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Uitbreiding telehoren (asielgehoren via beeldverbinding)

Geachte heer, mevrouw,
Op 24 april 2020 heb ik u een brief gestuurd over asielgehoren (interviews)
tijdens de coronacrisis. In deze brief stond dat de IND asielgehoren via een
beeldverbinding gaat uitvoeren. Dit zijn gehoren waarbij iedereen vanaf een
andere plek via een computer meedoet aan het gesprek. Dit heet telehoren of een
telegehoor. In deze brief leest u meer informatie over telehoren.
De IND gaat meer asielzoekers uitnodigen voor een telegehoor
In de brief van 24 april stond dat de IND eerst bij een kleine groep is gestart met
telehoren. Deze groep bestaat uit asielzoekers uit Syrië, Jemen en Turkije. We
gaan nu meer asielzoekers uitnodigen, omdat de ervaringen met deze gehoren
positief zijn.
Dit betekent dat u een uitnodiging voor een telegehoor kunt krijgen als:
•
uw Algemene Asielprocedure nog moet beginnen;
•
u eerder is verteld dat u in de Verlengde Asielprocedure zit. Dit betekent
dat de IND langer de tijd nodig heeft om op uw aanvraag te beslissen.
U krijgt extra uitleg in de uitnodiging
Krijgt u een uitnodiging voor een telegehoor? Dan leest u in de uitnodiging meer
informatie over de aangepaste procedure in deze coronacrisis. Ook leest u hoe u
zich kunt voorbereiden op het gesprek. De voorbereiding doet u samen met uw
advocaat, ook via beeldverbinding. U kunt ook bij VluchtelingenWerk terecht als u
vragen hebt over telehoren.
Nog niet iedereen krijgt een telegehoor
Telehoren is nog niet geschikt voor iedereen. U krijgt bijvoorbeeld geen
uitnodiging als u:
•
last hebt van lichamelijke of geestelijke klachten waardoor telehoren niet
mogelijk is;
•
jonger bent dan 18 jaar en zonder directe familieleden in Nederland bent.
De IND noemt dit alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv).
Zorg dat u bereikbaar bent
Als u aan de beurt bent, sturen we een uitnodigingsbrief naar de COA-locatie waar
u staat ingeschreven. U kunt zelf controleren of er een uitnodiging van de IND is
aangekomen op uw adres bij het COA. Bekijk dit via MyCOA (www.mycoa.nl/post)
of via de postlijsten bij de receptie. Het is belangrijk dat u bereikbaar bent voor
de IND. Controleer daarom regelmatig of er post voor u ligt bij de receptie van
het COA.
Hebt u vragen?
Ga voor meer informatie over het coronavirus naar ind.nl/coronavirus. Voor
andere vragen kunt u bellen naar de informatielijn: 088 04 30430.
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Met vriendelijke groet,
A.N. Molleman
Directeur Asiel & Bescherming

Meer informatie kunt u vinden op:
www.ind.nl
www.rvr.org
www.vluchtelingenwerk.nl
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