Welk land is
verantwoordelijk voor
uw asielaanvraag?
De Dublinprocedure

Waarom krijgt u deze folder?
U hebt in Nederland asiel aangevraagd. Uit het onderzoek van de
Vreemdelingenpolitie (AVIM) en/of de Koninklijke Marechaussee blijkt
echter dat mogelijk een ander land verantwoordelijk is voor de
behandeling van uw asielaanvraag.
Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:
• U hebt documenten ingeleverd bij de Vreemdelingenpolitie of de
Koninklijke Marechaussee. Uit deze documenten blijkt dat u eerst in
een ander Europees land bent geweest voordat u naar Nederland
kwam, of dat u een visum hebt voor een ander Europees land.
Dit land kan daardoor verantwoordelijk zijn voor de behandeling van
uw asielaanvraag.
• De Vreemdelingenpolitie of de Koninklijke Marechaussee heeft uw
vingerafdrukken genomen en gekeken of deze al voorkomen in Eurodac
of EUVIS. Eurodac en EUVIS zijn computersystemen waarin de
vingerafdrukken staan van alle personen die asiel of een visum hebben
aangevraagd in een Europees land. Zo wordt onderzocht of u al eerder
in een ander Europees land asiel of een visum hebt aangevraagd.
Dit land kan daardoor verantwoordelijk zijn voor de behandeling van
uw asielaanvraag.
De IND gaat nu onderzoeken of een ander land inderdaad verantwoordelijk
is voor de behandeling van uw asielaanvraag. Hierdoor verloopt uw
asielprocedure anders dan in de folder “Voordat uw asielprocedure begint”
en in de folder “Uw asielaanvraag” staat beschreven. In deze folder leest u
wat er anders is.
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Het Dublingehoor

De beslissing van de IND

U hebt één officieel gesprek met een medewerker van de IND over
uw identiteit, nationaliteit en uw reisroute. De medewerker vertelt
u de uitkomsten van het onderzoek naar uw documenten en
vingerafdrukken. De IND-medewerker zal u hierover ook een aantal
vragen stellen. Deze vragen gaan niet over de reden waarom u uw
land van herkomst hebt verlaten. In dit gesprek kunt u vertellen
waarom u vindt dat Nederland uw asielaanvraag moet behandelen
en wat uw eventuele bezwaren zijn tegen een overdracht aan een
ander land.

Na het lezen van uw reactie op de voorgenomen beslissing
beoordeelt de IND of de voorgenomen beslissing moet worden
gewijzigd. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt weer hoe uw
asielprocedure verdergaat. Er zijn twee mogelijkheden:
1. De IND blijft van mening dat een ander land verantwoordelijk is
voor de behandeling van uw asielaanvraag. Dit andere land is
bereid de behandeling van uw asielaanvraag over te nemen van
Nederland. U krijgt (via uw advocaat) een brief (=beschikking) van
de IND waarin staat dat uw asielaanvraag niet in behandeling is
genomen. Bij deze brief krijgt u ook aparte informatie over de
gevolgen van de afwijzing, wat u daartegen kunt doen en
terugkeermogelijkheden. In de beschikking staan ook de redenen
voor dit besluit en welke gevolgen dit voor u heeft. Uw advocaat
bespreekt de beschikking met u.
2. Na het lezen van uw zienswijze is de IND van mening dat
Nederland toch verantwoordelijk is voor de behandeling van uw
asielaanvraag. De IND neemt uw asielaanvraag dan alsnog in
behandeling in de Algemene Asielprocedure. U krijgt een andere
folder met informatie over deze Algemene Asielprocedure.

Bij het gesprek 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 ook uw antwoorden
naar het Nederlands. De tolk is onafhankelijk en heeft geen invloed
op de beslissing over uw asielaanvraag. Geef meteen aan als u en de
tolk elkaar niet goed kunnen verstaan. Er zal dan door de IND een
andere tolk worden geregeld. Het is belangrijk dat er geen mis
verstanden ontstaan doordat u de vragen niet goed begrijpt.
Na dit gesprek beoordeelt de IND of een ander land verantwoordelijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag. De uitkomst van
deze beoordeling bepaalt hoe uw asielprocedure verder gaat. Er zijn
twee mogelijkheden:
1. De IND oordeelt dat Nederland verantwoordelijk is voor de
behandeling van uw asielaanvraag. Uw asielprocedure verloopt
dan zoals beschreven staat in de folder “Uw asielaanvraag”.
2. De IND oordeelt dat een ander land verantwoordelijk is voor de
behandeling van uw asielaanvraag. De IND vraagt dan aan dit
andere land de behandeling van uw asielaanvraag over te nemen.
U leest hieronder hoe uw Dublinprocedure in Nederland in dat
geval verder verloopt.

Voorgenomen beslissing
U krijgt (via uw advocaat) een brief waarin staat dat de IND het
voornemen heeft (= van plan is) om uw asielaanvraag niet in
behandeling te nemen. Dit betekent dat de IND uw asielaanvraag
niet inhoudelijk behandelt, maar dat een ander land dit moet doen.
In de brief staan ook de redenen voor deze voorgenomen beslissing
en welke gevolgen dit voor u heeft.

Na de Dublinbeslissing
Als een ander land verantwoordelijk is voor de behandeling van uw
asielaanvraag, dan vraagt de IND aan het andere land de behandeling van uw asielaanvraag over te nemen. Dit heet een ‘verzoek tot
overname of terugname’. Als dit land met het verzoek instemt, dan
vraagt de IND aan de Dienst Terugkeer en Vertrek om uw reis naar
dit land te organiseren. Dit betekent dat u naar dit land wordt
gebracht. Dit gebeurt uiterlijk zes maanden nadat dit land heeft
ingestemd met het overname- of terugnameverzoek. U kunt in
overleg met uw advocaat in beroep gaan tegen de beslissing van de
IND om de behandeling van uw asielaanvraag over te dragen aan
een ander land. Dat betekent dat u officieel meldt bij de rechter dat
u het niet eens bent met de beslissing van de IND. U mag de
beslissing van de rechter in principe niet in Nederland afwachten.
U kunt de rechter vragen of u tijdens de beroepsprocedure toch in
Nederland mag blijven. Uw advocaat helpt u daarbij. De rechter
onderzoekt vervolgens of de IND de Nederlandse wet en de
Dublinverordening goed heeft toegepast bij de beslissing op uw
asielaanvraag.

Bespreking gehoor en zienswijze
Uw advocaat bespreekt het verslag van het gehoor en het voor
nemen met u. Ook tijdens dit gesprek helpt een tolk bij het vertalen
van alles wat u en de advocaat zeggen. Als er in het verslag iets
ontbreekt of niet juist is opgeschreven, dan meldt uw advocaat dit
in een brief aan de IND. Uw advocaat kan de IND ook een schriftelijke zienswijze sturen. Dit is een brief waarin u officieel reageert op
het voornemen van de IND en aan kunt geven waarom u het daar
niet mee eens bent.
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Welke organisaties komt u tegen?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de
opvang van asielzoekers in Nederland en de bij opvang behorende
begeleiding. Het COA zorgt ervoor dat u onderdak, maaltijden en
een ziektekostenverzekering krijgt. U kunt bij het COA ook terecht
voor hulp bij contact met een dokter. Het COA is een onafhankelijke
organisatie en beslist niet over uw asielaanvraag.

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) is de organisatie waar u naar
toe gaat als u ziek bent of medische vragen hebt. Op of nabij elke
opvanglocatie van het COA is een gezondheidscentrum van GZA
aanwezig. GZA regelt voor u afspraken met een doktersassistente,
verpleegkundige, praktijkondersteuner GGZ of huisarts.
Voor medische vragen kunt u dag en nacht bellen met medisch
contactcenter ‘de Praktijklijn’: 088 112 21 12. Van maandag tot en
met vrijdag belt u dit nummer ook bij niet-medische vragen,
bijvoorbeeld voor een doorverwijzing naar een specialist.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke mensen
rechtenorganisatie en is opgericht om de belangen van asielzoekers
te behartigen. VluchtelingenWerk 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.
VluchtelingenWerk beslist niet over uw asielaanvraag.

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat u hulp krijgt van een
advocaat als u dit niet zelf kunt betalen. De Raad voor Rechts
bijstand betaalt deze advocaat een vergoeding voor zijn hulp aan u.
De advocaat is niet in dienst van de Raad voor Rechtsbijstand.
De advocaat is een onafhankelijke rechtsbijstandverlener die u
bijstaat in uw asielprocedure.
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De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel van
het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De mede
werkers van de IND voeren met u gesprekken over uw identiteit,
nationaliteit, reisroute en de reden van het vertrek uit uw land.
Zij onderzoeken uw persoonlijke verhaal en de situatie in uw land
van herkomst. Daarna beslissen zij of u (voorlopig) in Nederland
mag blijven, of dat u moet terugkeren naar uw eigen land.

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 beslissing
over uw asielaanvraag.

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een onderdeel van het
Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als uw asiel
aanvraag wordt afgewezen door de IND, helpt een medewerker van
de DT&V u bij het organiseren van de terugkeer naar uw land van
herkomst.

IOM•OIM

INTERNATIONAL
ORGANIZATION
FOR MIGRATION

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

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 VluchtelingenWerk of uw advocaat vragen om
u hierbij te helpen.
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Verwerking van persoonsgegevens

Veelgestelde vragen

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 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 organisaties.
Onderaan deze folder leest u de webadressen.

Waar verblijf ik tijdens de Dublinprocedure?
Na het doorlopen van de aanmeldprocedure, verblijft u in een
asielzoekerscentrum. Indien de IND later een besluit neemt om uw
aanvraag toch inhoudelijk in behandeling te nemen, wordt u
overgebracht naar een Procesopvanglocatie (POL) en volgt u de
Algemene Asielprocedure.

Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers | www.coa.nl
Dienst Terugkeer en Vertrek | www.dienstterugkeerenvertrek.nl
Immigratie- en Naturalisatiedienst | www.ind.nl
Raad voor Rechtsbijstand | www.rvr.org
VluchtelingenWerk Nederland | www.vluchtelingenwerk.nl

In opdracht van:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Migratiebeleid
www.rijksoverheid.nl
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Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen?
U kunt deze vragen stellen aan uw advocaat of één van de mede
werkers van het COA, de IND of VluchtelingenWerk.
Hebt u een klacht?
Alle organisaties die bij de asielprocedure betrokken zijn, werken
professioneel en zorgvuldig. 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 kan u
hierbij helpen.

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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