
Waarom krijgt u deze informatie?
U heeft asiel aangevraagd in Nederland. De Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND) beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor een 
verblijfsvergunning asiel. De Algemene Asielprocedure duurt acht dagen.  
In uw geval heeft de IND meer tijd nodig om onderzoek te doen. De IND 
behandelt uw asielaanvraag daarom verder in de Verlengde Asielprocedure.
In deze publicatie kunt u lezen wat er tijdens deze Verlengde Asielprocedure 
gebeurt. 

De Verlengde 
Asielprocedure



De asielprocedure

U heeft al gesprekken met de IND gehad over uw identiteit en uw 
reisroute. Waarschijnlijk heeft u ook al een tweede gesprek met de 
IND gehad over de reden van uw vertrek uit uw land van herkomst.  
Als de IND verder geen vragen meer heeft aan u, hoeft u tijdens de 
Verlengde Asielprocedure niet meer naar het IND kantoor te komen. 
Als u nog geen tweede gesprek met de IND heeft gehad of de IND wil 
u nog meer vragen stellen, dan nemen zij contact met u op voor een 
aanvullend gesprek.

Ook tijdens de Verlengde Asielprocedure krijgt u gratis hulp van een 
advocaat.

U mag de beoordeling van uw asielaanvraag in Nederland afwach
ten. In de tussenliggende tijd verblijft u in een opvanglocatie van 
het COA. Dit is een andere opvanglocatie dan waar u nu verblijft.

 Verblijft u tijdens de asielprocedure in de gesloten opvanglocatie op 
Schiphol? Dan kan de IND besluiten om u ook tijdens de Verlengde Asiel
procedure in een gesloten opvanglocatie te laten verblijven. U wordt dan wel 
naar een andere afdeling van de gesloten opvanglocatie gebracht.

Voorgenomen beslissing
U ontvangt binnen zes maanden een brief van de IND met de 
uitkomst van het onderzoek. Er zijn twee mogelijkheden: 

1. U 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 ingewilligd. U mag (voor
lopig) in Nederland blijven wonen. Uw advocaat zal u uitleggen 
welke andere gevolgen dit voor u heeft.

2. De IND oordeelt dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor een 
verblijfsvergunning asiel. In de brief van de IND staat dat de IND 
van plan is (= het voornemen heeft) om uw asielaanvraag af te 
wijzen. In deze brief staan ook de redenen voor deze voorgeno
men afwijzing en welke gevolgen dit voor u heeft. Uw advocaat 
bespreekt deze brief met u. 

Zienswijze 
Als de IND van plan is (= het voornemen heeft) om uw asielaanvraag 
af te wijzen, bespreekt u dit voornemen met uw advocaat.  
Uw advocaat stuurt de IND vervolgens een schriftelijke reactie  
(= zienswijze). Dit is een brief waarin u officieel reageert op het 
voornemen van de IND en kunt aangeven waarom u het niet eens 
bent met dit voornemen. 

Beslissing
Na het lezen van uw reactie (= zienswijze) beoordeelt de IND of zij 
hun voorgenomen beslissing moeten wijzigen. De uitkomst van 
deze beoordeling bepaalt weer hoe uw asielprocedure verder gaat. 
De IND meldt de uitkomst van deze beoordeling in een brief aan 
uw advocaat. Uw advocaat zal u uitleggen welke gevolgen dit voor 
u heeft.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Na het lezen van uw zienswijze is de IND van mening dat u toch 
voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel.  
U krijgt (via uw advocaat) een brief (=beschikking) van de IND 
waarin staat dat uw asielaanvraag is ingewilligd. U mag (voor
lopig) in Nederland blijven wonen. Uw advocaat zal u uitleggen 
welke andere gevolgen dit voor u heeft.

2. De IND blijft van mening dat u niet voldoet aan de voorwaarden 
voor een verblijfsvergunning asiel. U krijgt (via uw advocaat) een 
brief (=beschikking) van de IND waarin staat dat uw asielaanvraag 
is afgewezen. In deze brief staan ook de redenen voor deze 
afwijzing en welke gevolgen dit voor u heeft. Uw advocaat 
bespreekt deze brief met u.

Na de asielprocedure

Als de IND uw asielaanvraag inwilligt, mag u (voorlopig) in Neder 
land blijven wonen. U krijgt een verblijfsvergunning, u mag werken 
en u mag zelf woonruimte zoeken. Het COA kan u helpen bij het 
vinden van eigen woonruimte. Tot u eigen woonruimte heeft, 
mag u in het opvangcentrum van het COA blijven wonen. De IND zal 
u informeren over uw rechten en plichten na inwilliging van 
uw asielaanvraag. Medewerkers van VluchtelingenWerk kunnen 
u helpen bij uw integratie in de Nederlandse samenleving. Zij helpen 
u bij het vinden van uw weg naar allerlei instanties, bijvoorbeeld 
voor het vinden van een woning, een opleiding of werk.

Als de IND uw asielaanvraag afwijst, kunt u in overleg met uw 
advocaat in beroep gaan tegen deze beslissing bij een Nederlandse 
rechter. Dat betekent dat u officieel meldt bij de rechter dat u het 
niet eens bent met de beslissing van de IND. De rechter onderzoekt 
vervolgens of de IND de Nederlandse wet goed heeft toegepast bij de 
beslissing op uw asielaanvraag. U mag de beslissing van de rechter 
in Nederland afwachten.

Als de IND uw asielaanvraag afwijst, wordt u naar een ander 
asielzoekerscentrum gebracht. Hier bereidt u zich voor op terugkeer 
naar uw land van herkomst. In de beslissing van de IND staat binnen 
welke termijn u Nederland moet verlaten. Na afloop van die termijn 
heeft u geen recht meer op opvang. U mag dan niet meer in het 
asielzoekerscentrum wonen.

 Verblijft u tijdens de Verlengde Asielprocedure in een gesloten 
opvanglocatie?Als de IND uw asielaanvraag afwijst, wordt u naar een andere 
afdeling van de gesloten opvanglocatie gebracht. Hier verblijft u in afwachting 
van uw vertrek uit Nederland.

U bent zelf verantwoordelijk voor de terugkeer naar uw land van 
herkomst. Als u binnen de aangegeven termijn niet zelfstandig 
vertrekt, kunt u gedwongen worden uitgezet naar uw land van 
herkomst.
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Ook na de asielprocedure kunt u terecht bij VluchtelingenWerk voor 
ondersteuning en informatie.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als u niet naar het gesprek met de IND gaat?
Het kan zijn dat u niet naar een afspraak met de IND kunt komen.  
U moet daar wel een zwaarwegende reden voor hebben. Dat kunt 
u via uw advocaat laten weten aan de IND. Als de IND van mening is 
dat u inderdaad een geldige reden heeft, wordt een nieuwe afspraak 
gemaakt. Als u zonder geldige reden wegblijft bij een afspraak met 
de IND, kan dat gevolgen hebben voor uw asielaanvraag.

Hoe lang duurt het onderzoek van de IND?
De IND moet binnen zes maanden nadat u een asielaanvraag heeft 
ingediend, een beslissing nemen. Soms mag de IND deze beslis
termijn verlengen om meer onderzoek te doen. Deze verlenging 
duurt maximaal zes maanden. In bijzondere situaties mag de IND  
de beslissing met maximaal een jaar uitstellen. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren als de algemene veiligheidssituatie in uw land plotseling 
erg verandert. 

Wanneer de IND niet binnen zes maanden kan beslissen, ontvangt 
u hierover bericht van de IND. Heeft de IND u zes maanden nadat 
u de asielaanvraag heeft ingediend nog geen beslissing gestuurd en 
heeft u hierover ook geen bericht van de IND ontvangen? Dan kunt 
u de IND per brief vragen om binnen twee weken op uw asielaan
vraag te beslissen. Uw advocaat kan u hierbij helpen. Op verzoek 
van uw advocaat kan een rechter daarna beslissen dat de IND een 
boete moet betalen voor elke dag dat er geen beslissing op de 
aanvraag wordt genomen.

 Verblijft u tijdens de Verlengde Asielprocedure in een gesloten opvang
locatie? De IND streeft er naar om binnen zes weken een beslissing te nemen.

Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? 
U kunt deze vragen stellen aan uw advocaat of aan één van de 
medewerkers van het COA, de IND of VluchtelingenWerk. 

Hebt u een klacht?
Alle organisaties die bij de asielprocedure betrokken zijn, proberen 
professioneel en zorgvuldig te werken. Als u echter vindt dat u niet 
goed bent behandeld door een organisatie, dan kunt u een klacht 
indienen. Uw advocaat of een medewerker van VluchtelingenWerk 
kunnen u hierbij helpen.

De Verlengde Asielprocedure  |  Oktober 2013  |  Nederlands 3

Als u vrijwillig wilt terugkeren naar uw land van herkomst, 
kunt u contact opnemen met de Internationale Organisatie 
voor Migratie (IOM). Het IOM kan u praktische informatie 
geven en helpen bij uw vertrek. Vaak heeft het IOM een 
inloopspreekuur in het asielzoekerscentrum.

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie helpt u bij de organisatie van uw vertrek. 
Als de IND uw asielaanvraag afwijst, ontvangt u een aparte 
brochure met informatie over de terugkeer naar uw land van 
herkomst.



Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  |  www.coa.nl
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)  |  www.ind.nl
Raad voor Rechtsbijstand  |  www.rvr.org
VluchtelingenWerk Nederland  |  www.vluchtelingenwerk.nl

In opdracht van:
Ministerie van Veiligheid en Justitie, 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.
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