
Pse ju është dhënë kjo broshurë?
Ju keni hyrë në Holandë nëpërmjet një aeroporti ose një porti detar. Tani ju 
dëshironi të aplikoni për azil këtu në këtë shtet. Azil do të thotë: mbrojtje në 
një vend tjetër për ata persona që nuk mund të gjejnë siguri ose mbrojtje në 
vendin e tyre.

Kur aplikoni për azil, ju i kërkoni zyrtarisht qeverisë holandeze një leje 
qëndrimi. Kjo leje ju duhet që të mund të jetoni në Holandë. Procedura e 
azilit fillon pasi të keni bërë aplikimin tuaj: ajo është një procedurë ligjore 
gjatë së cilës qeveria holandeze vendos nëse do t’ju jepet ose jo një leje 
qëndrimi. Aplikimi juaj për azil do të shqyrtohet sipas Procedurës së kufirit. 
Kohëzgjatja maksimale për Procedurën e kufirit është 28 ditë.

Kjo broshurë shpjegon vijimësinë e procedurës tuaj të kufirit. Ajo ju tregon 
se çfarë pritet të bëni (detyrimet tuaja) dhe çfarë mund të prisni nga qeveria 
holandeze (të drejtat tuaja).
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Aplikimi juaj për azil
Informacione mbi procedurën e kufirit
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Hapi 1: Raportimi dhe regjistrimi

Do të raportoni tek autoriteti për kontrollin e kufijve të Holandës, 
zakonisht Koninklijke Marechaussee (Policia Ushtarake Mbretërore 
Holandeze). 

Oficerët e saj përcaktojnë identitetin tuaj dhe regjistrojnë detajet 
tuaja personale, si p.sh. emrin, ditëlindjen dhe kombësinë tuaj. Ata 
do të kontrollojnë veshjet dhe bagazhet tuaja, si dhe do të marrin 
fotografinë tuaj dhe gjurmët e gishtave. Ju keni marrë tashmë një 
broshurë ku shpjegohet se pse nevojiten gjurmët tuaja të gishtave. 
Ju do të nënshkruani po ashtu një aplikim për azil. Ata munden 
gjithashtu të ju bëjnë pyetej edhe lidhur me:
•   udhëtimin tuaj
•   nëse keni aplikuar për azil këtu ose diku tjetër në Evropë
•   nëse keni ndonjë anëtar të familjes këtu ose diku tjetër në Evropë.

Dokumentet
Dokumetet janë shumë të rëndësishme për vlerësimin e kërkesës 
tuaj për azil. A keni ndonjë dokument me vete që mund të vërtetojë 
identitetin tuaj, si p.sh. pasaportë, kartë identiteti, certifikatë lindje 
ose një leje drejtimi automjeti? Ose, a keni ndonjë dokument që 
mund të japë prova për udhëtimin që keni kryer ose arsyet pse po 
aplikoni për azil, si p.sh. bileta avioni, fletëhyrje në avion, diploma, 
një vendim nga gjykata apo një artikull gazete? Dorëzoni këto 
dokumente kur të regjistroheni ose përpiquni t’i merrni këto 
dokumente para se të fillojë procedura e azilit. Një anëtar i 
personelit nga Këshilli Holandez për Refugjatët në qendrën e sigurt 
të pritjes mund t’ju ndihmojë për këtë.

Ekspertët nga Policia Ushtarake Mbretërore Holandeze do të 
shqyrtojnë dokumentet tuaja për të parë nëse ato janë të vërteta. 
IND-ja do të përdorë këto dokumente gjatë vlerësimit të aplikimit 
tuaj për azil.

Kini parasysh: Detajet tuaja personale dhe dokumentet tuaja janë 
të rëndësishme kur vlerësohet aplikimi juaj për azil. Mos mbani 
asnjë informacion dhe sigurohuni që detajet të shënohen të plota 
dhe të sakta. Mos hidhni asnjëherë asnjë dokument personal.

Qeveria holandeze nuk do t’u tregojë asnjëherë autoriteteve në 
vendin tuaj të origjinës se ju keni aplikuar për azil në Holandë.

VluchtelingenWerk Nederland (Këshilli Holandez për 
Refugjatët) është një organizatë e pavarur për të drejtat e 
njeriut, qëllimi i së cilës është të reagojë për të drejtat e 
azilkërkuesve. Këshilli Holandez për Refugjatët mund t’ju japë 
informacione dhe t’ju shpjegojë procedurën e azilit dhe ata 
janë të pranishëm personalisht për t’ju informuar dhe për t’ju 
mbështetur kur ndiqni procedurën e azilit; ata mund t’ju 
ndihmojnë po ashtu nëse ka probleme me organizatat e tjera. 
Këshilli bashkëpunon ngushtë me avokatin tuaj. Këshilli 
Holandez për Refugjatët nuk merr pjesë në vendimin për 
aplikimin tuaj për azil. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl



Hapi 2: Periudha e pushimit dhe e 
përgatitjes

Procedura e azilit nuk fillon menjëherë me mbërritjen tuaj në 
Holandë. Do të lejoheni të keni 6 ditë kohë për të pushuar nga 
udhëtimi dhe të përgatiteni për procedurën. Kjo quhet periudha e 
pushimit dhe e përgatitjes (RVT). Pas këshillimit me avokatin, mund 
t’i kërkoni IND-së që ta shkurtojë këtë periudhë, nëse dëshironi.

Strehimi
Disa orë pasi të keni raportuar dhe të jeni regjistruar, do të 
transferoheni në një pikë pritje të sigurt në afërsi të aeroportit të 
Schiphol-it, ku do të qëndroni gjatë të gjithë procedurës së kufirit. 
Nuk mund të largoheni nga ky vend me iniciativën tuaj personale. 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (Shërbimi i Imigracionit dhe 
Natyralizimit) (IND) ka po ashtu një zyrë në këtë ndërtesë. 

Testi i tuberkulozit
Tuberkulozi është një sëmundje e rëndë që është e përhapur në 
shumë vende të botës, ndoshta edhe në vendin nga vini ju. Personat 
me tuberkuloz ngjitës mund t’i infektojnë të tjerët, për shembull, 
duke u kollitur ose duke teshtitur.

Një anëtar i personelit të shërbimit mjekësor nga qendra e sigurt e 
pritjes do t’ju bëjnë disa pyetje për këtë gjë. Nëse ka dyshime se keni 
tuberkuloz, do të kryeni një kontroll të plotë për tuberkulozin. Për 
këtë gjë, do të dërgoheni në një spital. Nëse keni tuberkuloz, do t’ju 
jepen mjekime për t’u kuruar. Procedura e azilit do të fillojë vetëm 
pasi të ketë filluar trajtimi mjekësor.

Informacione
Një anëtar i personelit të VluchtelingenWerk Nederland (Këshilli 
Holandez për Refugjatët) do t’ju japë më shumë informacione dhe 
do t’ju shpjegojë procedurën e azilit dhe raportin mjekësor.

Personeli i Këshillit Holandez për Refugjatët do t’ju ndihmojë dhe 
do t’ju mbështesë gjatë procedurës së azilit. Shërbimet e Këshillit 
Holandez për Refugjatët jepen falas. Informacionet tuaja do të 
trajtohen në mënyrë të fshehtë.

Immigratie-en Naturalisatiedienst (Shërbimi i Imigracionit 
dhe Natyralizimit) (IND) është pjesë e Ministrisë së Drejtësisë 
dhe Sigurisë së Holandës. Personeli i IND-së do të zhvillojë 
intervista me ju në lidhje me identitetin tuaj, kombësinë, 
udhëtimin tuaj për në Holandë dhe arsyet pse jeni larguar nga 
vendi juaj. Ata do të studiojnë historinë tuaj personale dhe 
situatën në vendin tuaj të origjinës. Më pas ata do të vendosin 
nëse mund të qëndroni në Holandë - ndonjëherë përkohë-
sisht - ose nëse do të transferoheni në një vend tjetër 
evropian.   www.ind.nl
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Kontrolli mjekësor
Infermieri do t’ju bëjë disa pyetje gjatë kontrollit tuaj mjekësor. 
Nëse është e nevojshme, infermieri do t’ju drejtojë te një mjek për 
një kontroll të mëtejshëm. Infermieri ose mjeku do t’ia përcjellin 
rezultatet e ekzaminimit IND-së - por vetëm me pëlqimin tuaj. 
IND-ja do ta marrë parasysh gjendjen tuaj shëndetësore gjatë 
procedurës së azilit. 

Është e rëndësishme që të tregoheni të sinqertë për çdo problem 
mendor ose fizik që mund të keni dhe që t’i tregoni infermierit ose 
mjekut për to. Është po ashtu e rëndësishme që t’i tregoni 
infermierit për çdo shenjë trupore që mund të keni. Raporti i 
kontrollit mjekësor është konfidencial. Kontrolli mjekësor nuk 
është i detyrueshëm, dhe ju nuk duhet të paguani për të.

Tregojini infermierit nëse nuk dëshironi ta kryeni kontrollin 
mjekësor. Nëse e bëni këtë gjë, IND-ja nuk do të mund ta marrë 
parasysh gjendjen tuaj shëndetësore gjatë procedurës së azilit.

Ndihma nga një avokat
Një avokat do t’ju ndihmojë gjatë procedurës së azilit. Ky avokat 
punon i pavarur nga qeveria holandeze. Avokati do të zhvillojë një 
takim me ju për t’ju përgatitur për intervistat me IND-në. Këtë takim 
përgatitor me avokatin tuaj do ta zhvilloni në ndërtesën ku po 
qëndroni.

Ju nuk duhet të paguani për ndihmën e avokatit. Informacionet 
tuaja do të trajtohen në mënyrë të fshehtë.

Në pikën e pritjes, do të zhvilloni një takim me një infermier 
nga Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (Shërbimi 
Mjeko-ligjor i Utrecht-it) (FMMU). Ky infermier do t’ju pyesë 
nëse jeni të gatshëm të kryeni një kontroll mjekësor. Qëllimi i 
këtij kontrolli është të përcaktojë nëse keni probleme 
mendore ose fizike që mund të ndikojnë në intervistat tuaja 
me IND-në.

Raad voor Rechtsbijstand (Bordi i Ndihmës Ligjore) siguron që 
të merrni ndihmën e një avokati nëse nuk mund ta paguani 
vetë një të tillë. Avokati është një këshilltar i pavarur ligjor, i 
cili është i gatshëm t’ju ndihmojë gjatë procedurës së azilit, 
dhe ai nuk është i punësuar nga Bordi i Ndihmës Ligjore. 
Avokati do të marrë një pagesë nga Bordi i Ndihmës Ligjore 
për ndihmën që ju ofron.  www.rvr.org
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Hapi 3: Procedura e azilit çdo ditë

Procedura e azilit do të fillojë pasi të keni kaluar një periudhë 
pushimi dhe përgatitjeje. Procedura e azilit do të zhvillohet në 
ndërtesën ku po qëndroni. Në atë ndërtesë do të zhvilloni edhe 
takimet me avokatin tuaj. Avokati dhe personeli i IND-së kanë sallat 
e tyre në ndërtesën ku po qëndroni.

Informacionet më poshtë ju shpjegojnë vijimësinë e procedurës së 
azilit në çdo ditë. 

Dita 1: Intervista e parë
Do të zhvilloni një intervistë zyrtare me një përfaqësues të IND-së në 
lidhje me identitetin tuaj, kombësinë dhe udhëtimin tuaj për në 
Holandë. Kjo quhet intervista e parë. Gjatë kësaj interviste, nuk do 
të pyeteni për arsyet se pse po aplikoni për azil. Ato pyetje do të 
bëhen në intervistën e ardhshme me përfaqësuesin e IND-së 
(shikoni Ditën 3).

Përfaqësuesi i IND-së do t’ju pyesë në mënyrë të detajuar për 
identitetin tuaj, kombësinë dhe udhëtimin tuaj që këto të jenë të 
qarta, por edhe për të kontrolluar nëse po thoni të vërtetën. 
Përgatituni për këtë intervistë sa më mirë që të jetë e mundur. Do 
t’ju jepet vetëm një mundësi për të shpjeguar se kush jeni, në 
mënyrë të plotë dhe të qartë. 
Po ashtu duhet të jepni detaje të vërteta dhe jo ato që janë në një 
dokument të falsifikuar ose në dokumentet e udhëtimit. Tregojini 
po ashtu këtij punonjësi nëse keni përdorur ndonjë pseudonim 
ndonjëherë. Dokumentet dhe historia juaj do të kontrollohen për të 
parë nëse janë të vërteta. Nëse IND-ja përcakton se historia juaj 
është e pasaktë ose dokumentet tuaja nuk janë të vërteta, kjo mund 
të ketë një efekt negativ në aplikimin tuaj për azil. Nëse dëshironi, 
mund t’i kërkoni dikujt nga Këshilli Holandez për Refugjatët që të 
jetë i pranishëm në këtë intervistë të parë. Këshilli Holandez për 
Refugjatët mund t’ju ndihmojë po ashtu që t’ju dërgohen 
dokumente të rëndësishme nga jashtë kufijve.

Një përkthyes do të jetë i pranishëm në intervistat e IND-së. 
Përfaqësuesi i IND-së do t’i bëjë pyetjet në holandisht. Përkthyesi do 
t’i përkthejë këto pyetje në një gjuhë që ju e kuptoni. Përkthyesi do 
të përkthejë përgjigjet tuaja në holandisht. Përkthyesi është i 
pavarur dhe nuk ka ndikim në vendimin për aplikimin tuaj për azil. 
Duhet të tregoni nëse ju dhe përkthyesi mund ta kuptoni si duhet 
njëri-tjetrin. Në një rast të tillë, IND-ja do të sigurojë një përkthyes 
tjetër. Është e rëndësishme që të mos lindin keqkuptime për shkak 
se nuk i keni kuptuar si duhet pyetjet.

Nëse keni paraqitur një aplikim për azil bashkë me 
bashkëshortin(en) ose partnerin(en) tuaj, secili prej jush do të 
zhvillojë një intervistë të veçantë me një përfaqësues të IND-së. Juve 
do t’ju jepet një kopje e raportit për intervistën tuaj të parë 
(nëpërmjet avokatit tuaj).

Dita 2: Përgatitja për intervistën e dytë
Avokati do të diskutojë me ju për raportin e intervistës së parë. 
Avokati do të përdorë një sallë në qendrën e sigurt të pritjes për këtë 
takim. Një përkthyes do të jetë po ashtu i disponueshëm gjatë këtij 
takimi për të përkthyer çdo gjë që thuhet mes jush dhe avokatit tuaj. 
Avokati juaj do t’i dërgojë një letër IND-së për t’i njoftuar ata nëse 
mungon ndonjë gjë nga raporti ose nëse diçka është regjistruar 
gabim. Avokati juaj do t’ju përgatisë po ashtu për intervistën tuaj të 
dytë me IND-në.

Dita 3: Intervista e dytë
Intervista e dytë do të zhvillohet po ashtu me një përfaqësues të 
IND-së. Gjatë kësaj interviste, mund t’i tregoni këtij personi arsyet 
pse po aplikoni për azil. Përfaqësuesi i IND-së do t’ju pyesë edhe 
gjatë kësaj interviste.

Është e rëndësishme që t’i tregoni atij çdo gjë që tregon se keni 
nevojë për mbrojtje. Tregohuni të qartë, të sinqertë dhe tregoni çdo 
gjë kur shpjegoni se çfarë ju ka ndodhur dhe arsyet pse nuk mund të 
prisni mbrojtje në vendin tuaj të origjinës. Nëse një ngjarje e 
caktuar nuk ju kujtohet shumë mirë, informojeni përfaqësuesin e 
IND-së për këtë gjë. Përfaqësuesi i IND-së është në dijeni të situatës 
së përgjithshme në vendin tuaj, por është e rëndësishme që t’i 
shpjegoni situatën tuaj: arsyet se pse ju personalisht keni nevojë për 
mbrojtje. Jepni sa më shumë detaje përkatëse. Nëse keni ndonjë 
shenjë në trup ose ndonjë ankesë fizike ose mendore që ka lidhje 
me arsyet se pse po aplikoni për azil, është e rëndësishme që t’i 
tregoni përfaqësuesit të IND-së për këto. Më pas IND-ja mund të 
vendosë për t’ju ofruar një ekzaminim mjeko-ligjor nëse mendon se 
ka lidhje me vlerësimin e aplikimit tuaj. Ju mund ta kryeni një 
ekzaminim të tillë edhe me iniciativën tuaj dhe me shpenzimet 
tuaja.

Një përkthyes do të jetë i pranishëm edhe në këtë intervistë. Nëse 
dëshironi, mund t’i kërkoni dikujt nga Këshilli Holandez për 
Refugjatët që të jetë i pranishëm edhe në intervistën e dytë. Juve do 
t’ju jepet një kopje e raportit për intervistën tuaj të dytë (nëpërmjet 
avokatit tuaj).

Dita 4: Diskutimi mbi intervistën e dytë
Avokati do të diskutojë me ju për raportin e intervistës së dytë. Një 
përkthyes do të jetë po ashtu i gatshëm gjatë këtij takimi për të 
përkthyer çdo gjë që thuhet nga ju dhe avokati juaj. Avokati juaj do 
t’i dërgojë një letër IND-së për t’i njoftuar ata nëse mungon ndonjë 
gjë në raport ose nëse diçka është regjistruar gabim.
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Dita 5: Vendimi i pritur
IND-ja vlerëson nëse ju i plotësoni kushtet për një leje qëndrimi në 
lidhje me azilin. Rezultati i këtij vlerësimi është vendimtar për 
vijimësinë e procedurës tuaj të azilit. Ka katër mundësi:
1. Ju i plotësoni kushtet për një leje qëndrimi në lidhje me azilin. Do 

të merrni një letër nga IND-ja (nëpërmjet avokatit tuaj) që 
deklaron se procedura e kufirit ka përfunduar dhe se do të 
lejoheni të hyni në Holandë. Aplikimi juaj për azil do të pranohet 
sa më shpejt të jetë e mundur duke u këshilluar me avokatin tuaj. 
Më pas mund të qëndroni në Holandë (për momentin). Avokati 
juaj do t’ju shpjegojë pasojat vijuese që do të ketë kjo për ju.

2. IND-ja ka nevojë për më shumë kohë për të hetuar mbi aplikimin 
tuaj dhe nuk mund të marrë një vendim për aplikimin tuaj për 
azil brenda njëzet e tetë ditëve. IND-ja do ta trajtojë aplikimin tuaj 
për azil në Procedurën e zgjeruar të azilit. Kjo procedurë do të 
kryhet në një vend tjetër, ndoshta në një qendër pritje të hapur. 
Vendimi për aplikimin tuaj për azil do të jepet më vonë. Do të 
merrni një broshurë tjetër me më shumë informacione për 
Procedurën e zgjeruar të azilit.

3. IND-ja vlerëson se ndoshta nuk i plotësoni kushtet për një leje 
qëndrimi për azilin, por aplikimi juaj për azil duhet të trajtohet 
në Procedurën e përgjithshme të azilit. Kjo procedurë zakonisht 
fillon një javë më vonë dhe ka mundësi që do të kryhet në një 
qendër pritje të hapur. Do të merrni një broshurë tjetër me më 
shumë informacione për Procedurën e përgjithshme të azilit.

4. Sipas vlerësimit të IND-së, ju nuk i plotësoni kushtet për një leje 
qëndrimi në lidhje me azilin. Do të merrni një letër nga IND-ja 
(nëpërmjet avokatit tuaj) brenda procedurës së kufirit që 
deklaron se IND-ja ka si qëllim (=planifikon) ta refuzojë aplikimin 
tuaj për azil. Kjo letër përcakton po ashtu arsyet për këtë refuzim 
të planifikuar dhe shpjegon pasojat e kësaj për ju. Avokati do të 
diskutojë me ju për këtë letër.

Dita 6: Këndvështrimi
Nëse IND-ja planifikon ta refuzojë aplikimin tuaj për azil, do ta 
diskutoni këtë vendim të planifikuar me avokatin tuaj. Avokati juaj 
do t’i ketë diskutuar tashmë me ju situatat e mundshme në lidhje 
me këtë. Më pas avokati mund t’i dërgojë IND-së një 
“këndvështrim” me shkrim. Kjo është një letër ku ju jepni përgjigjen 
tuaj zyrtare për vendimin e planifikuar të IND-së dhe mund të 
deklaroni se pse nuk jeni dakord me të.

Dita 7 dhe 8: Vendimi
Pasi IND-ja ta ketë lexuar këndvështrimin tuaj, ata do të vendosin 
nëse vendimi i planifikuar duhet të ndryshohet. Rezultati i këtij 
vlerësimi është vendimtar për vijimësinë e procedurës tuaj të azilit. 
Do të merrni një letër (nëpërmjet avokatit tuaj) ku IND-ja jep 
rezultatin e këtij vlerësimi. Avokati juaj do t’ju shpjegojë pasojat 
vijuese që do të ketë kjo për ju. Ka katër mundësi:
1. Ju i plotësoni kushtet për një leje qëndrimi në lidhje me azilin. 

Do të merrni një letër nga IND-ja (nëpërmjet avokatit tuaj) që 
deklaron se procedura e kufirit ka përfunduar dhe se do të 
lejoheni të hyni në Holandë. Aplikimi juaj për azil do të pranohet 
sa më shpejt të jetë e mundur duke u këshilluar me avokatin tuaj. 
Më pas mund të qëndroni në Holandë (për momentin). Avokati 
juaj do t’ju shpjegojë pasojat vijuese që do të ketë kjo për ju.

2. IND-ja ka nevojë për më shumë kohë për të hetuar mbi aplikimin 
tuaj dhe nuk mund të marrë një vendim për aplikimin tuaj për 
azil brenda njëzet e tetë ditëve. IND-ja do ta trajtojë aplikimin tuaj 
për azil në Procedurën e zgjeruar të azilit. Kjo procedurë do të 
kryhet ndoshta në një qendër pritje të hapur.

 Vendimi për aplikimin tuaj për azil do të jepet më vonë. Do të 
merrni një broshurë tjetër me më shumë informacione për 
Procedurën e zgjeruar të azilit.

3. IND-ja vlerëson se ndoshta nuk i plotësoni kushtet për një leje 
qëndrimi për azilin, por aplikimi juaj për azil duhet të trajtohet 
më tej në Procedurën e përgjithshme të azilit. Kjo procedurë do të 
kryhet ndoshta në një qendër pritje të hapur. Do të merrni një 
broshurë tjetër me më shumë informacione për Procedurën e 
përgjithshme të azilit.

4.  Sipas vlerësimit të IND-së, ju nuk i plotësoni kushtet për një leje 
qëndrimi në lidhje me azilin. Do të merrni një letër (= vendimi, 
beschikking) nga IND-ja (nëpërmjet avokatit tuaj) brenda 
procedurës së kufirit që deklaron se aplikimi juaj për azil është 
refuzuar. Vendimi përcakton po ashtu arsyet për këtë refuzim dhe 
shpjegon pasojat e kësaj për ju. Avokati do të diskutojë me ju për 
këtë vendim.

Kini parasysh: Më parë në këtë dokument është shpjeguar se 
procedura e kufirit zgjat tetë ditë në teori. Ndonjëherë, IND-ja nuk 
mund të marrë një vendim brenda këtyre tetë ditëve, pasi duhen 
hetime të mëtejshme, për shembull. Për këtë arsye, periudha 
tetëditore mund të zgjatet në një periudhë prej 28 ditësh 
maksimumi. Kështu që, në raste të caktuara, IND-ja mund të 
kërkojë më shumë kohë brenda procedurës së kufirit për të marrë 
një vendim për aplikimin tuaj për azil. Në procedurën e kufirit, ditët 
e shtuna, të diela dhe pushimet zyrtare klasifikohen si ditë pune.

IND-ja synon që procedura e kufirit të jetë sa më e shkurtër që 
qëndrimi juaj në një qendër pritje të sigurt të mos zgjasë më shumë 
se sa duhet. Sapo të bëhet e qartë se aplikimi juaj për azil nuk mund 
të trajtohet më tej brenda procedurës së kufirit, kjo procedurë do të 
ndalojë. Aplikimi juaj do të trajtohet në Procedurën e përgjithshme 
të azilit ose në Procedurën e zgjeruar të azilit. Më pas do të qëndroni 
në një qendër pritje të hapur. 
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Kur do t’ju jepet një leje qëndrimi në 
lidhje me azilin?

Ligji holandez për të huajt (Vreemdelingenwet në holandisht) 
përcakton kushtet për ju për marrjen e një leje qëndrimi për azilin. 
Do të keni të drejtën për një leje qëndrimi nëse një nga situatat e 
mëposhtme është e vlefshme për ju:
• Keni një frikë me baza të forta nga persekutimi në vendin tuaj të 

origjinës për shkak të racës, fesë, kombësisë, pikëpamjeve 
politike ose sepse i përkisni një grupi social të veçantë.

• Keni një frikë me baza të forta nga dënimi me vdekje ose 
ekzekutimi, tortura ose një formë tjetër e trajtimeve çnjerëzore 
ose poshtëruese në vendin tuaj të origjinës.

• Keni frikë me baza të forta se mund të bëheni viktimë e dhunës së 
rastësishme nga një konflikt i armatosur në vendin tuaj të 
origjinës.

• Bashkëshorti, bashkëshortja, partneri, partnerja, babai, nëna ose 
një fëmijë i mitur (AMV) ka marrë një leje qëndrimi në lidhje me 
azilin në Holandë. Shërbimi për imigrimin dhe natyralizimin 
(IND) do të vendosë nëse ju i plotësoni kushtet për një leje 
qëndrimi në lidhje me azilin.

Cilat organizata të tjera do të merren 
me ju?

Dienst Terugkeer en Vertrek (Shërbimi i Riatdhesimit dhe 
Largimit) (DT&V) është pjesë e Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Sigurisë së Holandës. Nëse aplikimi juaj për azil refuzohet nga 
IND-ja, një anëtar i personelit të DT&V-së do t’ju ndihmojë për 
organizimin e riatdhesimit tuaj në vendin e origjinës. 
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Internationale Organisatie voor Migratie (Organizata 
Ndërkombëtare për Migracionin) (IOM) është një organizatë e 
pavarur që mbështet migrantët në të gjithë botën. Ajo do t’ju 
ndihmojë nëse dëshironi të largoheni nga Holanda me 
iniciativën tuaj. Organizata IOM mund t’ju japë informacione 
praktike për kthimin dhe riintegrimin në vendin tuaj dhe do t’ju 
ndihmojë për organizimin e largimit nga Holanda. Mund të 
pyesni një nga ndihmësit nga Këshilli Holandez për Refugjatët 
ose avokatin tuaj për t’ju ndihmuar.  www.iom-nederland.nl

Dienst Justitiële Inrichtingen (Agjencia e Institucioneve të 
Korrektimit) (DJI) është pjesë e Ministrisë së Drejtësisë dhe 
Sigurisë së Holandës. Ju po qëndroni në një strrhim të mbyllur 
kufitar sepse ju u ështé refuzuar hyrja në Hollandë. Strehimi 
kufitar është një vendqëndrim i siguruar. DJI mbikqyr këtë 
ndërtesë. Punonjësit e DJI mbajn të veshur një uniformë. Ata 
kujdesen dhe ju udhëzojnë ju gjatë qëndrimit tuaj në strehimin 
kufitar.   www.dji.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Çfarë pritet të bëni?

Gjatë procedurës, është e rëndësishme që të paraqisni deklarata për 
të vërtetuar arsyet se pse po aplikoni për azil. Pritet po ashtu që ta 
lejoni IND-në të shikojë të gjitha provat që keni ose që mund të 
merrni, si p.sh. dokumentet ose çdo letër që mbështet deklaratat 
tuaja.

Tregojini IND-së nëse ka ndonjë rrethanë personale që duhet të 
merret parasysh, në mënyrë që të mund të merren masa gjatë 
intervistave, për shembull, në qendrat e pritjes. IND-ja do t’ju 
sigurojë mbështetjen më të mirë të mundshme.

Tërheqja nga aplikimi juaj

Mund të tërhiqeni nga aplikimi juaj në çdo kohë që dëshironi. Nëse 
vendosni kështu, këshillohet që të kontaktoni drejtpërdrejt me 
IND-në ose me avokatin tuaj. Një pasojë e tërheqjes nga aplikimi 
juaj për IND-në është se nuk do të keni më të drejtë të qëndroni në 
Holandë, përveçse kur lejohet të qëndroni për arsye të tjera. Mund 
të aplikoni përsëri për azil pasi ta keni tërhequr aplikimin tuaj për 
azil.

Pas procedurës së azilit

Nëse IND-ja e refuzon aplikimin tuaj për azil në procedurën e 
kufirit, mund të diskutoni me avokatin tuaj për mundësinë e 
apelimit kundër këtij vendimi në një gjykatë holandeze. Apeli 
nënkupton se ju i tregoni zyrtarisht gjykatës që nuk jeni dakord me 
vendimin e IND-së. Mund t’i kërkoni po ashtu gjykatës nëse mund 
të qëndroni në Holandë gjatë procedurës së apelit. Avokati juaj do 
t’ju ndihmojë për këtë.

Më pas gjykata do të shqyrtojë nëse IND-ja i ka zbatuar si duhet ligjet 
holandeze kur ka vendosur për aplikimin tuaj për vizë. Shpesh 
mund të qëndroni në Holandë gjatë pritjes për vendimin e gjykatës.

Nëse IND-ja e refuzon aplikimin tuaj për azil? Atëherë do të 
vlerësohet nëse ka arsye për t’ju vendosur në qendën e ndalimit për 
té huajt. Ju do të qëndroni atje deris sa gjykata të marré një vendim, 
dhe në pritje té largimit tuaj nga Hollanda.  Nëse nuk ka arsye pér té 
ju mbajtur të mbylluar në qendén e mbajtjes për té huajt? Atëherë 
mund të prisni vendimin e gjykatés në një vendstrehim të hapur. 
Zakonisht ju vendoset një ndalim hyrje për shumicën e shteteve në 
Evropë, që do të thotë se nuk mund të hyni ose të jetoni më në ato 
shtete. Mund të aplikoni për azil përsëri edhe nëse është vendosur 
një ndalim hyrje për ju.
   

Kthimi
Është përgjegjësia juaj që të ktheheni në vendin tuaj të origjinës. 
Shërbimi i Riatdhesimit dhe Largimit (DT&V) do t’ju ndihmojë të 
organizoni dhe do të diskutojë me ju për nisjen tuaj. Nëse IND-ja e 
refuzon aplikimin tuaj për azil, do t’ju jepet një broshurë e veçantë 
me informacione në lidhje me kthimin në vendin tuaj të origjinës.
Nëse dëshironi të ktheheni në vendin tuaj të origjinës me vullnetin 
tuaj të lirë, mund të kontaktoni me Organizatën Ndërkombëtare për 
Migracionin (IOM). Organizata IOM mund t’ju ndihmojë me 
informacione praktike dhe t’ju ndihmojë për largimin tuaj. Mund t’i 
drejtoheni po ashtu Këshillit Holandez për Refugjatët për 
informacione dhe mbështetje për procedurën e azilit.

Përpunimi i të dhënave tuaja personale

Të dhënat personale janë të gjitha llojet e informacioneve për ju. 
Organizatat që kanë bashkëpunuar për këtë broshurë janë të 
renditura më poshtë. Këto organizata i administrojnë të dhënat 
personale gjatë përpunimit të aplikimit, të njoftimit ose të kërkesës 
suaj. Ato ju pyesin për detajet tuaja dhe pyesin po ashtu organizata 
të tjera ose persona të tjerë për këto, nëse është e nevojshme. Këto 
organizata i përdorin dhe i ruajnë detajet tuaja dhe i transmetojnë 
ato tek organizatat e tjera nëse kjo kërkohet nga ligji. Legjislacioni 
për privatësinë përfshin detyrime për organizatat që përpunojnë të 
dhënat tuaja. Për shembull, ato duhet t'i administrojnë të dhënat 
tuaja në mënyrë të sigurt dhe me kujdesin e duhur. Ligjet për 
privatësinë kanë përcaktuar po ashtu të drejtat tuaja, për shembull:
•  për t'u këshilluar për të dhënat që mbahen nga organizatat;
•    për të ditur se çfarë bëjnë organizatat me të dhënat tuaja dhe  

 arsyen pse;
•    për të ditur se cilave organizata u janë transmetuar të dhënat  

 tuaja.
Dëshironi të dini më shumë për përpunimin e të dhënave tuaja 
personale dhe të drejtat tuaja? Shikoni faqet e internetit të 
organizatave. 



Ky botim është një prodhim i përbashkët nga:
Agjencia Qendrore për Pritjen e Azilkërkuesve (COA) 
Shërbimi i Riatdhesimit dhe Largimit (DT&V) 
Shërbimi i Imigracionit dhe Natyralizimit (IND)                  
Bordi i Ndihmës Ligjore (RVR) 
Këshilli Holandez për Refugjatët (VWN)
Departamenti I policies për të huajt,
identifikimit dhe trafikimit të personave (AVIM)
Policia ushtarake mbretërore (KMaR) 
Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) 
Shërbimi I instuticioneve të korrektimit (DJI)

Porositur nga:
Drejtoria për Politikën e Migrimit në Ministrinë e Drejtësisë dhe 
Sigurisë www.rijksoverheid.nl

Nga përmbajtjet e këtij botimi nuk përftohet asnjë e drejtë. Nëse 
përkthimi sjell ndryshime interpretimi, versioni në holandisht do 
të ketë përparësi.
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Pyetjet e shpeshta

Kur është intervista ime e parë me IND-në?
Pasi të jeni regjistruar, keni gjashtë ditë për t'u përgatitur për 
procedurën tuaj të azilit. Nëse dëshironi të bëni një periudhë më të 
shkurtër pushimi dhe përgatitjeje, mund ta diskutoni këtë me 
avokatin tuaj dhe të njoftoni IND-në. Më pas do të zhvilloni 
intervistën tuaj të parë me IND-në?

Për sa kohë duhet të pres për një vendim nga IND-ja?
Më parë në këtë dokument është shpjeguar se procedura e kufirit 
zgjat tetë ditë në teori. Ndonjëherë, IND-ja nuk mund të marrë një 
vendim brenda këtyre tetë ditëve, pasi duhen hetime të mëtejshme, 
për shembull. Për këtë arsye, periudha tetëditore mund të zgjatet në 
një periudhë prej 28 ditësh maksimumi. Kështu që, në raste të 
caktuara, IND-ja mund të kërkojë më shumë kohë brenda 
procedurës së kufirit për të marrë një vendim për aplikimin tuaj për 
azil. Në procedurën e kufirit, ditët e shtuna, të diela dhe pushimet 
zyrtare klasifikohen si ditë pune.

IND-ja mund të vendosë po ashtu që ta trajtojë aplikimin tuaj për 
azil në Procedurën e zgjeruar të azilit. Në një rast të tillë, do të 
duhen gjashtë muaj maksimumi nga koha kur keni nënshkruar 
aplikimin tuaj për azil deri sa IND-ja të marrë një vendim për 
aplikimin tuaj për azil.Ju atëherë do të qëndroni në një vend 
strehim të hapur. Më pas do të merrni një broshurë tjetër me më 
shumë informacione për Procedurën e zgjeruar të azilit.

IND-ja do t'ju njoftojë nëse nuk mund të marrë një vendim brenda 
periudhës gjashtëmujore. Po nëse IND-ja nuk ju ka dërguar 
vendimin e saj ose nuk ju ka njoftuar për këtë brenda gjashtë 
muajve pas paraqitjes së aplikimit tuaj për azil? Atëherë mund t'i 
dërgoni një letër IND-së për të kërkuar një vendim për aplikimin 
tuaj për azil brenda dy javëve. Avokati juaj mund t'ju ndihmojë në 
këtë pikë. Me aplikimin e avokatit tuaj, një gjykatës mund të 
vendosë më pas nëse IND-ja duhet të paguajë një gjobë për çdo ditë 
që nuk është marrë vendimi për aplikimin tuaj për azi.

Unë do të preferoja që arsyet e mia për aplikimin për azil t'ia shpjegoja një 
gruaje. A është e mundur kjo?
Në Holandë nuk mund të refuzoni kontaktin me burrat ose gratë në 
jetën e përditshme. Burrat dhe gratë trajtohen njëlloj në shoqërinë 

holandeze. Ne presim të njëjtën gjë edhe nga ju. Por nëse preferoni 
të flisni për arsyet pse po aplikoni për azil me një anëtare femër të 
personelit të IND-së, mund ta thoni këtë gjatë intervistës së parë me 
IND-në. IND-ja do të përpiqet po ashtu që të sigurojë një përkthyese 
që të jetë e pranishme në intervistën e dytë. Dëshironi që historinë 
tuaj t'ia tregoni një burri? Mund t'ua thoni këtë gjatë intervistës suaj 
të parë me IND-në. Në një rast të tillë, IND-ja do të përpiqet të 
sigurojë që një anëtar mashkull i personelit të IND-së të jetë i 
pranishëm në intervistën e dytë, bashkë me një përkthyes mashkull.

Çfarë duhet të bëj nëse jam sëmurë ose shtatzënë?
Nëse jeni sëmurë ose jeni shtatzënë, informoni Shërbimet 
mjekësore në aeroport për këtë. Si dhe tregojini infermierit për këtë 
kur të kontrolloheni për raportin mjekësor. Për këtë mund të lexoni 
më shumë në broshurën me emrin Para fillimit të procedurës së 
azilit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse keni ose dyshoni se 
keni një sëmundje infektive, si p.sh. tuberkuloz, zgjebe ose hepatit 
B. Çdo gjë që i thoni infermierit do të trajtohet në mënyrë të 
fshehtë. Infermieri nuk do t'u përcjellë personave të tjerë 
informacione mbi shëndetin tuaj pa lejen tuaj.

Nëse sëmureni gjatë procedurës së azilit, duhet t'i thoni dikujt nga, 
IND ose Këshilli Holandez për Refugjatët. Ata mund t'ju ndihmojnë 
të merrni llojin e duhur të ndihmës, përfshirë kujdesin e duhur 
mjekësor. Nëse jeni sëmurë në ditën kur është caktuar të zhvilloni 
një intervistë me IND-në ose me avokatin tuaj, kërkojini dikujt nga 
personeli i sigurisë ose dikujt nga Këshilli Holandez për Refugjatët 
që ta përcjellë këtë informacion tek avokati ose IND-ja.

Keni ende ndonjë pyetje pas leximit të kësaj broshure?
Këto pyetje mund t'ua drejtoni avokatit tuaj ose një prej anëtarëve 
të personelit të, IND-së ose Këshillit Holandez për Refugjatët.

Keni ndonjë ankesë?
Të gjitha organizatat që janë të përfshira në procedurën e azilit 
punojnë me kujdes dhe në mënyrë profesionale, por mund të 
paraqisni një ankesë nëse mendoni se nuk jeni trajtuar si duhet nga 
një prej organizatave. Avokati juaj ose dikush nga Këshilli Holandez 
për Refugjatët mund t'ju ndihmojnë për këtë.


