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Vluchtredenen 
van kinderen 
vermelden tijdens 
de asielprocedure
Zelfstandige Asielmotieven 
van Meereizende Kinderen 
(ZAMK)

Achteraf vermelden van vluchtredenen meereizende 
kinderen
 
Hebben jullie de asielprocedure al doorlopen, of wachten jullie 
nog op een definitief besluit én zijn de vluchtredenen van een 
meereizend kind niet besproken tijdens de asielprocedure? Kom 
dan langs bij VluchtelingenWerk. Samen bekijken we of en hoe 
we deze vluchtredenen alsnog in kunnen brengen in de 
asielprocedure. Ook met andere vragen van zowel volwassenen 
en kinderen, kun je terecht bij VluchtelingenWerk. 

VluchtelingenWerk is aanwezig op alle asielzoekerscentra. Kijk 
voor de openingstijden van VluchtelingenWerk op jouw 
asielzoekerscentrum op www.forrefugees.nl.



Vluchtredenen van kinderen vermelden  
tijdens de asielprocedure
Zelfstandige Asielmotieven van Meereizende Kinderen (ZAMK)

Jullie hebben als gezin asiel aangevraagd in Nederland. Het 
is daarom belangrijk dat tijdens de asielprocedure het 
verhaal van alle gezinsleden wordt verteld. Oók dat van de 
kinderen. Zo ontstaat er een volledig beeld van de situatie 
van jullie hele gezin en kan er een zorgvuldig besluit worden 
genomen over jullie asielaanvraag door de Immigratie- en 
Naturalisatie Dienst (IND). Het kan ook zijn dat een 
meereizend kind door een eigen, specifieke vluchtreden een 
verblijfsvergunning krijgt in Nederland. Dat worden 
zelfstandige asielmotieven van het kind genoemd. 

Redenen voor meereizende kinderen om zelf asiel aan te 
vragen
 
1.  Asiel aanvragen om dezelfde redenen als volwassenen
  Als kind vraag je asiel aan om een reden die volwassenen ook 

kunnen hebben. Bijvoorbeeld vanwege je geloof, omdat je 
een mening hebt waar anderen het niet mee eens zijn of 
omdat je tot een bepaalde etnische of sociale groep behoort.

    

2.  Asiel aanvragen, juist omdat je kind bent
  Als kind loop je risico, juist omdat je kind bent. Bijvoorbeeld 

omdat je wordt gedwongen om als kindsoldaat voor het leger 
of een criminele groep te vechten. Of omdat je als meisje 
wordt gedwongen te trouwen, of het risico loopt om 
besneden te worden. Daarnaast heeft ieder kind rechten. Het 
kan dat een kind deze rechten in het land van herkomst niet 
krijgt. Bijvoorbeeld recht op goed onderwijs of 
gezondheidszorg.

 3.  Asiel aanvragen, omdat je ouder(s) problemen hebben
  Als kind loop je risico vanwege de problemen van je ouders. 

Bijvoorbeeld omdat je wordt bedreigd met mishandeling of 
ontvoering door personen die je ouders lastigvallen. Of 
omdat je van je ouder(s) gescheiden wordt als zij door de 
politie worden meegenomen.

Vermelden van vluchtredenen meereizende kinderen
 
Tijdens de asielprocedure komen de vluchtredenen aan bod. 
Dit is het moment om als meereizend kind ook over je vlucht
redenen te vertellen. Deze gesprekken voer je met de IND.  
De IND besluit of je in Nederland mag blijven.

•   Als je jonger bent dan 15 jaar vertellen je ouders over de 
vluchtredenen. Dit gebeurt in hetzelfde gehoor waarin je 
ouders over hun eigen vluchtredenen vertellen. 

  Als je jonger bent dan 15 jaar en zélf over je vluchtredenen 
wilt vertellen, dan kan dit in sommige gevallen via de 
advocaat geregeld worden. De advocaat kan helpen om 
deze vluchtredenen tijdens de asielprocedure naar voren 
te brengen.

 

•  Als je 15 jaar of ouder bent heb je recht op een eigen 
asielprocedure en vertel je zelf over de vluchtredenen. 
Hier wordt een aparte afspraak voor een interview met de 
IND voor gemaakt. 


