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Je wilt asiel aanvragen 
Aanmeldfase en rust- en voorbereidingstermijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom krijg je deze folder? 
Je bent naar Nederland gereisd om bescherming (asiel) te vragen. Je voelt je niet 
veilig in je eigen land. Als je asiel aanvraagt, komt er veel op je af. In deze folder lees 
je wat je kunt verwachten tijdens de eerste dagen van de asielprocedure. De IND 
noemt dit de aanmeldfase.  
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Welke organisaties kom je tegen in de aanmeldfase? 
 
In de aanmeldfase ontmoet en spreek je mensen van verschillende organisaties. 
Sommige organisaties horen bij de Nederlandse overheid en sommige niet. Hieronder 
zie je de logo’s van de verschillende organisaties. Er staat ook kort uitgelegd wat zij 
doen.  
 

 

Je bent jonger dan 18 jaar en zonder ouders of andere 
mensen die officieel voor je zorgen in Nederland. Toch 
moet volgens de Nederlandse wet iemand officieel voor jou 
zorgen. Dit heet voogdij. In Nederland is Stichting Nidos 
de organisatie die zich hiermee bezighoudt. Nidos vraagt de 
voogdij aan over jou. Nidos wijst één van haar 
medewerkers aan als jouw voogd. Die medewerker helpt je 
tijdens de asielprocedure. De voogd helpt je bijvoorbeeld 
met het nemen van belangrijke beslissingen. Ook zorgt de 
voogd ervoor dat je een goede plek hebt om te wonen en 
naar school kunt gaan. Nidos heeft geen invloed op de 
beslissing over jouw asielaanvraag. www.nidos.nl 

 

De Vreemdelingenpolitie (AVIM) is een onderdeel van de 
Nederlandse politie en houdt toezicht op vreemdelingen in 
Nederland. Zij registreren jouw gegevens in het systeem en 
nemen documenten in voor onderzoek. 

 

De Koninklijke Marechaussee (KMar) houdt toezicht bij 
de grenzen van Nederland. Ook onderzoeken zij of 
documenten (bijvoorbeeld paspoorten) echt zijn. Zij 
kunnen ook jouw gegevens registreren in het systeem. 

 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt 
voor de opvang en begeleiding tijdens de asielprocedure 
van asielzoekers in Nederland. Het COA zorgt ook dat je 
eten en een zorgverzekering krijgt. Het COA kan je helpen 
bij contact met een dokter. Het COA is een onafhankelijke 
organisatie en beslist niet over uw asielaanvraag.  
www.coa.nl 

 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een 
onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. De medewerkers van de IND onderzoeken of je 
recht hebt op asiel in Nederland. Daarom heb je 
gesprekken met ze over wie je bent. En waarom je in 
Nederland asiel hebt aangevraagd. Zij onderzoeken jouw 
persoonlijke verhaal en de situatie in het land waar je 
vandaan komt. Daarna beslissen zij of je (tijdelijk) in 
Nederland mag blijven of niet. www.ind.nl 

 

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

http://www.nidos.nl/
http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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In de gebouwen van de IND en in de opvangcentra van het 
COA lopen beveiligers rond. Je herkent ze aan hun 
uniform. Beveiligers zijn er voor jouw veiligheid. Zij slaan 
jouw bagage op. Je kunt ze vragen stellen over wat wel en 
niet mag in de gebouwen en op de terreinen. De beveiligers 
hebben geen invloed op de beslissing over jouw 
asielaanvraag. En geen toegang tot jouw persoonlijke 
dossier. 

 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) is de organisatie 
waar je naar toe 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 

 

In de opvanglocatie heb je een afspraak met een 
verpleegkundige van MediFirst. Deze verpleegkundige 
vraagt jou of je wilt meewerken aan een medisch 
onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om vast te stellen of 
je psychische en/of lichamelijke problemen hebt die van 
invloed kunnen zijn op jouw gesprekken met de IND. 

 
 
 
 
Wat gebeurt er in de aanmeldfase? 
 
De aanmeldfase duurt meestal 3 dagen. Soms duurt het iets langer, omdat het 
bijvoorbeeld druk is. Hieronder lees je wat er allemaal gebeurt in de aanmeldfase. Het 
is mogelijk dat de stappen in jouw geval in een andere volgorde zijn. Je meldt je altijd 
eerst aan in Ter Apel. De rest van de stappen kun je ook in een andere plaats volgen.  
 

Stap 1 Aankomst AC Ter Apel 

Stap 2 Aanmeldformulier 

Stap 3 Identificatie en registratie 

Stap 4 Gesprek met Nidos 

Stap 5 Naar de opvanglocatie 

Stap 6 Medische controle 

Stap 7 Aanmeldgehoor 

 
Stap 1: aankomst bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel 
Je reist naar het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit is het gebouw waar alle 
asielprocedures starten. Na jouw aankomst: 
• schrijft een beveiliger jouw naam op en neemt een beveiliger jouw bagage in. 
• brengt een beveiliger jou naar de wachtruimte. Hier wacht je tot een IND-

medewerker jou ophaalt.  
 

http://www.gzasielzoekers.nl/
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Stap 2: de eerste inschrijving door de IND en invullen aanmeldformulier 
Medewerkers van de IND vragen je:  
• naar jouw persoonsgegevens en maken een foto van jou. Dit slaan zij op in een 

computersysteem.  
• om een vragenformulier in te vullen op papier of op de computer. Dit formulier heet 

het aanmeldformulier. Met dit formulier krijgt de IND alvast belangrijke informatie 
over jou. Er staan bijvoorbeeld vragen in over jouw woonplaats, familie en reis. Ook 
beantwoord je kort de vraag waarom je asiel aanvraagt. De IND gebruikt deze 
gegevens om te bepalen hoe jouw asielprocedure verdergaat. Het is daarom 
belangrijk dat je eerlijk antwoord geeft.  

 
Stap 3: identificatie en registratie 
Voor jouw asielaanvraag moet de Nederlandse overheid weten wie je bent. Daarom 
volgt eerst de identificatie en registratie: 
• identificatie betekent vaststellen wie jij bent. Dit gebeurt met documenten en door 

vragen te stellen over jouw afkomst.  
• registratie betekent het opslaan van jouw gegevens in een landelijk systeem. Deze 

gegevens zijn nodig voor de behandeling van jouw asielaanvraag. 
 
Er zijn 2 organisaties die zorgen voor de identificatie en registratie. Dit zijn de AVIM 
en de KMar. De registratie gebeurt met een tolk (aan de telefoon). Hieronder lees je 
hoe de registratie gaat. De medewerker van de AVIM of KMar:  
• vraagt naar jouw naam, woonplaats en reis. De medewerker doet dit om jouw 

identiteit te bepalen. Het is daarom belangrijk dat je eerlijk bent.  
• laat je een handtekening zetten op de asielaanvraag. Dit vragen ze alleen als je 12 

jaar bent of ouder. Dit document is het officiële bewijs dat je in Nederland asiel hebt 
aangevraagd.  

• maakt een foto van jouw gezicht, neemt jouw vingerafdrukken af en vraagt om jouw 
handtekening. Dit is nodig om een document te maken: het Vreemdelingen 
Identiteitsbewijs (VI). Met dit document kun je laten zien dat je asiel hebt 
aangevraagd in Nederland. 

• neemt jouw documenten in, bijvoorbeeld jouw paspoort. De medewerker stuurt je 
persoonlijke documenten op voor controle. Als ze echt zijn, krijg je ze aan het einde 
van de asielprocedure weer terug. 

• neemt jouw telefoon in voor onderzoek. Er wordt onderzocht of er informatie op 
jouw telefoon staat die belangrijk is voor jouw asielaanvraag. Na onderzoek krijg je 
de telefoon weer terug. Dit kan een paar dagen duren. 

• onderzoekt jouw bagage. 
• vraagt hoe oud je bent als je geen documenten hebt meegenomen die bewijzen wie 

je bent. De medewerker stelt vragen over jou en jouw leeftijd en bekijken ook goed 
hoe oud je eruitziet. Dit heet een leeftijdsschouw. De IND doet dit ook tijdens het 
eerste gesprek: het aanmeldgehoor. Meer hierover lees je in stap 5. Vinden de 
AVIM/KMar en de IND je overduidelijk minderjarig? Dan gaan ze uit van de leeftijd 
die jij hebt opgegeven. Vinden de AVIM/KMar en de IND je overduidelijk 
meerderjarig? Dan zullen zij jouw leeftijd veranderen in het systeem en word je als 
meerderjarig gezien. Je leeftijd wordt veranderd naar 21 jaar.  

• Is je leeftijd nog steeds onduidelijk? Dan kan de IND een leeftijdsonderzoek starten. 
Wat dit is lees je op pagina 6.  
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Stap 4: medische controle  
Na de registratie krijg je een gesprek met de medewerker van Nidos. Soms krijg je dit 
gesprek ook later. De medewerker wil graag meer over je weten. De medewerker:  
• vraagt wie je bent en hoe het met je gaat; 
• vraagt waarom je ben gevlucht en of je familie hebt in Nederland; 
• vertelt je meer informatie over de asielprocedure;  
• vraagt na het gesprek de voogdij aan. 
 
Stap 5: naar de opvanglocatie  
Na de registratie en het gesprek met Nidos ga je naar de opvang. Het COA laat je zien 
waar je slaapt en eet. Zij begeleiden je naar de afspraken in de komende dagen. 
 
Stap 6: medische controle  
De dag na de registratie krijg je een medische controle. De GZA controleert of je 
tuberculose (tbc) hebt. Dit is een besmettelijke infectieziekte die meestal in de longen 
zit. Ze maken een röntgenfoto van jouw longen als dat nodig is.  
 
Stap 7: gesprek met de IND: het aanmeldgehoor 
Het aanmeldgehoor is een belangrijk gesprek waarin de IND vragen aan je stelt. De 
IND gebruikt de informatie die je al eerder op de het aanmeldformulier hebt ingevuld. 
Meestal krijg je dit gesprek op dag 3. Soms zit er ook een medewerker van Nidos bij.  
 
De belangrijkste doelen van het aanmeldgehoor zijn: 
• informatie krijgen over: 

- wie je bent; 
- waar je vandaan komt; 
- hoe je bent gereisd. 

• bekijken welke documenten je hebt ingeleverd. Hebt u nog documenten die je niet 
eerder hebt ingeleverd? Dan kun je deze geven aan de IND-medewerker.  

• onderzoeken of een ander land in Europa moet beslissen op jouw asielaanvraag. 
Meer informatie hierover staat in de folder “Children asking for international 
protection”. 

• bepalen hoe jouw asielprocedure verdergaat.  
 
De medewerker van de IND stelt je vragen over: 
• jouw identiteit, nationaliteit, afkomst en woonplaats; 
• familie; 
• documenten; 
• opleiding; 
• werk en militaire dienst; 
• wonen in andere landen; 
• jouw reis naar Nederland; 
• jouw leeftijd. Ook bekijkt de medewerker goed hoe oud je eruitziet; 
• de reden waarom je asiel aanvraagt.  
 
Tijdens dit gesprek hoef je nog maar kort antwoord te geven op de vraag waarom je 
asiel aanvraagt. De IND gebruikt deze gegevens om de juiste procedure te kunnen 
plannen. In een tweede gesprek krijg je de mogelijkheid om uitgebreid te vertellen 
over de redenen van je asielaanvraag. Dit gesprek heet het nader gehoor.  
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De IND maakt een verslag (rapport) van het gesprek. Je krijgt hier later een kopie 
van.  
 
Is het aanmeldgehoor klaar? De IND kan jouw stem daarna opnemen om te kijken uit 
welk gebied je komt. Je praat dan een korte tijd achterelkaar in de taal of talen die je 
gewend bent om te spreken.  
 

 
 
 
 
Leeftijdsonderzoek 
 
Gelden de volgende situaties allemaal voor jou? Dan kan de IND je vragen of je een 
speciaal onderzoek wilt laten doen om je leeftijd te bewijzen.  
• Je hebt geen documenten bij je over je leeftijd; en 
• je bent in een ander EU-land niet bekend als asielzoeker. De politie controleert dit in 

een systeem met jouw vingerafdrukken; en 
• de politie en de IND twijfelen aan jouw leeftijd na de leeftijdsschouw. 
 
Het onderzoek 
Het onderzoek gebeurt in een speciaal centrum. Hier maakt de onderzoeker 
röntgenfoto’s van je schouder en je pols. Röntgenfoto’s worden gemaakt met een 
speciaal apparaat dat door je huid heen naar je botten kan kijken. Dit doet geen pijn 
en voelt hetzelfde als het maken van een gewone foto. Het is ook niet slecht voor je 
gezondheid. Het sleutelbeen en het hand-/polsgewricht van kinderen zien er anders 
uit dan van volwassenen. De onderzoeker kan daarom met de röntgenfoto’s van je 
schouder en pols conclusies trekken over jouw leeftijd. 
 

 
Na het onderzoek  
Blijkt uit het leeftijdsonderzoek dat je niet de goede geboortedatum hebt verteld? Dan 
kan de IND gaan twijfelen of alle andere dingen die je hebt verteld wel echt waar zijn. 
Zoals de reden waarom je bent weggegaan uit jouw land.  

Tolk 
Je hebt veel gesprekken met verschillende organisaties. Bij de meeste gesprekken helpt een 
tolk om het gesprek te vertalen. De tolk vertaalt Nederlandse zinnen en woorden naar een 
voor jou begrijpelijke taal. De tolk vertaalt wat jij zegt naar het Nederlands. Een tolk heeft 
geen invloed op de beslissing over jouw asielaanvraag. Soms zit de tolk in persoon bij een 
gesprek. Maar vaak gaat dit ook via de telefoon. Bij het gesprek met de IND over de redenen 
van uw asielaanvraag zit altijd een tolk in persoon. Geef meteen aan als jij en de tolk elkaar 
niet goed kunnen verstaan. De IND probeert dan een andere tolk te regelen. Het is 
belangrijk dat er geen misverstanden ontstaan doordat je de vragen niet goed begrijpt. 
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Blijkt uit het leeftijdsonderzoek dat je ouder dan 18 jaar bent? Dan kan de IND jouw 
asielaanvraag verder behandelen als de asielaanvraag van een volwassen asielzoeker. 
Je leeftijd wordt veranderd naar 21 jaar.  
 
Wil je geen leeftijdsonderzoek laten doen? Dan kan dit een teken zijn voor de IND dat 
je niet de goede geboortedatum hebt verteld. De IND zal je leeftijd laten aanpassen 
naar 21 jaar en je als meerderjarig zien. De IND kan ook dan gaan twijfelen of alle 
andere dingen die je hebt verteld, wel echt waar zijn. Zoals de reden waarom je bent 
weggegaan uit jouw land. 
 
 
 
 
Wat gebeurt er na de aanmeldfase? 
 
Na de aanmeldfase: 
• ga je naar een ander opvangcentrum. Ben je tussen de 15 en 18 jaar oud? Dan ga 

je na je aanmelding en registratie naar een speciale opvanglocatie. Deze opvang is 
van het COA en is speciaal ingericht voor jonge asielzoekers. Ben je jonger dan 13 
jaar? Dan regelt Nidos jouw opvang. Je woont dan tijdelijk bij mensen thuis in een 
opvanggezin.  

• bepaalt de IND hoe jouw asielprocedure er verder uit gaat zien; 
• kan de IND bepalen hoeveel onderzoek nodig is om te kunnen beslissen op jouw 

asielaanvraag. De IND kan onderzoeken doen, bijvoorbeeld naar jouw documenten;  
• ga je de rust- en voorbereidingstermijn (de RVT) in. Hieronder lees je wat er tijdens 

de RVT gebeurt. 
 
 
 
 
Wat gebeurt er tijdens de RVT? 
 
De RVT duurt in elk geval 3 weken. Als het druk is kan het langer duren. In deze 
periode rust je uit van je reis naar Nederland. Je wacht dan op het belangrijkste 
gesprek met de IND, het nader gehoor. In dit gesprek vertel je meer over de redenen 
van je asielaanvraag. Meer informatie lees je in de folder: “Als je asiel aanvraagt: 
Informatie over de Algemene Asielprocedure”. Deze folder krijg je later nog. Hieronder 
lees je wat er allemaal gebeurt tijdens de RVT. De stappen kunnen in een andere 
volgorde zijn. 
 

Stap 1 Voorlichting 

Stap 2 Advocaat 

Stap 3 Gesprek verpleegkundige 

Stap 4 Documenten nasturen naar de IND 

Stap 5 Uitnodiging nader gehoor 

 
Stap 1: voorlichting  
Je krijgt voorlichting van VWN over de asielprocedure. En over de organisaties die je 
tijdens de procedure tegenkomt.  
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Stap 2: advocaat 
Je krijgt een advocaat die je helpt met de voorbereiding op de asielprocedure. Je 
advocaat kent de wetten en regels over asiel. En weet hoe belangrijk het nader 
gehoor is. Je hoeft niet te betalen voor de advocaat. Het is mogelijk om al tijdens de 
aanmeldfase een advocaat te vragen om je te helpen. Dit moet je dan wel zelf regelen 
en ook zelf betalen.  
 
Stap 3: gesprek verpleegkundige  
In de opvanglocatie heb je een afspraak met een verpleegkundige van Medifirst. 
Tijdens dit gesprek vraagt de verpleegkundige of je littekens, mentale en/of 
lichamelijke problemen hebt. De verpleegkundige wil weten of die problemen invloed 
kunnen hebben op jouw gesprek met de IND. Op die manier kan de IND hier zoveel 
mogelijk rekening mee houden.  
 
Stap 4: documenten nasturen naar de IND 
Heb je nog belangrijke documenten die jouw asielverhaal bewijzen? Of documenten 
die jouw leeftijd kunnen bewijzen? Laat deze documenten dan naar Nederland sturen. 
Probeer dit zo snel mogelijk te regelen. De IND moet misschien nog laten 
onderzoeken of de documenten echt zijn.  
 
Stap 5: uitnodiging nader gehoor 
Je krijgt een brief van de IND met een uitnodiging voor het nader gehoor. In de 
folder: “Als je asiel aanvraagt: Informatie over de Algemene Asielprocedure”, lees je 
hoe de procedure verdergaat. 
 
 
 
 
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. 
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Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave 
van: 
Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 
en Mensenhandel (AVIM) 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
Koninklijke Marechaussee (KMar) 
Raad voor Rechtsbijstand (RvR) 
VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 
Internationale Organisatie voor Migratie 
(IOM) 
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 
 

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. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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