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Asielgehoren tijdens de Coronacrisis

Geachte heer, mevrouw,
U hebt asiel aangevraagd in Nederland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst
neemt de beslissingen op de asielaanvragen in Nederland. Zoals u misschien hebt
gemerkt heeft het coronavirus ook gevolgen voor het werk van de IND. De IND
begrijpt dat de situatie rondom het coronavirus veel vragen bij u oproept over de
wijze waarop uw aanvraag nu in behandeling wordt genomen. We willen u
hierover met deze brief zo goed mogelijk informeren.
Sinds 15 maart 2020 heeft de IND geen asielgehoren (interviews) meer
uitgevoerd. Op deze manier houdt de IND zich aan de afspraken van de
Nederlandse regering om de samenleving tegen het coronavirus te beschermen.
In deze brief leest u hoe de IND weer gaat beginnen met een deel van de
asielgehoren. U leest ook wat dat voor u kan betekenen.
De IND gaat asielgehoren uitvoeren via een beeldverbinding op een
computer
Bij een gehoor van de IND zitten verschillende personen vaak lang in een kleine
ruimte. Het is hierbij lastig om de maatregelen (zoals het houden van 1,5 meter
afstand) tegen het coronavirus te volgen.
Daarom gaat de IND asielgehoren per beeldverbinding uitvoeren.
Uw advocaat bereidt u eerst voor op het gehoor via een beeldverbinding.
Een medewerker van de IND gaat de volgende dag via een beeldverbinding met u
in gesprek. De tolk zal ook via een beeldverbinding bij het gesprek aansluiten. Het
is ook mogelijk dat een hulpverlener aansluit bij het gesprek. Iedereen die
meedoet aan het gesprek zit op een andere locatie. U zit achter een computer op
uw eigen opvanglocatie. Op de opvang zijn begeleiders die helpen bij het gesprek.
Ze leggen bijvoorbeeld uit hoe de apparaten werken. Ook kunnen ze u helpen als
er technische of andere problemen zijn.
Soms wil de advocaat met u bespreken hoe uw gehoor ging (een nabespreking).
Als een nabespreking nodig is, gebeurt dit ook via een beeldverbinding.
De IND begint met een kleine groep met horen via een beeldverbinding
De IND begint met de groep asielzoekers die een versnelde procedure doorlopen.
Het gaat om asielzoekers uit Syrië, Jemen en Turkije. Pas als blijkt dat deze
manier van horen goed werkt, wordt de doelgroep uitgebreid. Dit betekent dat de
IND dan later ook andere groepen asielzoekers uitnodigt voor een gehoor via een
beeldverbinding.
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Mogelijk krijgt u een uitnodiging voor een gehoor via beeldverbinding
De IND onderzoekt nu welke locaties geschikt zijn voor een gehoor met een
beeldverbinding. Het is belangrijk dat u bereikbaar bent, zodat u via het COA een
uitnodiging kunt krijgen. Dit gaat via de postlijsten bij de receptie. Woont u niet in
een centrum van het COA? Laat dan aan het COA weten op welk adres u wel
woont.
U krijgt extra uitleg in de uitnodiging
Krijgt u een uitnodiging voor een gehoor via beeldverbinding? 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 (samen met uw
advocaat).
VluchtelingenWerk helpt u ook tijdens de coronacrisis
Hebt u door of over deze brief vragen? Dan kunt u ook contact opnemen met
VluchtelingenWerk. Op elke locatie zijn de contactgegevens van
VluchtelingenWerk beschikbaar. U kunt bellen of een bericht via Whatsapp of een
e-mail sturen. VluchtelingenWerk kan bij het gehoor zitten, als u dat wilt.
Deze brief komt ook in verschillende talen op onze website
De brief komt ook op ind.nl/asielzoeker. U kunt de brief lezen in het Arabisch,
Engels, Farsi, Tigrinja en Turks. Ga voor meer informatie over het coronavirus
naar ind.nl/coronavirus. Voor andere vragen kunt u bellen naar de informatielijn:
088 04 30430.
Met vriendelijke groet,
A.N. Molleman
Directeur Asiel & Bescherming

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