt de 
opvang van kinderen jonger dan 15 jaar in opvanggezinnen. En van 
jongeren met een verblijfsvergunning in kleinschalige woningen. 
Meer informatie over de voogdij en opvang krijg je van Nidos. 
 www.nidos.nl 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de 
opvang van asielzoekers in Nederland en de daarbij behorende 
begeleiding. Als je jonger bent dan vijftien jaar, woon je tijdens de 
asielprocedure in een opvanggezin van Nidos. Als je vijftien tot 
achttien jaar bent, ga je naar een speciale opvanglocatie voor jonge 
asielzoekers van het COA. Het COA zorgt dan dat je onderdak, eten 
en een ziektekostenverzekering krijgt. Je kunt bij het COA ook 
terecht voor hulp bij contact met een dokter. Het COA is een 
onafhankelijke organisatie en beslist niet over je asielaanvraag.
 www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) is de organisatie waar je 
naartoe gaat als je ziek bent of medische vragen hebt. Op of nabij 
elke opvanglocatie van het COA is een gezondheidscentrum van GZA 
aanwezig. GZA regelt voor jou afspraken met een doktersassistente, 
verpleegkundige, praktijkondersteuner GGZ of huisarts. 
 www.gzasielzoekers.nl

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke 
mensenrechtenorganisatie en is opgericht om de belangen van 
asielzoekers te behartigen. VluchtelingenWerk geeft je informatie 
en uitleg over de asielprocedure. VluchtelingenWerk informeert en 
ondersteunt je persoonlijk bij het doorlopen van deze procedure en 
bemiddelt bij problemen met andere organisaties. Zij werkt hierin 
nauw samen met je advocaat. VluchtelingenWerk beslist niet over je 
asielaanvraag.  www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat je hulp krijgt van een 
advocaat als je dit niet zelf kunt betalen. De Raad voor 
Rechtsbijstand betaalt deze advocaat een vergoeding voor zijn hulp 
aan jou. De advocaat is niet in dienst van de Raad voor 
Rechtsbijstand. De advocaat is een onafhankelijke 
rechtsbijstandverlener die je bijstaat in je asielprocedure.
 www.rvr.org

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van 
het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De 
medewerkers van de IND voeren met jou gesprekken over je 
identiteit, nationaliteit, reisroute en de reden van het vertrek uit je 
land. Zij onderzoeken je persoonlijke verhaal en de situatie in je 
land van herkomst. Daarna beslissen zij of je (voorlopig) in 
Nederland mag blijven, of dat je moet terugkeren naar je eigen 
land. www.ind.nl

In de gebouwen van de IND en in de opvangcentra van het COA zijn 
beveiligers aanwezig. Je herkent hen aan hun uniform. Zij zijn er 
voor jouw veiligheid. Je kunt hun ook vragen stellen over wat er wel 
en niet is toegestaan in de gebouwen en op de terreinen van de IND 
en het COA. Deze beveiligers hebben geen invloed op de beslissing 
over je asielaanvraag.

Welke organisaties kom je tegen?
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De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een onderdeel van het 
Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je geen 
verblijfsvergunning krijgt, helpt een medewerker van de DT&V je 
bij het organiseren van de terugkeer naar je land van herkomst. 
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is een 
onafhankelijke organisatie die wereldwijd migranten 
ondersteunt. IOM kan je helpen wanneer je zelfstandig 
Nederland wilt verlaten. IOM geeft je praktische informatie over 
terugkeer en herintegratie en begeleidt je bij het regelen van je 
vertrek uit Nederland. Je kunt je voogd bij Nidos, een 
medewerker van VluchtelingenWerk of je advocaat vragen om je 
hierbij te helpen.  www.iom-nederland.nl

Wat wordt van jou verwacht?

Het is belangrijk dat je tijdens de procedure verklaringen aflegt die 
de redenen voor je asielaanvraag onderbouwen. Ook wordt er van je 
verwacht dat je bewijsmiddelen die je hebt of kunt verkrijgen (zoals 
bijvoorbeeld documenten of brieven die je problemen 
ondersteunen) bij de IND laat zien.

Als er nu met jou iets aan de hand is, en het is belangrijk dat de IND 
dat weet, dan is het heel verstandig om dit zo snel mogelijk bij de 
IND aan te geven. De IND probeert je dan zo goed mogelijk te 
ondersteunen, zodat je toch de asielprocedure kan doorlopen.

De asielprocedure dag voor dag

Op de dag van je afspraak met de IND ga je naar het kantoor van de 
IND en start de algemene asielprocedure.

Hieronder lees je dag voor dag hoe je asielprocedure verloopt.

Dag 1: eerste gehoor
Je hebt eerst een officieel gesprek met een medewerker van de IND.
Dit gesprek heet het eerste gehoor. Hierin controleert de IND de 
informatie uit het aanmeldgehoor. Ook stelt de IND je meer vragen 
als er onduidelijkheden zijn. 
Heb je geen aanmeldgehoor gehad? Dan worden vragen aan je 
gesteld over wie je bent en waar je van vandaan komt. Maar ook 
over het gezin waar je uit komt, je ouders of andere mensen die 
voor je hebben gezorgd en jouw reis naar Nederland. Als je dat wilt, 
kun je VluchtelingenWerk of jouw voogd vragen bij het eerste 
gehoor aanwezig te zijn.

In het eerste gehoor krijg je nog geen vragen over de redenen van je 
asielaanvraag. Dat gebeurt in een volgend gesprek met een 
IND-medewerker (zie dag 3). 
Door vragen aan je te stellen controleert de IND-medewerker ook of 
je de waarheid vertelt. Bereid je zo goed mogelijk voor op het eerste 
gehoor. Een advocaat helpt je hierbij. Je krijgt maar één keer de kans 
om duidelijk en volledig uit te leggen wie je bent en waar je vandaan 
komt.Geef altijd je echte gegevens en je echte geboortedatum op en 
niet die van een vals (reis)document. Meld het ook wanneer je een 
schuilnaam hebt gebruikt. Je documenten en je verhaal worden 
namelijk op echtheid gecontroleerd. Wanneer de IND vaststelt dat je 
verhaal niet klopt of je documenten niet echt zijn, kan dit invloed 
hebben op de beslissing van de IND om je wel of geen 
verblijfsvergunning te geven.

Bij de gesprekken met de IND is een tolk aanwezig. De IND-
medewerker stelt de vragen in het Nederlands. De tolk vertaalt deze 
vragen naar een voor jou begrijpelijke taal. De tolk vertaalt ook je 
antwoorden naar het Nederlands. De tolk is onafhankelijk en heeft 
geen invloed op de beslissing over je asielaanvraag. Geef meteen 
aan als jij en de tolk elkaar niet goed kunnen verstaan. Er zal dan 
door de IND een andere tolk worden geregeld. Het is belangrijk dat 
er geen misverstanden ontstaan doordat je de vragen niet goed 
begrijpt. Je krijgt (via je advocaat) een verslag van het eerste gehoor.

Dag 2: voorbereiding nader gehoor
Je advocaat bespreekt het verslag van het eerste gehoor met je.
De advocaat heeft hiervoor een kamer in het kantoor van de IND.
Tijdens dit gesprek helpt een tolk bij het vertalen van alles wat jij en 
de advocaat zeggen. Als er in het verslag iets ontbreekt of niet juist 
is opgeschreven, dan meldt je advocaat dit via een brief aan de IND.
Je advocaat bereidt je voor op het tweede gesprek met de IND.

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY
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Dag 3: nader gehoor
Het tweede gesprek met een IND-medewerker heet het nader 
gehoor. In dit gesprek kun je vertellen over de redenen van je 
asielaanvraag. Ook dit gesprek vindt plaats in het kantoor van de 
IND. Het is belangrijk dat je alles vertelt, zodat de IND goed begrijpt 
dat je bescherming nodig hebt. Wees eerlijk, volledig en duidelijk 
over wat je is overkomen en om welke reden je geen bescherming in 
je land van herkomst kunt krijgen. Als je je een bepaalde gebeurte-
nis niet precies kunt herinneren, vertel dit dan aan de IND-
medewerker. De IND-medewerker is op de hoogte van de algemene 
situatie in je land. Het is belangrijk dat je vertelt over je eigen 
situatie: waarom heb jij persoonlijk bescherming nodig. Vertel ook 
zo veel mogelijk details: ook kleine dingen kunnen heel belangrijk 
zijn. De IND-medewerker zal je hierover ook vragen stellen. 

Als je littekens, lichamelijke of psychische klachten hebt die 
verband houden met wat er in je land van herkomst is gebeurd, is 
het belangrijk dat je dit aan de IND-medewerker vertelt. De IND kan 
dan besluiten om je een bepaald soort (medisch) onderzoek aan te 
bieden als de IND dit relevant vindt voor de beoordeling van je 
aanvraag. Je mag zo’n onderzoek ook op eigen initiatief en eigen 
kosten uitvoeren. Je advocaat kan je hierbij helpen.

Het is belangrijk dat je in dit gesprek ook duidelijk vertelt wie er 
wel, of juist niet voor je kunnen zorgen in het land waar je vandaan 
komt of waar je eerder hebt gewoond. Leg ook uit aan de IND-
medewerker waarom je dat denkt. Ook bij dit gesprek is een tolk 
aanwezig.

Je advocaat of je voogd is meestal bij het gesprek aanwezig. Je mag 
in plaats daarvan ook een andere vertegenwoordiger meenemen. Je 
kunt ook VluchtelingenWerk vragen om bij het gesprek aanwezig te 
zijn. Je krijgt (via je advocaat) een verslag van het nader gehoor.

Dag 4: bespreking nader gehoor
Je advocaat bespreekt het verslag van het nader gehoor met je.
Ook tijdens dit gesprek helpt een tolk bij het vertalen van alles wat 
jij en de advocaat zeggen. Als er in het verslag iets ontbreekt of niet 
juist is opgeschreven, dan meldt jouw advocaat dit in een brief aan 
de IND.

Dag 5: voorgenomen beslissing
De IND beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden voor een 
asielvergunning. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt hoe je 
asielprocedure verder gaat. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Je voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel.
 Je krijgt (via je advocaat) een brief van de IND (= beschikking) 

waarin staat dat je asielaanvraag is ingewilligd. Dit betekent dat je 
(voorlopig) in Nederland mag blijven wonen. Je advocaat legt je 
uit welke gevolgen dit voor je heeft.

2. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek en kan niet binnen 
acht dagen beslissen op je asielaanvraag. De IND behandelt je 
asielaanvraag verder in de Verlengde Asielprocedure.

 De beslissing op je asielaanvraag volgt later. Je krijgt een andere 
folder met informatie over deze Verlengde Asielprocedure.

3. De IND oordeelt dat je niet voldoet aan de voorwaarden voor een 
verblijfsvergunning asiel. Je krijgt (via je advocaat) een brief van 
de IND waarin staat dat de IND van plan is om je asielaanvraag af 
te wijzen. Deze brief heet een voornemen. In deze brief staan ook 
de redenen voor deze voorgenomen afwijzing en welke gevolgen 
dit voor je heeft. Je advocaat bespreekt deze brief met je.

Dag 6: zienswijze
Als de IND van plan is om je asielaanvraag af te wijzen, bespreek je 
dit voornemen met je advocaat. Je advocaat heeft hierover eerder 
afspraken met je gemaakt. Je advocaat kan de IND vervolgens een 
schriftelijke zienswijze sturen. Dit is een brief waarin je officieel 
reageert op het voornemen van de IND en aan kunt geven waarom 
je het daar niet mee eens bent.

Dag 7 en 8: beslissing
Na het lezen van je zienswijze beoordeelt de IND of de voorgeno-
men beslissing moet worden gewijzigd. De uitkomst van deze 
beoordeling bepaalt weer hoe je asielprocedure verder gaat. De IND 
meldt de uitkomst van deze beoordeling in een brief aan je 
advocaat. Je advocaat zal je uitleggen welke gevolgen dit voor je 
heeft. Er zijn vier mogelijkheden:
1. Na het lezen van je zienswijze is de IND van mening dat je toch 

voldoet aan de voorwaarden voor een asielvergunning. Je krijgt 
(via je advocaat) een brief van de IND (= beschikking) waarin staat 
dat je asielaanvraag is ingewilligd. Je mag (voorlopig) in 
Nederland blijven wonen. Je advocaat legt je uit welke gevolgen 
dit voor je heeft.

2. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek en kan niet binnen 
acht dagen beslissen op je asielaanvraag. De IND behandelt je 
asielaanvraag verder in de Verlengde Asielprocedure. Je krijgt een 
andere folder met informatie over deze Verlengde Asielprocedure.

3. De IND blijft van mening dat je niet voldoet aan de voorwaarden 
voor een verblijfsvergunning asiel. Je krijgt (via je advocaat) een 
brief van de IND (= beschikking) waarin staat dat je asielaanvraag 
is afgewezen. In de beschikking staan de redenen voor deze 
afwijzing en welke gevolgen dit voor je heeft. Ook staat erin wat 
je tegen de beschikking kunt doen en welke terugkeermogelijk-
heden er zijn. Je advocaat bespreekt de beschikking met je.

4. De IND draagt jouw dossier over aan de DT&V. Zij voeren 
vertrekgesprekken met je en zij onderzoeken wie er voor jou kan 
zorgen in het land waar je vandaan komt of waar je eerder hebt 
gewoond. Als je meewerkt aan deze gesprekken en onderzoeken 
en de DT&V vindt dat je er niets aan kunt doen dat je niet kunt 
terugkeren naar je land van herkomst, dan meldt de DT&V dat aan 
de IND. De IND nodigt jou dan uit om een aanvraag voor een 
verblijfsvergunning op grond van het ‘buitenschuld’ beleid voor 
alleenstaande minderjarigen in te dienen.
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Intrekken van jouw aanvraag

Je mag jouw aanvraag op elk gewenst moment intrekken. In dat 
geval is het goed om contact op te nemen met een advocaat, je 
voogd of rechtstreeks met de IND. Als je jouw aanvraag bij de IND 
intrekt, dan heeft dit tot gevolg dat je niet langer in Nederland mag 
verblijven, tenzij je dat om een andere reden wel is toegestaan. 
Trek jij je asielaanvraag in en mag jij niet om een andere reden in 
Nederland blijven? Dan moet je terugkeren naar jouw land van 
herkomst. Je blijft in een opvanglocatie tot de start van je 
terugkeerreis. Na intrekking van je asielaanvraag blijft het mogelijk 
opnieuw asiel aan te vragen.

Na de asielprocedure

Je krijgt een verblijfsvergunning
Als de IND jouw asielaanvraag inwilligt, mag je (voorlopig) in 
Nederland blijven wonen. Je krijgt een verblijfsvergunning.
Nidos regelt woonruimte in een kleinschalige woonvoorziening als 
je 15 jaar of ouder bent. Als je bijna 18 jaar bent mag je, in overleg 
met je voogd, ook werken en zelf woonruimte zoeken. 
Het COA kan je helpen bij het vinden van eigen woonruimte. Tot je 
eigen woonruimte hebt, mag je in de opvanglocatie van het COA 
blijven wonen. De IND informeert je over je rechten en plichten 
nadat je een verblijfsvergunning hebt gekregen. Jouw voogd en 
medewerkers van VluchtelingenWerk kunnen je helpen om je weg 
te vinden naar allerlei instanties, bijvoorbeeld voor het vinden van 
een woning, een opleiding of werk. Ook kan VluchtelingenWerk je 
helpen met het laten overkomen van familieleden.

Je krijgt geen verblijfsvergunning
Als de IND jouw asielaanvraag afwijst, kun je in overleg met je 
advocaat in beroep gaan tegen deze beslissing bij een Nederlandse 
rechter. Dat betekent dat je officieel meldt bij de rechter dat jij het 
niet eens bent met de beslissing van de IND. Je kunt de rechter ook 
vragen of je tijdens de beroepsprocedure in Nederland mag blijven.
Jouw advocaat helpt je daarbij. De rechter onderzoekt vervolgens of 
de IND de Nederlandse wet goed heeft toegepast bij de beslissing op 
je asielaanvraag. Je mag de beslissing van de rechter in veel gevallen 
in Nederland afwachten.

Als de IND jouw asielaanvraag afwijst, en je gaat niet tegen die 
beslissing in beroep bij de rechter, dan krijg je meestal 28 dagen de 
tijd om Nederland te verlaten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de 
terugkeer naar je land van herkomst. Als je binnen de aangegeven 
termijn niet zelfstandig vertrekt, moet je gedwongen terugkeren 
naar je land van herkomst. De DT&V helpt je bij de organisatie van 
je vertrek. Je blijft in een opvanglocatie zolang je terugkeerreis nog 
niet is geregeld.

Als je vrijwillig wilt terugkeren naar je land van herkomst, kun je 
contact opnemen met de Internationale Organisatie voor Migratie 
(IOM). Het IOM kan je praktische informatie geven en helpen bij je 
vertrek. Vaak heeft het IOM een inloopspreekuur in het 
asielzoekerscentrum en ook in verschillende steden kun je een 
afspraak maken met één van de medewerkers van het IOM. Ook na 
de asielprocedure kun je terecht bij je voogd en bij 
VluchtelingenWerk voor ondersteuning en informatie.
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Een buitenschuldvergunning

Verblijfsvergunning regulier
Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers is er speciaal beleid.
Kun je binnen drie jaar nadat je asiel hebt aangevraagd 
niet terugkeren naar je eigen land? Kun je hier zelf niets aan doen 
en is er geen goede opvang in je land? Dan kun je een speciale 
verblijfsvergunning krijgen. Om voor deze speciale 
verblijfsvergunning, de zogeheten buitenschuldvergunning, in 
aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden 
voldoen:
• Je asielaanvraag is afgewezen.
• Bij je eerste aanmelding was je jonger dan 15 jaar.
• Je bent jonger dan 18 jaar en niet getrouwd.
• Je bent alleen in Nederland, dus zonder ouders of een in het 

buitenland aangewezen voogd.
• Er zijn geen personen of instanties die voor je kunnen zorgen in 

het land waar je vandaan komt of waar je eerder hebt gewoond.
• Je hebt (alleen, of samen met je voogd of een andere volwassene) 

eerder meegewerkt aan je terugkeer.
• Je kunt buiten jouw schuld niet terugkeren naar het land waar je 

vandaan komt of een ander land waar je heen zou kunnen gaan 
bijvoorbeeld, omdat je daar eerder hebt gewoond.

Dat je aan deze voorwaarden voldoet, kan ook al duidelijk zijn 
voordat er drie jaar zijn verstreken sinds je asielaanvraag.

Ook als je ouder was dan vijftien jaar toen je in Nederland een 
asielaanvraag indiende, kun je in aanmerking komen voor een 
reguliere buitenschuldvergunning. Dat is het geval als jij voldoende 
duidelijk hebt gemaakt aan de IND dat je echt niet terug kunt keren 
naar je land van herkomst. Dit zijn de voorwaarden:
• De autoriteiten van je land van herkomst of het land waar je 

eerder verbleven hebt, geven geen toestemming voor je 
terugkeer.

• Je hebt zelf initiatief getoond om de medewerking van de 
autoriteiten te krijgen of de benodigde reisdocumenten.

• Je kunt om medische redenen niet vertrekken.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist of je voldoet aan 
de voorwaarden voor een verblijfsvergunning op grond van 
buitenschuld voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Verblijfsvergunning voor slachtoffers van 
mensenhandel
Je kunt een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd krijgen 
als je slachtoffer bent van mensenhandel. Dit is een tijdelijke 
verblijfsvergunning. Je moet dan aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
• Je bent slachtoffer van mensenhandel.
• Je hebt aangifte gedaan of op een andere manier meegeholpen 

aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar 
de verdachte van het strafbare feit.

• Er is een strafrechtelijk opsporingsonderzoek of 
vervolgingsonderzoek naar de verdachte van het strafbare feit 
waarvan aangifte is gedaan of waar je op een andere manier je 
medewerking aan hebt verleend.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist of je voldoet aan 
de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als slachtoffer van 
mensenhandel.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie over jou. De 
organisaties die aan deze folder meewerken staan onderaan. Deze 
organisaties verwerken persoonsgegevens tijdens de behandeling 
van jouw aanvraag, melding of verzoek. Zij vragen je om jouw 
gegevens en ook aan andere organisaties of personen als dat nodig 
is. Deze organisaties gebruiken en bewaren jouw gegevens en geven 
ze door aan andere organisaties als dat wettelijk moet. In de 
privacywetgeving staan plichten voor organisaties die jouw 
gegevens verwerken. Zij moeten bijvoorbeeld zorgvuldig en veilig 
met jouw gegevens omgaan. In de privacywetgeving staan ook jouw 
rechten, bijvoorbeeld:
• inzien van jouw gegevens bij organisaties;
• weten wat organisaties met jouw gegevens doen en waarom;
• weten aan welke organisaties jouw gegevens zijn doorgegeven.

Wil je meer weten over de verwerking van jouw persoonsgegevens 
en jouw rechten? Kijk dan op de websites van de organisaties. 



Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
Raad voor Rechtsbijstand (RVR) 
VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 
Nidos – jeugdbescherming voor vluchtelingen
Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel 
(AVIM)
Koninklijke Marechaussee (KMar)
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

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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Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik mijn eerste gesprek met de IND?
Na je aanmelding bij de Vreemdelingenpolitie heb je minimaal drie 
weken de tijd om je voor te bereiden op de asielprocedure. In de 
praktijk duurt het minimaal drie weken voordat je het eerste 
gesprek hebt met de IND. In de opvanglocatie van het COA of in het 
pleeggezin krijg je een brief waarin de IND je uitnodigt voor dit 
eerste gesprek.

Hoe lang moet ik wachten op een beslissing van de IND?
De asielprocedure duurt minimaal acht werkdagen. De INDkantoren 
zijn meestal gesloten op zaterdag en zondag: dit zijn dan geen 
werkdagen. Soms kan de IND niet binnen acht werkdagen beslissen, 
bijvoorbeeld omdat je tijdens de asielprocedure ziek wordt. In dat 
geval kan de IND zes extra werkdagen de tijd nemen om op jouw 
asielaanvraag te beslissen. 

Ook kan de IND besluiten om jouw asielaanvraag verder te
behandelen in de Verlengde Asielprocedure. In dat geval duurt het
maximaal zes maanden vanaf de ondertekening van de asielaan-
vraag voordat de IND beslist over je asielaanvraag. Je ontvangt dan
een andere folder met meer informatie over deze Verlengde
Asielprocedure. Wanneer de IND niet binnen zes maanden kan
beslissen, ontvang je hierover bericht van de IND. Heeft de IND je
zes maanden nadat je de asielaanvraag hebt ingediend nog geen
beslissing gestuurd en heb je hierover ook geen bericht van de IND
ontvangen? Dan kun je de IND per brief vragen om binnen twee
weken op je asielaanvraag te beslissen. Je advocaat kan je hierbij
helpen. Op verzoek van je advocaat kan een rechter daarna beslissen
dat de IND een boete moet betalen voor elke dag dat er geen
beslissing op de aanvraag wordt genomen.

Ik vertel mijn asielverhaal liever aan een vrouw. Kan dat?
In Nederland kun je contact met mannen of vrouwen in het
dagelijkse leven niet weigeren. In de Nederlandse samenleving
worden mannen en vrouwen gelijkwaardig behandeld. Dit
verwachten wij ook van jou. Maar als je liever met een vrouwelijke
IND-medewerker wilt spreken over de reden van je asielaanvraag,

dan kun je dit bij het eerste gehoor (= gesprek met de IND)
aangeven. De IND zal dan ook proberen te regelen dat er een
vrouwelijke tolk bij het nader gehoor (= tweede gesprek) aanwezig
is. Vertel je jouw verhaal liever aan een man, dan kun je dit ook
aangeven bij het eerste gesprek met de IND. In dat geval probeert de
IND te regelen dat er bij het nader gehoor een mannelijke 
INDmedewerker en mannelijke tolk aanwezig zijn.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Als je ziek of zwanger bent, zeg dit dan tegen de verpleegkundige
tijdens het onderzoek voor het medisch advies (zie de folder
‘Voordat jouw asielprocedure begint’). Dit is extra belangrijk als je
een besmettelijke ziekte hebt, of denkt te hebben, zoals: TBC,
scabiës/schurft of hepatitis B. Alles wat je de verpleegkundige
vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. De verpleegkundige geeft
informatie over jouw gezondheid nooit door aan anderen zonder
jouw toestemming. Indien je het wel goed vindt dat de verpleeg-
kundige informatie doorgeeft aan de IND, dan kan de IND hier bij
de gehoren eventueel rekening mee houden.
Als je tijdens de asielprocedure ziek wordt, zeg dit dan tegen je
voogd, een medewerker van het COA, de IND of VluchtelingenWerk.
Zij kunnen je helpen om de juiste (medische) hulp te krijgen.
Als je ziek bent op de dag dat je een gesprek hebt met de IND of je
advocaat, vraag dan je voogd of een medewerker van het COA om
dit door te geven aan je advocaat of aan de IND.

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen?
Je kunt deze vragen stellen aan je voogd, aan je advocaat of aan één
van de medewerkers van het COA, VluchtelingenWerk of de IND.

Heb je een klacht?
Alle organisaties die bij de asielprocedure betrokken zijn, werken
professioneel en zorgvuldig. Als jij echter vindt dat je niet goed bent
behandeld door een organisatie, dan kun je een klacht indienen.
Je voogd, je advocaat of een medewerker van VluchtelingenWerk
kunnen je hierbij helpen.


