
De vereenvoudigde asielprocedure
U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming

Waarom krijgt u deze folder?
U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming voor mensen die in 
hun eigen land niet veilig zijn en daar geen bescherming kunnen krijgen. 

Als u een asielaanvraag indient, vraagt u de Nederlandse overheid om een 
verblijfsvergunning. Deze vergunning hebt u nodig om in Nederland te mogen wonen 
en werken. 

Nadat u uw asielaanvraag hebt ingediend start de asielprocedure. Dit is een juridische
procedure waarin de Nederlandse overheid beoordeelt of u een verblijfsvergunning 
krijgt. 

In deze folder leest u wat er tijdens deze asielprocedure gebeurt. U leest ook wat u 
moet doen (uw plichten) en wat u mag verwachten van de Nederlandse overheid (uw 
rechten).
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Wanneer krijgt u een verblijfsvergunning asiel?

In de Nederlandse Vreemdelingenwet staat onder welke voorwaarden u een 
verblijfsvergunning asiel kunt krijgen. U kunt een verblijfsvergunning krijgen als:
• u gegronde redenen hebt om in uw land van herkomst te vrezen voor vervolging 

vanwege uw ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat u behoort 
tot een bepaalde sociale groep of;

• u gegronde redenen hebt om te vrezen voor doodstraf of executie, marteling of een 
andere onmenselijke of vernederende behandeling in uw land van herkomst of;

• u gegronde redenen hebt om te vrezen dat u slachtoffer wordt van willekeurig 
geweld door een gewapend conflict in uw land van herkomst of;

• uw echtgenoot/echtgenote, partner, vader, moeder of minderjarig kind recent een 
verblijfsvergunning asiel in Nederland heeft gekregen.

Komt u uit een veilig land van herkomst? Of hebt u al een verblijfsvergunning asiel in 
Nederland, een andere EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? 
Dan is er een grote kans dat de IND beoordeelt dat u niet aan deze voorwaarden 
voldoet. Daarom wordt uw asielaanvraag in de vereenvoudigde procedure versneld 
behandeld.

Lijst van veilige landen
Albanië, Algerije, Andorra, Australië, België, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, 
Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Ghana, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, India, Italië, Jamaica, Japan, Kosovo, Kroatië, 
Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Mongolië, 
Montenegro, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Senegal, Servië, Slovenië, 
Slowakije, Spanje, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Tunesië, Vaticaanstad, Verenigd 
Koninkrijk, Verenigde Staten, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Deze lijst kan veranderen: er kunnen landen bijkomen of afgaan. Dit hangt af van de 
veiligheid in een land. De laatste versie van de lijst van veilige landen staat op de 
website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Welke organisaties komt u tegen?

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, 
Identificatie en Mensenhandel (AVIM), is een 
onderdeel van de Nationale Politie. De AVIM is 
verantwoordelijk voor het vaststellen en 
registreren van uw identiteit. Hiertoe 
onderzoeken zij uw bagage, wordt u gefouilleerd,
gevraagd om uw personalia en documenten, 
wordt van u een foto genomen en worden uw 
vingerafdrukken afgenomen. Daarnaast is de 
AVIM verantwoordelijk voor uw veiligheid.
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Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
(COA) zorgt voor de opvang en begeleiding 
tijdens de asielprocedure van asielzoekers in 
Nederland. Het COA zorgt ook dat u eten en een 
zorgverzekering krijgt. Het COA kan u helpen bij 
contact met een dokter. Het COA is een 
onafhankelijke organisatie en beslist niet over uw
asielaanvraag.
www.coa.nl
VluchtelingenWerk Nederland (VWN) is een 
onafhankelijke mensenrechtenorganisatie en is 
opgericht om belangen van asielzoekers te 
behartigen. VWN geeft u informatie en uitleg over
de asielprocedure, informeert en ondersteunt u 
persoonlijk bij het doorlopen van deze procedure 
en bemiddelt bij problemen met andere 
organisaties. Zij werkt hierin nauw samen met 
uw advocaat. VWN beslist niet over uw 
asielaanvraag. 
www.vluchtelingenwerk.nl
www.forrefugees.nl
De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) zorgt 
ervoor dat u hulp krijgt van een advocaat als u 
dit niet zelf kunt betalen. De RvR betaalt deze 
advocaat een vergoeding voor zijn hulp aan u. De
advocaat is niet in dienst van de RvR. De 
advocaat is een onafhankelijke 
rechtsbijstandverlener die u bijstaat in uw 
asielprocedure, maar die niet beslist over uw 
asielaanvraag.
www.rvr.org
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie 
van Justitie en Veiligheid. De medewerkers van 
de IND onderzoeken of u recht hebt op asiel in 
Nederland. Daarom hebt u gesprekken met ze 
over wie u bent. En waarom u in Nederland asiel 
hebt aangevraagd. Zij onderzoeken uw 
persoonlijke verhaal en de situatie in het land 
waar u vandaan komt. Daarna beslissen zij of u 
(tijdelijk) in Nederland mag blijven of niet.
www.ind.nl
In de gebouwen van de IND en in de 
opvangcentra van het COA zijn beveiligers 
aanwezig. U herkent hen aan hun uniform. Zij 
zijn er voor uw veiligheid. U 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
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beslissing over uw asielaanvraag.
De Internationale Organisatie voor Migratie 
(IOM) is een onafhankelijke organisatie die 
wereldwijd migranten ondersteunt. IOM kan u 
helpen wanneer u zelfstandig Nederland wilt 
verlaten. IOM geeft u praktische informatie over 
terugkeer en herintegratie en begeleidt u bij het 
regelen van uw vertrek uit Nederland. U kunt een
medewerker van VWN of uw advocaat vragen om
u hierbij te helpen. 
www.iom-nederland.nl
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een
onderdeel van het Nederlandse Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Als uw asielaanvraag wordt 
afgewezen door de IND, helpt een medewerker 
van de DT&V u bij het organiseren van de 
terugkeer naar uw land van herkomst. Als u 
Nederland niet zelfstandig verlaat, kan de DT&V 
overgaan tot gedwongen vertrek. 
www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Wat wordt van u verwacht?

Tijdens de procedure moet u uitleggen waarom u asiel aanvraagt in Nederland. Het is 
belangrijk dat u gedetailleerde verklaringen aflegt waaruit blijkt dat juist u 
bescherming nodig hebt. Ook moet u alle documenten aan de IND laten zien die uw 
verklaringen onderbouwen. Bijvoorbeeld identiteitsdocumenten of brieven. 

Zijn er persoonlijke omstandigheden waar de IND rekening mee moet houden? Dan 
kunt u dit bij VluchtelingenWerk (VWN) aangeven, of tijdens uw gehoor bij de IND. De
IND kan dan maatregelen nemen, bijvoorbeeld tijdens de gesprekken of in de opvang 
bij het COA. De IND probeert u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw persoonlijke 
omstandigheden.

De asielprocedure dag voor dag

Hieronder staan alle stappen beschreven die u doorloopt tijdens uw asielprocedure. 
Omdat u afkomstig bent uit een land dat volgens de Nederlandse overheid een veilig 
land is, behandelt de IND uw asielaanvraag in een vereenvoudigde procedure.

Tijdens uw asielprocedure verblijft u mogelijk in dezelfde opvanglocatie als tijdens de 
voorbereiding op de procedure. De gesprekken met de IND vinden plaats op het 
kantoor van de IND.

Hieronder leest u hoe uw asielprocedure verloopt.
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Stap 1 Registratie bij de IND

Stap 2 Aanmeldformulier

Stap 3 Identificatie/Registratie door de 
Vreemdelingenpolitie (AVIM)

Stap 4 Procedurebepaling door de IND

Stap 5 Gehoor door de IND

Stap 6 Beoordeling van uw asielaanvraag

Stap 7 Correcties en aanvullingen + 
zienswijze

Stap 8 Beslissing

Stap 1: Registratie bij de IND
U hebt zich gemeld bij de IND in Ter Apel. Medewerkers van de IND hebben u 
geregistreerd. U bent nu in afwachting van het indienen van uw asielaanvraag.

Stap 2: Aanmeldformulier
U hebt een aanmeldformulier ingevuld, met daarin informatie over uzelf. De gegevens
die u op het aanmeldformulier hebt ingevuld worden door de IND als uitgangspunt 
van uw verdere procedure gebruikt.

Stap 3: Identificatie/Registratie door de Vreemdelingenpolitie (AVIM)
U hebt zich ook gemeld bij de Vreemdelingenpolitie. Zij hebben u geïdentificeerd en 
geregistreerd en u hebt bij hen uw asielaanvraag ondertekend zodat de IND uw 
asielaanvraag in behandeling kan nemen.

Stap 4: Procedurebepaling door de IND 
Op basis van de informatie uit stap 1, 2 en 3 bepaalt de IND in welke asielprocedure 
uw asielaanvraag behandeld wordt. Tijdens de behandeling van uw asielaanvraag, kan
blijken dat uw asielaanvraag toch in een ander procedure behandeld moet worden. U 
wisselt daarna van procedure. U krijgt dan een nieuwe folder waarin alle stappen 
uitgelegd staan. Blijft u in de vereenvoudigde procedure? Dan krijgt u uitleg over deze
procedure door een medewerker van VWN. Een advocaat bereidt u gratis voor op uw 
gesprek met de IND en geeft u juridisch advies. In de vereenvoudigde procedure 
krijgt u versoberde opvang bij het COA. Ook wordt u apart van andere asielzoekers 
opgevangen.

Stap 5: Gehoor door de IND 
U krijgt één gesprek met een medewerker van de IND over uw identiteit, nationaliteit 
en uw reisroute. Dit gesprek heet een gehoor. Als u uit een veilig land komt, dan 
worden tijdens dit gehoor ook vragen gesteld over de redenen van uw asielaanvraag. 
Als u dat wilt, kunt u VWN vragen bij het gehoor aanwezig te zijn. Dan kijkt VWN of er
een medewerker bij uw gehoor aanwezig kan zijn. Bereid u zo goed mogelijk voor op 
dit gehoor. U krijgt maar één keer de gelegenheid om duidelijk en volledig uit te 
leggen wie u bent. Geef altijd uw echte gegevens op en niet die van een vals (reis) 
document. Meld ook wanneer u een alias (=schuilnaam) hebt gebruikt. Uw 
documenten en uw verklaringen worden namelijk op echtheid gecontroleerd. Stelt de 
IND vast dat uw verklaringen onjuist zijn of uw documenten niet echt zijn? Dan kan 
dit nadelige gevolgen hebben voor uw asielaanvraag.
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Het is belangrijk dat u alles vertelt waaruit blijkt dat u bescherming nodig hebt. Wees 
eerlijk, volledig en duidelijk over wat u is overkomen en om welke reden u geen 
bescherming in uw land van herkomst kunt krijgen. Kunt u zich een bepaalde 
gebeurtenis niet precies herinneren? Vertel dit dan aan de IND-medewerker. De IND-
medewerker is op de hoogte van de algemene situatie in uw land. Het is belangrijk 
dat u vertelt over uw eigen situatie: waarom hebt ú persoonlijk bescherming nodig. 
Vertel zo veel mogelijk relevante details. Hebt u littekens, lichamelijke of mentale 
klachten die te maken hebben met de reden voor uw asielaanvraag? Dan is het 
belangrijk dat u dit aan de IND-medewerker vertelt. De IND kan besluiten om u een 
forensisch medisch onderzoek aan te bieden. U kunt dit onderzoek ook zelf en voor 
eigen kosten laten uitvoeren.

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 u begrijpelijke 
taal. De tolk vertaalt uw antwoorden naar het Nederlands. De tolk werkt niet voor de 
IND en heeft geen invloed op de beslissing over uw asielaanvraag. Geef meteen aan 
als u 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 u de 
vragen niet goed begrijpt.

Als u samen met uw echtgeno(o)t(e) of partner een asielaanvraag hebt ingediend, 
krijgt ieder van u een apart gehoor met een IND-medewerker. Als u kinderen hebt 
van 15 jaar of ouder, dan krijgen ook zij een eigen gehoor. U krijgt via uw advocaat 
een verslag van het gehoor.

Stap 6: Beoordeling van uw asielaanvraag 
De IND bekijkt uw dossier en beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor een 
verblijfsvergunning asiel. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt hoe uw 
asielprocedure verdergaat. Er zijn 2 mogelijkheden:
1. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek en kan nog niet beslissen op uw 

asielaanvraag. De IND behandelt uw asielaanvraag verder in de Algemene 
Asielprocedure (AA). U krijgt een andere folder met informatie over de AA.

2. De IND concludeert dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor een 
verblijfsvergunning asiel. U krijgt via uw advocaat een brief van de IND 
(=voornemen) waarin staat dat de IND van plan is om uw asielaanvraag af te 
wijzen. In deze brief staan de redenen voor deze afwijzing en wat dat voor u 
betekent. Uw advocaat bespreekt deze brief met u. In de brief kan ook staan dat u
een inreisverbod krijgt.

Een inreisverbod betekent dat u niet in de 
Europese Unie mag verblijven of mag 
inreizen. Overtreding van het inreisverbod is 
strafbaar. Alleen meerderjarige asielzoekers 
krijgen een inreisverbod.

Stap 7: Correcties en aanvullingen + zienswijze
Is de IND van plan om uw asielaanvraag af te wijzen? Bespreek dit voornemen met 
uw advocaat. Uw advocaat kan de IND vervolgens een schriftelijke zienswijze sturen. 
Dit is een brief waarmee u reageert op het voornemen van de IND. U kunt in deze 
brief vertellen waarom u het niet eens bent met het voornemen. Uw advocaat stuurt 
de brief uiterlijk de volgende dag naar de IND. Uw advocaat bespreekt ook het verslag
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van het gehoor met u. Ook het gesprek met uw advocaat wordt voor u vertaald door 
een tolk. Als er in het verslag iets ontbreekt of niet juist is opgeschreven, dan meldt 
uw advocaat dit in een brief aan de IND. Dit heet correcties en aanvullingen. De IND 
moet de correcties en aanvullingen uiterlijk binnen 2 dagen na het gehoor krijgen.

Stap 8: Beslissing
Na het lezen van uw zienswijze beoordeelt de IND of de voorgenomen beslissing moet
worden gewijzigd. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt hoe uw asielprocedure 
verder verloopt. U krijgt via uw advocaat een brief van de IND waarin staat wat de 
uitkomst is van deze beoordeling. Uw advocaat legt uit wat dit voor u betekent. Er zijn
2 mogelijkheden:
1. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek en kan nog niet beslissen op uw 

asielaanvraag. De IND behandelt uw asielaanvraag verder in de AA of de Verlengde
Asielprocedure (VA). U krijgt van de IND een andere folder met informatie over de 
AA of de VA.

3. De IND blijft vinden dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor een 
verblijfsvergunning asiel. U krijgt via uw advocaat een brief van de IND (= 
beschikking) waarin staat dat uw asielaanvraag is afgewezen. In de beschikking 
staan de redenen voor deze afwijzing en wat deze beslissing voor u betekent. U 
mag bijvoorbeeld niet meer in Nederland blijven. En u moet teruggaan naar uw 
land of het land waar u al een verblijfsvergunning asiel hebt. Ook staat in de 
beschikking wat u kunt doen als u het niet eens bent met de afwijzing. En welke 
mogelijkheden er zijn om terug te keren naar uw land. Uw advocaat bespreekt de 
beschikking met u. In deze brief kan een inreisverbod worden opgelegd. Krijgt u 
een reisverbod? Dan ontvangt u nog apart informatie daarover. Om het 
inreisverbod te kunnen naleven, worden uw gegevens geregistreerd in het 
Schengen Informatiesysteem (SIS). Dit betekent dat u tijdens de periode in de 
brief geen toegang krijgt tot de Europese Unie.

Na de asielprocedure

Als de IND uw asielaanvraag afwijst, dan kunt u in overleg met uw advocaat in beroep
gaan tegen deze beslissing bij een Nederlandse rechter. Dat betekent dat u bij de 
rechter meldt dat u het niet eens bent met de beslissing van de IND. U kunt de 
rechter ook vragen of u tijdens de beroepsprocedure in Nederland mag blijven. Uw 
advocaat helpt u daarbij. Heeft de IND gesteld dat u uit een veilig land komt? Of hebt 
u al een verblijfsvergunning asiel in een ander EU- land, Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein of Zwitserland? Dan houdt u meestal uw recht op opvang. Komt u uit 
een EU-land? Dan krijgt u geen opvang. De rechter onderzoekt daarna of de IND de 
Nederlandse wet goed heeft uitgevoerd bij de beslissing op uw asielaanvraag.

Beslist de rechter dat de IND de juiste beslissing heeft genomen? Dan stopt uw recht 
op opvang. Als u uit een veilig land komt krijgt u ook een inreisverbod. U moet 
Nederland meteen verlaten. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan u hierbij 
begeleiden. U kunt terecht komen in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) of 
gezinslocatie (GL). Alleen gezinnen met minderjarige kinderen gaan naar een GL. Een 
VBL en GL zijn gericht op terugkeer. Of u komt in vreemdelingenbewaring als de 
overheid u kunt uitzetten. Komt u niet in de VBL, GL of in bewaring? Dan moet u 
Nederland zelfstandig verlaten. Als u terugkeert naar uw veilig land van herkomst, 
krijgt u in de meeste gevallen géén terugkeergeld. Ook niet als u uw asielaanvraag 
intrekt. 
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U bent zelf verantwoordelijk voor de terugkeer naar uw land van herkomst. Als u niet 
zelfstandig vertrekt, kan de DT&V overgaan tot gedwongen vertrek/uitzetting. Als de 
IND uw asielaanvraag afwijst, ontvangt u van de DT&V een brochure met informatie 
over de terugkeer naar uw land van herkomst. Als u vrijwillig wilt terugkeren naar uw 
land van herkomst, kunt u contact opnemen met de Internationale Organisatie voor 
Migratie (IOM). De IOM kan u praktische informatie geven en helpen bij uw vertrek. U
kunt op de opvanglocatie van het COA bij de IOM terecht. U kunt met vragen over 
eventuele terugkeer en ondersteuning ook bij medewerkers van VWN of een advocaat 
terecht.

Intrekken van uw asielaanvraag

U mag uw asielaanvraag op elk gewenst moment intrekken. In dat geval wordt 
aangeraden contact op te nemen met een advocaat, VWN of rechtstreeks met de 
DT&V. Trekt u uw aanvraag bij de IND in? Dan mag u niet langer in Nederland zijn. U 
hebt dan ook geen recht meer op opvang. Ook kunt u een inreisverbod krijgen. Na 
intrekking mag u opnieuw asiel aanvragen. Ook als u een inreisverbod hebt.

Een medewerker van het COA of VWN kan u in contact brengen met een regievoerder 
van de DT&V. Of u kunt zelf een bericht sturen via een speciaal formulier op de 
website van de DT&V:
• Nederlands: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/

hulp-van-dtv
• Engels: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/

leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands

De DT&V kan u helpen bij het organiseren van uw vertrek uit Nederland. U kiest zelf 
of u van deze hulp gebruik wilt maken. Als u hiervan gebruikmaakt dan wordt u 
geholpen door een regievoerder om uw vertrek te realiseren. De regievoerder zal u 
vragen waarom u zelfstandig wilt vertrekken en zal met u de mogelijkheden voor uw 
vertrek uit Nederland bespreken, zoals vliegtickets en reispapieren. Verder zal de 
regievoerder u wijzen op de mogelijkheid om contact op te nemen met VWN of een 
advocaat. Zij kunnen u verder helpen met de keuze of u uw asielaanvraag echt wilt 
intrekken.

Als u een asielaanvraag hebt gedaan, en u hebt geen reisdocumenten, dan moet u 
zelf bij uw ambassade of consulaat (vervangende) reisdocumenten aanvragen. Zolang
uw asielaanvraag loopt kan de DT&V u niet helpen bij het aanvragen van 
(vervangende) reisdocumenten.

Verwerking van persoonsgegevens

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

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik mijn asielgehoor met de IND?
Na uw aanmelding hebt u binnen enkele dagen uw gehoor met de IND. U hebt maar 
één gesprek met de IND. Dat is anders dan bij andere asielzoekers. Uw asielaanvraag 
wordt in een snelle procedure behandeld. Want u komt volgens de IND uit een veilig 
land, of u hebt al een verblijfsvergunning asiel.

Ik kom uit een veilig land van herkomst. Waarom kan ik mijn asielmotieven 
eerder vertellen aan de IND? 
Omdat u uit een veilig land van herkomst komt, krijgt u eerder een gesprek. De kans 
is groot dat u geen asielvergunning krijgt. Zo blijven opvangplaatsen vrij voor andere 
asielzoekers.

Ik vertel mijn asielverhaal liever aan een vrouw. Kan dat?
Als u liever met een vrouwelijke of mannelijke IND-medewerker spreekt over de reden
van uw asielaanvraag, kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier. Ook kunt u dit 
zeggen tegen een medewerker van VWN. De IND probeert dan een vrouwelijke of 
mannelijke IND-medewerker en tolk te regelen voor het gehoor.

Wat moet ik doen als ik ziek of zwanger ben?
Als u ziek bent, zeg dit dan tegen een medewerker van de IND, het COA of VWN. Dit 
is extra belangrijk als u een besmettelijke ziekte hebt, of denkt te hebben, zoals: tbc, 
scabiës/schurft of hepatitis B. Alles wat u de verpleegkundige vertelt, wordt 
vertrouwelijk behandeld. De verpleegkundige geeft informatie over uw gezondheid 
nooit door aan anderen zonder uw toestemming. Als u tijdens de asielprocedure ziek 
wordt, zeg dit dan tegen een medewerker van het COA, de IND of VWN. Zij kunnen u 
helpen om de juiste (medische) hulp te krijgen. Bent u ziek op de dag dat u een 
gesprek hebt met de IND of uw advocaat? Vraag dan een medewerker van het COA 
om dit door te geven aan uw advocaat of de IND.

Ik wil vrijwillig terugkeren naar mijn land van herkomst. Hoe gaat dat?
Als u vrijwillig wilt terugkeren naar uw land van herkomst, kunt u contact opnemen 
met de IOM. De IOM kan u informatie geven en helpen bij uw vertrek. U kunt contact 
opnemen voor het maken van een afspraak op een locatie bij u in de buurt: 088 746 
44 66 of via www.iom-nederland.nl. U kunt ook bij de DT&V terecht voor informatie. 
Ook na de asielprocedure kunt u terecht bij VWN voor ondersteuning en informatie. 
Komt u uit een veilig land van herkomst en keert u vrijwillig terug? Dan krijgt u in de 
meeste gevallen géén terugkeergeld. Ook niet als u uw asielaanvraag intrekt.

De vereenvoudigde asielprocedure Maart 2021 | Nederlands 9



Ik wil terug naar mijn land van herkomst. Hoe krijg ik mijn paspoort terug?
Wilt u tussentijds uw reis- en/of identiteitsdocumenten terug hebben? Bijvoorbeeld 
omdat u terug wilt keren. Dan moet u dit melden bij de DT&V. De DT&V vraagt de IND
om teruggave van uw documenten. De IND stuurt uw documenten vervolgens naar 
DT&V. De documenten kunnen aan u worden teruggegeven op het moment dat u 
daadwerkelijk vertrekt. Alleen echte reis- en identiteitsdocumenten worden aan u 
teruggegeven. 

Wat gebeurt er met asielzoekers die voor overlast zorgen?
De Nederlandse overheid verwacht goed gedrag van alle asielzoekers. Zorgt u tijdens 
of na uw asielprocedure voor overlast op en rond opvanglocaties? Houd dan rekening 
met onmiddellijke maatregelen. Maatregelen kunnen zijn: een gebiedsgebod, 
overplaatsing naar de Handhaving- en Toezichtlocatie, of vreemdelingenbewaring. 
Ook een een gevangenisstraf is mogelijk.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen?
U kunt deze vragen stellen aan één van de medewerkers van de IND, uw advocaat of 
een medewerker van VWN.

Hebt u een klacht?
Alle organisaties die bij de asielprocedure betrokken zijn, werken professioneel en 
precies. Vindt u toch dat u niet goed bent behandeld door een organisatie? Dan kunt u
een klacht indienen. Uw advocaat of een medewerker van VWN kan u hierbij helpen.
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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

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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