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Procedura e thjeshtuar e azilit 
Ju vini nga një vend i sigurt ose tanimë keni mbrojtje 
ndërkombëtare 
 

 
 
 

 
 

 
 
Pse ju është dhënë kjo broshurë? 

Ju doni të kërkoni azil në Holandë. Azil do të thotë: mbrojtje për njerëz të cilët nuk 
janë të sigurt në vendin e tyre dhe atje nuk mund t'u jepet mbrojtje. 

 
Kur bëni kërkesë për azil, ju i kërkoni qeverise së Holandës një leje qëndrimi. Kjo leje 
ju nevojitet për të banuar dhe punuar në Holandë. 

 
Pas paraqitjes së kërkesës tuaj për azil, fillon procedura e azilit. Kjo është një 

procedurë juridike gjatë së cilës pushteti holandez vlerëson se a do t'ju jepet leje 
qëndrimi apo jo. 
 

Në këtë broshurë do të lexoni se çfarë ndodh gjatë procedurës së azilit. Po ashtu, do 
të lexoni se çfarë duhet të bëni (detyrimet tuaja) dhe çfarë mund të prisni nga 

pushteti holandez (të drejtat tuaja). 
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Kur mund të merrni një leje qëndrimi për arsye azili? 
 

Në Ligjin holandez mbi të Huajt janë përcaktuar kushtet që duhet të plotësoni për të 
marrë një leje qëndrimi për arsye azili. Ju mund të merrni një leje qëndrimi nëse: 

• keni arsye të bazuara që në vendin tuaj të origjinës të druani nga përndjekja për 
shkak të racës, fesë, nënshtetësisë, bindjes politike apo për arsye se i përkitni një 
grupi të caktuar shoqëror, ose; 

• keni arsye të bazuara që në vendin tuaj të origjinës të druani nga dënimi me vdekje 
ose ekzekutimi, tortura ose një tjetër formë trajtimi çnjerëzor ose poshtërues, ose; 

• keni arsye të bazuara që në vendin tuaj të origjinës të druani se bëheni viktimë e 
dhunës së verbër në një konflikt të armatosur, ose; 

• bashkëshorti/bashkëshortja, partneri, babai, nëna ose fëmija juaj i mitur ka marrë 
rishtas një leje qëndrimi për arsye azili në Holandë. 

 

Ne rast se ju vini nga një vend i sigurt i origjinës, apo në rast se ju tanimë keni një 
leje qëndrimi për arsye azili në Holandë, në një shtet tjetër të BE-së, në Norvegji, 

Islandë, Lihtenshtajn ose Zvicër, atëherë ka gjasa të mëdha që IND-ja të vlerësojë se 
ju nuk i plotësoni këto kushte. Prandaj, kërkesa juaj për azil do të shqyrtohet në 
mënyrë të përshpejtuar në procedurën e thjeshtuar. 

 
Lista e vendeve të sigurta 

Shqipëria, Algjeria, Andorra, Australia, Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Brazilia, 
Bullgaria, Kanadaja, Qiproja, Danimarka, Gjermania, Estonia, Finlanda, Franca, 
Gjeorgjia, Gana, Greqia, Hungaria, Irlanda, India, Italia, Xhamajka, Japonia, Kosova, 

Kroacia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Maroku, Monako, 
Mongolia, Mali i Zi, Holanda, Zelanda e Re, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Ukraina, 

Austria, Polonia, Portugalia, Rumania, San-Marino, Senegali, Serbia, Sllovenia, 
Sllovakia, Spanja, Trinidad dhe Tobago, Çekia, Tunizia, Qyteti i Vatikanit, Mbretëria e 
Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Islanda, Suedia, Zvicra. 

 
Kjo listë mund të ndryshojë: mund të shtohen apo hiqen shtete. Kjo varet nga gjendja 

e sigurisë në një vend. Versioni i fundit i listës së vendeve të sigurta mund të gjendet 
në faqen e internetit të Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl 
 

 
 

 

Me cilat organizata do të keni punë? 
 
 

 

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en 

Mensenhandel (AVIM), është një nëndegë e Policisë 

Kombëtare. Përcaktimi dhe regjistrimi i identitetit tuaj bie 

nën përgjegjësinë e AVIM. Për atë qëllim ata i kontrollojnë 

bagazhet tuaja, ju bëjnë kontroll fizik, ju kërkojnë të 

dhënat personale dhe dokumentet, ju bëhet një foto dhe ju 

merren gjurmët e gishtave. Përveç kësaj, AVIM mban 

përgjegjësi për sigurinë tuaj. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kujdeset 

për pritjen dhe shoqërimin e azilkërkuesve gjatë 

procedurës së azilit në Holandë. Po ashtu, COA-ja kujdeset 

që ju të keni ushqim dhe sigurim shëndetësor. COA-ja 

mund t'ju ndihmojë për të kontaktuar me një mjek. COA-ja 

është një organizatë e pavarur dhe nuk vendos për 

kërkesën tuaj për azil. 

www.coa.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) është një 

organizatë e pavarur për të drejtat e njeriut dhe është 

themeluar për të mbrojtur interesat e azilkërkuesve. VWN-

ja ju jep informacione dhe shpjegime lidhur me procedurën 

e azilit, ju informon dhe ju jep mbështetje personale gjatë 

ndjekjes së kësaj procedure dhe, në rast problemesh 

ndërmjetëson tek organizata të tjera. Ata bashkëpunojnë 

ngushtë me avokatin tuaj. VWN-ja nuk vendos për 

kërkesën tuaj për azil. 

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) kujdeset që t'ju 

ndihmojë një avokat nëse ju atë nuk mund ta paguani vetë 

RvR i paguan një kompensim atij avokati për ndihmën që 

ju jep juve. Avokati nuk është në shërbim të RvR. Avokati 

është një dhënës i pavarur i ndihmës juridike i cili ju 

ndihmon për procedurën tuaj të azilit, por i cili nuk vendos 

për kërkesën tuaj për azil. 

www.rvr.org 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) është një 

nëndegë e Ministrisë holandeze të Drejtësisë dhe Sigurimit. 

Punonjësit e IND-së shqyrtojnë se a keni të drejtë për azil 

në Holandë apo jo. Prandaj, ata zhvillojnë biseda me ju 

rreth asaj se kush jeni dhe pse keni kërkuar azil në 

Holandë. Ata e shqyrtojnë rrëfimin tuaj personal dhe 

situatën në vendin tuaj të origjinës. Pastaj, ata vendosin se 

a ju lejohet të qëndroni (përkohësisht) në Holandë apo jo. 

Ata e shqyrtojnë rrëfimin tuaj personal dhe situatën në 

vendin tuaj të origjinës. 

www.ind.nl 

 

 

Në godinat e IND-së dhe në qendrat e pritjes të COA-së 

janë të pranishëm roje të sigurisë. Ata i njihni nga 

uniforma e tyre. Ata janë aty për sigurinë tuaj. Po ashtu, 

atyre mund t'ju bëni pyetje për atë se çfarë lejohet apo nuk 

lejohet në godinat dhe në ambientet e IND-së dhe të COA-

së. Këta roje të sigurisë nuk kanë asnjë ndikim mbi 

vendimin e kërkesës suaj për azil. 

 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) është 

një organizatë e pavarur që ndihmon migrantët në tërë 

botën. IOM mund t'ju ndihmojë juve në rast se dëshironi të 

largoheni në mënyrë të pavarur nga Holanda. IOM ju jep 

informacione praktike lidhur me kthimin dhe riintegrimin 

dhe ju shoqëron gjatë rregullimit të largimit tuaj nga 

Holanda. Ju mund të kërkoni nga VWN-ja ose nga avokati 

juaj që t'ju ndihmojë për këtë. 

www.iom-nederland.nl 

http://www.coa.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
http://www.iom-nederland.nl/
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Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) është një nëndegë 

e Ministrisë holandeze të Drejtësisë dhe Sigurimit. Në rast 

se IND-ja e refuzon kërkesën tuaj për azil, një punonjës i 

shërbimit DT&V ju ndihmon gjatë organizimit të kthimit në 

vendin tuaj të origjinës. Në rast se ju nuk largoheni në 

mënyrë të pavarur nga Holanda, shërbimi DT&V mund të 

kalojë në largim të detyrueshëm. 

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

 
 
 

Çfarë pritet nga ju? 
 
Gjatë procedurës, ju duhet t'i shpjegoni arsyet për të cilat kërkoni azil në Holandë. 
Është e rëndësishme që të jepni deklarata të detajuara nga të cilat rezulton se 

pikërisht ju keni nevojë për mbrojtje. Gjithashtu, ju IND-së duhet t'ia tregoni të gjitha 
dokumentet që mbështesin deklaratat tuaja, si p.sh. dokumente për identifikim dhe 

letra.  
 
Në rast se keni rrethana personale të cilat duhet t'i ketë parasysh IND-ja, për ato 

duhet të tregoni te VluchtelingenWerk (VWN), ose gjatë intervistës suaj me IND-në. 
Atëherë IND-ja mund të marrë masa, për shembull gjatë bisedave apo në qendrën e 

pritjes te COA. IND-ja përpiqet t'ju mbështesë sa më mirë të jetë e mundur lidhur me 
rrethanat tuaja personale. 
 

 
 

Procedura e azilit ditë për ditë 
 

Më poshtë janë përshkruar të gjitha hapat që do t'i ndiqni gjatë procedurës tuaj të 
azilit. Me që jeni me origjinë nga një vend që sipas pushtetit holandez është vend i 

sigurt, IND-ja kërkesën tuaj për azil e shqyrton në një procedurë të thjeshtuar. 
 
Gjatë procedurës suaj të azilit, ka mundësi që të qëndroni në të njëjtën qendër për 

pritje sikur gjatë fazës së përgatitjes për procedurën. Bisedat me IND-në mbahen në 
zyrat e IND-së. 

 
Më poshtë do të lexoni se si rrjedh procedura juaj e azilit. 

 

Hapi 1 Regjistrimi tek IND-ja 

Hapi 2 Formulari i regjistrimit 

Hapi 3 Identifikimi/Regjistrimi te 

Vreemdelingenpolitie (AVIM) 

Hapi 4 Caktimi i procedurës nga IND-ja 

Hapi 5 Intervista me IND-në 

Hapi 6 Vlerësimi i kërkesës tuaj për azil 

Hapi 7 Korrigjime dhe plotësime + reagimi 

Hapi 8 Vendimi 

http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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Hapi 1: Regjistrimi tek IND-ja 
Jeni paraqitur tek IND-ja në Ter Apel. Punonjësit e IND-së ju kanë regjistruar. Tani 

jeni në pritje të paraqitjes së kërkesës tuaj për azil. 
 

Hapi 2: Formulari i regjistrimit 
Keni plotësuar një formular regjistrimi, në të keni plotësuar të dhënat tuaja. Të 
dhënat që i keni plotësuar në formularin e regjistrimit IND-ja i përdor si pikënisje për 

procedurën tuaj të mëtejshme. 
 

Hapi 3: Identifikimi/Regjistrimi te Vreemdelingenpolitie (AVIM) 
Ju jeni paraqitur edhe te Vreemdelingenpolitie. Ata kanë bërë identifikimin dhe 
regjistrimin tuaj dhe tek ata keni nënshkruar kërkesën tuaj për azil në mënyrë që 

IND-ja të mund ta marrë në shqyrtim kërkesën tuaj për azil. 
 

Hapi 4: Caktimi i procedurës nga IND-ja  
Në bazë të informacioneve nga hapi 1, 2 dhe 3 IND-ja cakton se në cilën procedurë të 
azilit do të shqyrtohet kërkesa juaj për azil. Gjatë shqyrtimit të kërkesës tuaj për azil, 

mund të rezultojë që megjithatë kërkesa juaj për azil duhet të shqyrtohet në një 
procedurë tjetër. Pastaj do të kaloni në procedurë tjetër. Atëherë do të merrni një 

broshurë të re ku janë shpjeguar të gjithë hapat. Nëse mbeteni në procedurën e 
thjeshtuar, në atë rast një punonjës i VWN-së do t'ju japë shpjegime lidhur me këtë 
procedurë. Një avokat ju përgatit falas për bisedën tuaj me IND-në dhe ju jep këshillë 

juridike. Në procedurën e thjeshtuar ju jepet strehim modest te COA. Po ashtu, ju do 
të strehoheni veçmas nga azilkërkuesit e tjerë. 

 
Hapi 5: Intervista me IND-në  
Ju do të bëni një bisedë me një punonjës të IND-së lidhur me identitetin, 

nënshtetësinë dhe rrugëtimin tuaj. Kjo bisedë quhet intervistë. Në rast se vini nga një 
vend i sigurt, atëherë gjatë kësaj interviste ju bëhen edhe pyetje lidhur me arsyet e 

kërkesës tuaj për azil. Nëse dëshironi, mund të kërkoni nga organizata VWN që të jetë 
e pranishme në intervistë. Atëherë, VWN shikon se a mund të jetë i pranishëm ndonjë 
punonjës i saj në intervistën tuaj. Përgatituni sa më mirë të jetë e mundur për këtë 

intervistë. Juve ju jepet vetëm një herë rasti për të shpjeguar në mënyrë të qartë e të 
plotë se kush jeni. Jepni çdoherë të dhënat tuaja të vërteta dhe jo të dhëna nga 

ndonjë dokument i rremë (udhëtimi). Tregoni po ashtu, nëse keni përdorur ndonjë 
alias (=emër të rremë), se në fakt, bëhet verifikimi i vërtetësisë së dokumenteve dhe 

deklaratave tuaja. Në rast se IND-ja konstaton se deklaratat tuaja janë të pasakta ose 
dokumentet tuaja nuk janë origjinale, kjo mund të ketë pasoja të dëmshme për 
kërkesën tuaj për azil. 

 
Është e rëndësishme që t'i tregoni të gjitha gjërat nga të cilat rezulton se keni nevojë 

për mbrojtje. Tregoni sinqerisht, plotësisht dhe qartë se çfarë ju ka ndodhur dhe për 
çfarë arsye nuk mund t'ju jepet mbrojtje në vendin tuaj të origjinës. Në rast se ndonjë 
ngjarje e caktuar nuk ju kujtohet saktësisht, bëjani këtë të ditur punonjësit të IND-së. 

Punonjësi i IND-së është në dijeni të situatës së përgjithshme në vendin tuaj. Është e 
rëndësishme që ju të tregoni për situatën tuaj personale: pse ju personalisht keni 

nevojë për mbrojtje. Tregoni sa më tepër detaje të rëndësishme. Nëse keni shenja në 
trup, shqetësime trupore ose mendore që lidhen me arsyen e kërkesës tuaj për azil, 
është e rëndësishme që ato t'ia thoni punonjësit të IND-së. IND-ja mund të vendosë 

që t'ju ofrojë një ekzaminim mjekoligjor. Një ekzaminim të tillë ju mund ta bëni edhe 
vetë dhe për llogarinë tuaj. 
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Në biseda me IND-në është i pranishëm një përkthyes. Punonjësi i IND-së i bën 

pyetjet në holandisht. Përkthyesi përkthen ato pyetje në një gjuhë të kuptueshme për 
ju. Ato që i thoni ju, përkthyesi i përkthen në holandisht. Përkthyesi nuk është në 

shërbim të IND-së dhe nuk ka asnjë ndikim mbi vendimin e kërkesës suaj për azil. Ju 
duhet të thoni menjëherë në rast se ju dhe përkthyesi nuk mund ta kuptoni mirë 

njëri-tjetrin. Atëherë IND-ja mundohet të rregullojë një përkthyes tjetër. Është e 
rëndësishme që mos të lindin mosmarrëveshje për arsye se ju nuk i kuptoni mirë 
pyetjet. 

 
Nëse keni bërë kërkesë për azil bashkë me bashkëshortin(en) ose partnerin(en) tuaj, 

secili nga ju do të ketë një intervistë të veçantë me një punonjës të IND-së. Nëse keni 
fëmijë mbi moshën 15 vjeç, atëherë edhe ata do të kenë një intervistë të veçantë. 
Nëpërmjet avokatit tuaj do të merrni një raport të intervistës. 

 
Hapi 6: Vlerësimi i kërkesës tuaj për azil  

IND-ja e shqyrton dosjen tuaj dhe vlerëson nëse ju plotësoni kushtet për leje 
qëndrimi për arsye azili. Nga rezultati i këtij vlerësimi varet se si do të vazhdojë më 
tej procedura juaj e azilit. Ekzistojnë 2 mundësi: 

1. IND-së i nevojitet më shumë kohë për verifikime dhe nuk mund të vendosë për 
kërkesën tuaj për azil: në atë rast IND-ja vazhdon shqyrtimin e kërkesës tuaj në 

Procedurë të Përgjithshme Azili (AA). Do t'ju jepet një broshurë tjetër me 
informacione lidhur me AA-në. 

2. IND-ja konkludon se ju nuk i plotësoni kushtet për leje qëndrimi për arsye azili. 

Nëpërmjet avokatit tuaj do të merrni një letër nga IND-ja (=synim) ku thuhet se 
IND-ja ka ndër mend që ta refuzojë kërkesën tuaj për azil. Në atë letër janë dhënë 

arsyet e refuzimit dhe se çfarë do të thotë kjo për ju. Avokati juaj do të bisedojë 
me ju për këtë letër. Po ashtu, në letër mund të thuhet se juve ju jepet një ndalim 
hyrjeje. 

 

Ndalimi i hyrjes do të thotë se ju nuk keni të drejtë të 

qëndroni apo të hyni në Bashkimin Evropian. Shkelja 

e ndalimit të hyrjes është e dënueshme. Ndalimi i 

hyrjes iu jepet vetëm azilkërkuesve të rritur. 

 
 

Hapi 7: Korrigjime dhe plotësime + reagimi 
Nëse IND-ja ka ndër mend që ta refuzojë kërkesën tuaj për azil, bisedoni për këtë me 

avokatin tuaj. Pastaj, avokati juaj reagimin mund t'ia dërgojë me shkrim IND-së. Në 
këtë letër shprehet reagimi juaj ndaj synimit të IND-së. Në këtë letër ju mund të 
tregoni se pse nuk pajtoheni me synimin. Këtë letër avokati juaj ia dërgon IND-së, 

maksimumi deri të nesërmen. Avokati me ju do të bisedojë edhe lidhur me raportin e 
intervistës. Edhe biseda me avokatin tuaj përkthehet nga një përkthyes. Në rast se në 

raport mungon diçka ose nuk është shkruar si duhet, atëherë avokati raporton për 
këtë në një letër që ia drejton IND-së. Këto janë korrigjimet dhe plotësimet. 
Korrigjimet dhe plotësimet duhet t'i mbërrijnë IND-së maksimumi për dy ditë pas 

intervistës. 
 

Hapi 8: Vendimi 
Pas leximit të reagimit tuaj IND-ja vlerëson nëse vendimi i marrë paraprakisht duhet 

ndryshuar. Nga rezultati i këtij vlerësimi varet se si do të rrjedhë në vazhdim 
procedura juaj e azilit. Nëpërmjet avokatit tuaj do të merrni një letër nga IND-ja me 
rezultatin e këtij vlerësimi. Avokati juaj ju shpjegon se çfarë do të thotë kjo për ju. 

Ekzistojnë 2 mundësi: 
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1. IND-së i nevojitet më shumë kohë për verifikime dhe akoma nuk mund të vendosë 

për kërkesën tuaj për azil. Në atë rast IND-ja do të vazhdojë shqyrtimin e kërkesës 
tuaj për azil në procedurë AA ose në Procedurë të Zgjatur të Azilit (VA). Nga IND-

ja do të merrni një broshurë tjetër me informacione lidhur me procedurën AA ose 
atë VA. 

2. IND-ja edhe më tej çmon se ju nuk i plotësoni kushtet për një leje qëndrimi për 
arsye azili. Nëpërmjet avokatit tuaj do të merrni një letër nga IND-ja (=vendimi) 
ku thuhet se kërkesa juaj për azil është refuzuar. Në vendim janë dhënë arsyet e 

refuzimit dhe se çfarë do të thotë kjo për ju. Juve, për shembull, nuk ju lejohet të 
qëndroni më tej në Holandë dhe duhet detyrimisht të ktheheni në vendin tuaj ose 

në vendin ku tanimë keni një leje qëndrimi për arsye azili. Po ashtu, në vendim 
shkruhet se çfarë duhet të bëni nëse nuk pajtoheni me refuzimin, dhe se cilat 
mundësi ekzistojnë për t'u kthyer në vendin tuaj. Avokati juaj do të bisedojë me ju 

për vendimin. Në këtë letër mund t'ju caktohet një ndalim hyrjeje. Në rast se ju 
jepet ndalim hyrjeje, për këtë do të merrni informacione të veçanta. Për qëllim të 

zbatimit të ndalimit të hyrjes, të dhënat tuaja regjistrohen në Sistemin e 
Informacionit Schengen (SIS). Kjo do të thotë se gjatë periudhës së caktuar në 
letër juve nuk ju lejohet hyrja në Bashkimin Evropian. 

 
 

 
 

Pas procedurës së azilit 
 

Në rast se IND-ja e refuzon kërkesën tuaj për azil, në bashkëbisedim me avokatin tuaj 
ju mund të paraqitni ankesë kundër atij vendimi pranë një gjykate në Holandë. Kjo do 
të thotë se ju i bëni me dije gjyqtarit se nuk pajtoheni me vendimin e IND-së. Po 

ashtu, gjyqtarin mund ta pyesni se a ju lejohet të qëndroni në Holandë gjatë 
procedurës së shqyrtimit të ankesës. Për këto ju ndihmon avokati juaj. Në rast se 

IND-ja ka konstatuar se ju vini nga një vend i sigurt, apo tanimë keni një leje 
qëndrimi për arsye azili në një vend tjetër të BE-së, në Norvegji, Islandë, Lihtenshtajn 
ose Zvicër, atëherë zakonisht merr fund e drejta juaj e strehimit. Në rast se vini nga 

një vend i BE-së, atëherë nuk ju jepet strehim. Gjyqtari pastaj vlerëson nëse IND-ja e 
ka zbatuar mirë ligjin holandez gjatë marrjes së vendimit për kërkesën tuaj për azil. 

 
Në rast se gjyqtari vendos se IND-ja ka marrë vendim të drejtë, atëherë merr fund e 
drejta juaj për strehim. Nëse vini nga një vend i sigurt, do t'ju jepet edhe ndalim 

hyrjeje. Ju duhet menjëherë të largoheni nga Holanda. Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&V) mund t'ju shoqërojë për këtë. Mund të vendoseni në një qendër me liri të 

kufizuar (VBL) ose në qendër për familje (GL). Vetëm familjet me fëmijë të mitur 
shkojnë në një GL. VBL dhe GL kanë për synim kthimin. Ose ju vendosin në burg për 

të huajt nëse autoritetet mund t'ju dëbojnë. Nëse nuk ju vendosin në VBL, GL apo në 
paraburgim, atëherë duhet vetë të largoheni nga Holanda. Kur ktheheni në vendin 
tuaj të sigurt të origjinës, në shumicën e rasteve nuk ju jepen para kthimi, as në rast 

se e tërhiqni kërkesën tuaj për azil.  
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Ju vetë keni përgjegjësinë për t’u kthyer në vendin tuaj të origjinës. Në rast se ju nuk 

largoheni vetë, shërbimi DT&V mund të fillojë masa për t'ju kthyer/dëbuar me forcë. 
Në rast se IND-ja e refuzon kërkesën tuaj për azil, nga shërbimi DT&V do të merrni 

një broshurë me informacione lidhur me kthimin në vendin tuaj të origjinës. Nëse ju 
doni të ktheheni vullnetarisht në vendin tuaj të origjinës, mund të kontaktoni me 

Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM). IOM mund t’ju japë informacione 
praktike dhe do t’ju ndihmojë gjatë kthimit. Në qendrat e pranimit të COA-së mund të 
shkoni tek IOM. Për pyetje lidhur me kthimin eventual ose për ndihmë, mund t'u 

drejtoheni edhe punonjësve të VWN ose avokatit. 
 

 
 
 

Tërheqja e kërkesës tuaj për azil 
 
Kërkesën tuaj për azil mund ta tërhiqni në çdo çast. Në atë rast këshillohet që të 
kontaktoni me një avokat, me VWN ose drejtpërsëdrejti me shërbimin DT&V. Në rast 

se kërkesën tuaj e tërhiqni tek IND-ja, atëherë nuk ju lejohet më të qëndroni në 
Holandë. Atëherë nuk keni më as të drejtë strehimi. Po ashtu, mund t'ju jepet ndalim 

hyrjeje. Pas tërheqjes e keni të lejuar që përsëri të kërkoni azil. Edhe në rast se keni 
ndalim hyrjeje. 
 

Një punonjës i COA-s ose VWN mund t'ju sjellë në kontakt me një koordinues të 
shërbimit DT&V. Ose vetë mund të dërgoni një mesazh nëpërmes një formulari të 

posaçëm në faqen e internetit të shërbimit DT&V: 

• Në holandisht: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-
terugkeer/hulp-van-dtv 

• Në anglisht: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-
assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-
netherlands 

 
DT&V mund t'ju ndihmojë rreth organizimit të largimit tuaj nga Holanda. Është puna 
juaj nëse doni apo jo ta përdorni atë ndihmë. Në rast se e përdorni atë ndihmë, një 

koordinues ju ndihmon për të realizuar largimin tuaj. Koordinuesi do t'ju pyesë se pse 
doni të largoheni vetë dhe do të bisedojë me ju mundësitë për largim nga Holanda, si 

për shembull biletat e avionit dhe dokumentet e udhëtimit. Pastaj, koordinuesi do t'ju 
tregojë për mundësinë për të kontaktuar me VWN ose me një avokat. Në vazhdim, 
ata mund t'ju ndihmojnë gjatë vendosjes nëse doni me të vërtetë ta tërhiqni kërkesën 

tuaj për azil apo jo. 
 

Në rast se keni bërë kërkesë për azil por nuk keni dokumente udhëtimi, atëherë duhet 
që ju vetë të aplikoni për dokumente (zëvendësuese) udhëtimi tek ambasada apo 

konsullata juaj. Gjatë kohës sa zgjat kërkesa juaj për azil shërbimi DT&V nuk mund 
t'ju ndihmojë rreth aplikimit për dokumente (zëvendësuese) udhëtimi. 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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Përpunimi i të dhënave personale 
 

Të dhënat personale janë informacionet e ndryshme për ju. Organizatat që kanë 
bashkëpunuar rreth hartimit të kësaj broshure janë përmendur në fund. Këto 

organizata përpunojnë të dhëna personale gjatë shqyrtimit të kërkesës për azil, 
paraqitjes ose kërkesës tuaj. Ata i kërkojnë të dhënat tuaja nga ju por, nëse është e 
nevojshme, edhe nga organizata dhe persona të tjerë. Të dhënat tuaja këto 

organizata i ruajnë dhe ua përcjellin organizatave të tjera nëse kjo është e 
detyrueshme sipas ligjit. Në legjislacionin e privatësisë janë përfshirë detyrimet e 

organizatave që i përpunojnë të dhënat tuaja. Ato, për shembull, duhet të sillen me 
kujdes dhe në mënyrë të sigurt ndaj të dhënave tuaja. Në legjislacionin e privatësisë 
janë përfshirë edhe të drejtat tuaja, për shembull: 

• që t'i këqyrni të dhënat tuaja tek organizatat; 

• që të dini se çfarë bëjnë organizatat me të dhënat tuaja dhe përse; 

• që të dini se cilave organizata u janë përcjellë të dhënat tuaja. 
Nëse doni të dini më tepër lidhur me përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe për 

të drejtat tuaja, shikoni në faqet e internetit të organizatave. 
 

 
 
 

Pyetje që bëhen shpesh 
 
Kur e kam intervistën e azilit me IND-në? 
Pas regjistrimit, për disa ditë do ta keni intervistën tuaj me IND-në. Me IND-në do të 

keni vetëm një bisedë, që është ndryshe për azilkërkues të tjerë. Kërkesa juaj për azil 
shqyrtohet në një procedurë të shpejtuar, sepse ju sipas IND-së vini nga një vend i 

sigurt, apo tanimë keni një leje për qëndrim për arsye azili. 
 
Unë vij nga një vend i sigurt i origjinës. Pse unë mund t'ia tregoj më herët 

arsyet e mia të azilit IND-së?  
Meqë ju vini nga një vend i sigurt i origjinës, ju do të keni më herët një bisedë. Ka 

gjasa të mëdha që ju mos të merrni leje azili. Kështu mbeten më tepër vende të lira 
për azilkërkues të tjerë. 
 

Preferoj që historinë time t'ia tregoj një femre. A është kjo e mundur? 
Në rast se preferoni që për arsyet e kërkesës tuaj për azil të bisedoni me një 

punonjëse apo punonjës të IND-së, këtë duhet ta përmendni në formularin e 
regjistrimit. Po ashtu, këtë mund t'ia thoni edhe punonjësit të VWN. Në atë rast IND-
ja do të përpiqet të rregullojë një punonjëse ose punonjës të IND-së dhe një 

përkthyese ose përkthyes. 
 

Çfarë duhet të bëj nëse jam i(e) sëmurë ose shtatzënë? 
Nëse jeni i(e) sëmurë, tregojini për këtë një punonjësi të IND-së, COA-s apo VWN. 

Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse keni ndonjë sëmundje ngjitëse, apo 
mendoni të keni, si për shembull: tuberkuloz, zgjebe ose hepatit B. Të gjitha ato që ia 
thoni infermieres, trajtohen në mënyrë konfidenciale. Infermierja nuk u përcjell kurrë 

informacione lidhur me shëndetin tuaj të tjerëve, pa pëlqimin tuaj. Nëse sëmureni 
gjatë procedurës së azilit, tregojini për këtë një punonjësi të IND-së, COA-s apo VWN. 

Ata mund t'ju ndihmojë për të marrë ndihmën e duhur (mjekësore). Në rast se jeni 
i(e) sëmurë ditën që keni një bisedë me IND-në apo avokatin tuaj, lutuni një 
punonjësi të COA-s që t'ia përcjellë këtë avokatit tuaj ose IND-së. 
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Unë dua të kthehem vullnetarisht në vendin tim të origjinës. Si duhet 

vepruar? 
Nëse doni të ktheheni vullnetarisht në vendin tuaj të origjinës, mund të kontaktoni me 

IOM. IOM mund t’ju japë informacione dhe t’ju ndihmojë rreth kthimit tuaj. Për të 
caktuar një takim në një qendër për pritje afër vendit ku ndodheni, mund të 

kontaktoni me numrin: 088 746 44 66 ose nëpërmes www.iom-nederland.nl. Për më 
tepër informacione mund të shkoni edhe te shërbimi DT&V. Edhe pas procedurës së 
azilit ju mund t’i drejtoheni VWN-it për mbështetje dhe informacione. Në rast se vini 

nga një vend i sigurt i origjinës dhe ktheheni vullnetarisht, atëherë në shumicën e 
rasteve nuk merrni para kthimi. Kjo ndodh edhe në rast se e tërhiqni kërkesën tuaj 

për azil. 
 
Unë dua të kthehem në vendin tim të origjinës. Si do të më kthehet 

pasaporta? 
Në rast se doni që ndërkohë t'ju kthehen dokumentet tuaja të udhëtimit dhe/ose të 

identitetit sepse, për shembull, doni të ktheheni, për këtë duhet të njoftoni shërbimin 
DT&V. Shërbimi DT&V kërkon nga IND-ja që t'ju kthehen dokumentet tuaja. Pastaj, 
IND-ja ia dërgon dokumentet tuaja shërbimit DT&V. Dokumentet mund t'ju kthehen 

në çastin kur ju vërtet largoheni. Juve do t'ju kthehen vetëm dokumentet për udhëtim 
dhe të identitetit që janë autentike.  

 
Çfarë ndodh me azilkërkues të cilët shkaktojnë shqetësime? 
Pushteti holandez pret që secili azilkërkues të sillet mirë. Nëse ju gjatë ose pas 

procedurës tuaj të azilit shkaktoni shqetësime në qendra për pritje ose rrethinë, kini 
parasysh se do të merren masa të menjëhershme. Masat mund të jenë: ndalesë 

lëvizjeje në rajon, transferim në Qendër për zbatim masash dhe Mbikëqyrje, ose burg 
për të huajt. Gjithashtu është i mundshëm edhe dënimi me burgim. 
 

A keni ende pyetje pas leximit të kësaj broshure? 
Ato pyetje mund t'ia bëni ndonjë punonjësi të IND-së, avokatit tuaj ose një punonjësi 

të VWN. 
 
Keni ndonjë ankesë? 

Të gjitha organizatat që janë përfshirë në procedurën e azilit punojnë në mënyrë 
profesionale dhe të saktë. Nëse, megjithatë, mendoni se ndonjë organizatë nuk ju ka 

trajtuar mirë, atëherë mund të bëni ankesë. Avokati juaj ose një nëpunës i VWN 
mund t'ju ndihmojë për këtë. 

 
 
 

Ky publikim është një botim i përbashkët i: 

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) 

 

 

Me porosi të: 

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 

Nga përmbajtja e këtij publikimi nuk mund 

të përfitoni asnjë të drejtë. Në rast se nga 

përkthimi rezultojnë dallime interpretimi, 

versioni në holandisht do të ketë përparësi. 

http://www.rijksoverheid.nl/

