Voordat jouw
asielprocedure
begint

Waarom krijg je deze folder?
Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in
een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en in
eigen land geen bescherming kunnen krijgen.
Als je een asielaanvraag indient, vraag je de Nederlandse overheid
om een verblijfsvergunning. Deze vergunning heb je nodig om in
Nederland te mogen wonen. Na je asielaanvraag start de asielprocedure:
een juridische procedure waarin de Nederlandse overheid beoordeelt
of je een verblijfsvergunning krijgt. De asielprocedure begint niet
meteen nadat je in Nederland bent aangekomen. Je krijgt tijd om uit
te rusten van je reis en om je voor te bereiden op de asielprocedure.
Je krijgt hiervoor minimaal drie weken de tijd.
In deze folder lees je stap voor stap wat er in deze rust- en
voorbereidingstijd gebeurt. Het kan in de praktijk voorkomen dat
deze stappen in een andere volgorde worden doorlopen.
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Stap 1: aanmelding en registratie
Je meldt je aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.
Medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
registreren je persoonlijke gegevens, zoals je naam, geboortedatum
en nationaliteit. Als je 15 jaar of ouder bent, vul je een vragen
formulier op papier of in de computer in. Daarna ga je naar de
Vreemdelingenpolitie (AVIM) in Ter Apel of in een andere plaats.
Medewerkers van de Vreemdelingenpolitie stellen je identiteit vast
en doorzoeken je kleding en bagage. Zij maken ook foto’s van je en
nemen vingerafdrukken van je af. Je hebt een folder gekregen met
uitleg over de reden van de afname van jouw vingerafdrukken.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie 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.

Je documenten worden door deskundigen onderzocht op echtheid.
De IND gebruikt deze documenten bij de beoordeling van je
asielaanvraag.
De Vreemdelingenpolitie (AVIM) is een onderdeel van de
Nederlandse politie en houdt toezicht op vreemdelingen in
Nederland.

Ook kunnen er vragen worden gesteld over je reisroute, of je eerder
asiel hebt aangevraagd hier in Nederland of elders in Europa en over
de aanwezigheid van familieleden hier of elders in Europa. Als de
politie twijfelt aan jouw opgegeven leeftijd dan gebeurt er een
leeftijdsschouw. Medewerkers van de politie en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) kijken dan goed naar hoe je eruit ziet.
Zij hebben ook een gesprek met je. Hierin stellen zij algemene
vragen en vragen over je leeftijd. De leeftijdsschouw kan leiden tot
de conclusie dat jij overduidelijk minderjarig of meerderjarig bent.
Is aan jou (in een lucht- of zeehaven) de toegang tot Nederland
geweigerd? Dan registreren medewerkers van de Koninklijke
Marechaussee (KMar) je persoonlijke gegevens al aan de grens. Deze
medewerkers doorzoeken ook je kleding en bagage en nemen foto’s
en vingerafdrukken van je af. Zij en medewerkers van de IND doen
een leeftijdsschouw als dat nodig is.
Heb je documenten bij je die je identiteit kunnen bewijzen, zoals
een paspoort, identiteitsbewijs, geboorteakte of rijbewijs?
Of documenten die je reisroute of je asielverhaal kunnen onder
steunen, zoals vliegtickets, boardingpass, diploma’s, vonnis of
krantenartikel? Lever deze documenten dan in tijdens de registratie.
Heb je dit soort documenten wel, maar draag je deze niet bij je?
Vraag deze documenten dan op voordat je asielprocedure begint.
Een medewerker van VluchtelingenWerk kan je hierbij helpen.
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Je persoonlijke gegevens en je documenten zijn belangrijk
voor de beoordeling van je asielaanvraag: ze kunnen bewijzen
dat jij de waarheid vertelt. Wees volledig en controleer of de
gegevens volledig en juist worden genoteerd. Gooi nooit
persoonlijke documenten weg. De Nederlandse overheid zal
nooit aan de autoriteiten van jouw land van herkomst
doorgeven dat je in Nederland asiel hebt aangevraagd.

Wanneer je als minderjarige asielzoeker in Nederland
aankomt zonder ouders of andere mensen die voor je zorgen,
moet volgens de Nederlandse wet de voogdij worden
geregeld. Stichting Nidos is de instantie die zich bezighoudt
met de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemde
lingen. Zij vragen officieel het voogdijschap over jou aan.
Stichting Nidos wijst vervolgens één van haar medewerkers
aan als jouw voogd. Die medewerker begeleidt je in
Nederland. De voogd helpt je onder andere met het nemen
van belangrijke beslissingen en zorgt ervoor dat je een goede
plek hebt om te wonen en regelt het onderwijs. Ook zal de
voogd je helpen tijdens je asielprocedure, maar de voogd
heeft geen invloed op de beslissing van de IND.
Meer informatie over de voogdij krijg je van Nidos.
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Leeftijdsonderzoek
Is jouw leeftijd onduidelijk na de leeftijdsschouw en heb jij geen
documenten over je leeftijd? Dan vraagt de IND je of je een speciaal
onderzoek wilt laten doen om je leeftijd te bewijzen. Als je dit
leeftijdsonderzoek wilt laten doen, word je naar een onderzoekscentrum gebracht. Hier worden röntgenfoto’s gemaakt van je
schouder en je pols. Röntgenfoto’s worden gemaakt met een
speciaal fotoapparaat dat door je huid heen naar je botten kan
kijken. Op de röntgenfoto’s van het leeftijdsonderzoek zie je het
sleutelbeen in je schouder en het gewricht in je pols. Het maken van
de röntgenfoto’s doet geen pijn: het voelt hetzelfde als het maken
van een gewone foto. Het is ook niet slecht voor je gezondheid.
Het sleutelbeen en het hand-/polsgewricht van kinderen zien er
anders uit dan van volwassenen. De leeftijdsonderzoeker kan
daarom uit de röntgenfoto’s van je schouder en pols conclusies
trekken over jouw leeftijd.

Als uit het leeftijdsonderzoek blijkt dat je niet de juiste geboorte
datum hebt opgegeven, kan de IND gaan twijfelen aan de geloofwaardigheid van je andere verklaringen. Zoals over de reden
waarom je jouw land van herkomst hebt verlaten. Als uit het
leeftijdsonderzoek blijkt dat je meerderjarig bent, kan de IND jouw
asielaanvraag verder behandelen als de asielaanvraag van een
volwassen asielzoeker. Wil je geen leeftijdsonderzoek laten doen?
Dan is dit een teken voor de IND dat je niet de juiste geboortedatum
hebt opgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor je
verblijfsvergunning.
Als je zwanger bent, kun je geen leeftijdsonderzoek laten
doen. Het leeftijdsonderzoek wordt dan uitgesteld tot na de
zwangerschap. Weet je niet zeker of je zwanger bent?
Vraag dan eerst om een zwangerschapstest.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel
van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid.
De medewerkers van de IND voeren gesprekken met je over
je identiteit, nationaliteit, reisroute en de reden van het
vertrek uit je land. Zij onderzoeken je persoonlijke verhaal en
de situatie in je land van herkomst. Daarna beslissen zij of je
(voorlopig) in Nederland mag blijven, of dat je moet terug
keren naar je eigen land.
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Stap 2: tuberculoseonderzoek

Stap 4: opvang

Tuberculose (TBC) is een ernstige ziekte die in de wereld veel
voorkomt. Misschien ook in het land waar jij vandaan komt.
Mensen met open tuberculose kunnen andere mensen besmetten,
bijvoorbeeld door te hoesten of te niezen. Daarom word je bij je
aanmelding onderzocht op deze ziekte. Tuberculose is een
infectieziekte die meestal in de longen zit. Daarom bestaat het
onderzoek uit het maken van een longfoto. Als je tuberculose hebt,
krijg je in Nederland een behandeling met medicijnen.

Je krijgt onderdak, eten en medische zorg van de Nederlandse
overheid vanaf het moment dat jij je hebt aangemeld bij de
Vreemdelingenpolitie. Je aanmelding, registratie en de TBCcontrole duren meestal niet langer dan één of twee dagen.

Stap 3: aanmeldgehoor
Ben je 12 jaar of ouder? Dan krijg je een aanmeldgehoor. In het
aanmeldgehoor stelt de IND je vragen over je identiteit en
herkomst. Als je uit een bepaald land van herkomst komt, krijg je
extra vragen. In een aanmeldgehoor worden geen vragen gesteld
die over de redenen van je vlucht naar Nederland gaan.

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

Als je vijftien tot achttien jaar bent, word je na je aanmelding en
registratie, naar een speciale opvanglocatie voor jonge asielzoekers
gebracht van het COA. Deze opvanglocatie is in de buurt van het
kantoor waar de IND je asielaanvraag behandelt.

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

Tijdens het verblijf op een opvanglocatie van het COA krijg je een
uitnodiging voor een eerste gesprek met het gezondheidscentrum.
Dit gesprek gaat over je gezondheid en eventuele medische
problemen. Zo krijg je tijdens je verblijf op een opvanglocatie van
het COA de juiste medische zorg.
In sommige gevallen beslist Stichting Nidos dat je in een pleeggezin
wordt opgenomen.
Ben je jonger dan vijftien jaar? Dan woon je tijdens de (voor
bereiding op) de asielprocedure bij mensen thuis in een pleeggezin.
Deze vorm van opvang wordt niet door het COA geregeld, maar door
Stichting Nidos.
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Stap 5: voorlichting
In de opvanglocatie of in het pleeggezin kun je uitrusten van je reis
naar Nederland. Je kunt je ook voorbereiden op de asielprocedure.
In de opvanglocatie hebben de medewerkers van Vluchtelingen
Werk een gesprek met je over de asielprocedure en over het medisch
advies (stap 6). Tijdens dit gesprek helpt een tolk bij het vertalen van
alles wat jij en de medewerker van VluchtelingenWerk zeggen.
Meestal gebeurt dit via de telefoon: de tolk is dan niet in persoon
aanwezig. Je krijgt ook een folder waarin je kunt lezen wat er tijdens
deze asielprocedure gebeurt. Medewerkers van VluchtelingenWerk
informeren en ondersteunen je ook tijdens de asielprocedure.
Voor de diensten van VluchtelingenWerk hoef je niet te betalen.
Je informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Stap 6: medisch advies

Je hebt een afspraak met een verpleegkundige van de
Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU).
De verpleegkundige vraagt je of je wilt meewerken aan een
medisch onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om vast te
stellen of je psychische en/of lichamelijke problemen hebt die
van invloed kunnen zijn op je gesprekken met de IND.

Tijdens het onderzoek stelt de verpleegkundige je vragen.
Tijdens dit gesprek helpt een tolk bij het vertalen van alles wat jij
en de verpleegkundige zeggen. Meestal gebeurt dit via de telefoon:
de tolk is dan niet in persoon aanwezig. Als dat nodig is, stuurt de
verpleegkundige je door naar een arts voor een nader onderzoek.
De verpleegkundige of de arts meldt de resultaten van het onderzoek aan de IND. Dit gebeurt alleen als jij dat goed vindt. De IND
houdt tijdens de asielprocedure rekening met deze informatie over
je gezondheidstoestand.
Het is belangrijk dat je eerlijk bent over eventuele psychische en
lichamelijke problemen en dit vertelt aan de verpleegkundige of de
arts. Als je littekens hebt, is het belangrijk om dit aan de verpleegkundige te melden. Het verslag van het medisch onderzoek is
vertrouwelijk. Het medisch onderzoek is niet verplicht. Je hoeft
voor het medisch onderzoek niet te betalen. Als je niet wilt
meewerken aan het medisch onderzoek, kun je dit melden aan de
verpleegkundige. De IND kan in dat geval tijdens je asielprocedure
geen rekening houden met je gezondheidstoestand.
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Stap 7: hulp van een advocaat

De asielprocedure

Je krijgt tijdens je asielprocedure hulp van een advocaat.
Deze advocaat is onafhankelijk van de Nederlandse overheid.
Via de Raad voor Rechtsbijstand ontvang je een uitnodiging voor
een gesprek met je advocaat.

Na je aanmelding bij de Vreemdelingenpolitie duurt het minimaal
drie weken voordat je het eerste gesprek hebt met de IND. De IND
stuurt een uitnodiging voor dit eerste gesprek naar de plaats waar je
woont. Meer informatie over de asielprocedure krijg je binnen
enkele dagen van VluchtelingenWerk (zie stap 5).

Intrekken van jouw aanvraag
De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat je hulp krijgt
van een advocaat, als je dit niet zelf kunt betalen. De Raad
voor Rechtsbijstand betaalt deze advocaat een vergoeding
voor zijn hulp aan jou. De advocaat is niet in dienst van de
Raad voor Rechtsbijstand. De advocaat is een onafhankelijke
rechtsbijstandverlener die je bijstaat in je asielprocedure.

Kijk iedere dag goed of er post voor je gekomen is op je opvang
locatie! Het eerste gesprek met je advocaat is erg belangrijk voor je
asielprocedure en mag je daarom niet missen. In dit gesprek bereidt
de advocaat je voor op de gesprekken met de IND. Dit gesprek met je
advocaat vindt meestal plaats in het kantoor van de advocaat.
Je krijgt een routebeschrijving en een gratis trein- of buskaartje om
naar je advocaat te reizen. Je voogd begeleidt je tijdens deze reis en
reist mee naar je advocaat. Tijdens dit gesprek helpt een tolk bij het
vertalen van alles wat jij en de advocaat zeggen. Voor de hulp van je
advocaat hoef je niet te betalen. Je informatie wordt vertrouwelijk
behandeld.
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Je mag jouw aanvraag op elk gewenst moment intrekken. In dat
geval is het goed om contact op te nemen met een advocaat, een
voogd of rechtstreeks met de IND. Als je jouw aanvraag bij de IND
intrekt, dan heeft dit tot gevolg dat je niet langer in Nederland mag
verblijven, tenzij je dat om een andere reden wel is toegestaan.
Als jij je asielaanvraag intrekt moet je terugkeren naar jouw land van
herkomst. Je blijft in een opvanglocatie tot de start van je terugkeerreis. Na intrekking van je asielaanvraag blijft het mogelijk opnieuw
asiel aan te vragen.
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Verwerking van persoonsgegevens

Vragen?

Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie over jou.
De organisaties die aan deze folder meewerken staan onderaan.
Deze organisaties verwerken persoonsgegevens tijdens de behandeling van jouw aanvraag, melding of verzoek. Zij vragen je om jouw
gegevens en ook aan andere organisaties of personen als dat nodig
is. Deze organisaties gebruiken en bewaren jouw gegevens en geven
ze door aan andere organisaties als dat wettelijk moet. In de
privacywetgeving staan plichten voor organisaties die jouw
gegevens verwerken. Zij moeten bijvoorbeeld zorgvuldig en veilig
met jouw gegevens omgaan. In de privacywetgeving staan ook jouw
rechten, bijvoorbeeld:
• inzien van jouw gegevens bij organisaties;
• weten wat organisaties met jouw gegevens doen en waarom;
• weten aan welke organisaties jouw gegevens zijn doorgegeven.
Wil je meer weten over de verwerking van jouw persoonsgegevens
en jouw rechten? Kijk dan op de websites van organisaties.
Onderaan deze folder lees je de webadressen.

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen?
Je kunt deze vragen stellen aan je voogd, je advocaat of aan één van
de medewerkers van het COA of VluchtelingenWerk.
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Heb je een klacht?
Alle organisaties die bij de asielprocedure betrokken zijn, werken
professioneel en zorgvuldig. Als jij echter vindt dat je niet goed bent
behandeld door een organisatie, dan kun je een klacht indienen.
Je voogd, je advocaat of een medewerker van VluchtelingenWerk
kunnen je hierbij helpen.
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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
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In opdracht van:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, 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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