Voordat uw
asielprocedure
begint

Waarom krijgt u deze folder?
U wilt asiel aanvragen in Nederland. De asielprocedure begint niet
meteen nadat u in Nederland bent aangekomen. U krijgt tijd om uit te
rusten van uw reis en u voor te bereiden op de Algemene Asielprocedure.
Ook wordt er een aantal zaken van u gevraagd. U krijgt hiervoor minimaal
zes dagen de tijd.
In deze folder leest u stap voor stap wat er aan de asielprocedure vooraf
gaat.
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Stap 1: aanmelding en registratie

Stap 2: tuberculose onderzoek

U meldt zich aan bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel.

Tuberculose (TBC) is een ernstige ziekte die in de wereld veel
voorkomt. Wellicht ook in het land waar u vandaan komt.
Mensen met open tuberculose kunnen andere mensen besmetten,
bijvoorbeeld door te hoesten of te niezen. Daarom wordt u bij uw
aanmelding in Ter Apel 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 u tuberculose heeft,
krijgt u in Nederland een behandeling met medicijnen. De asielprocedure wordt in dat geval na de medische behandeling gestart.

De Vreemdelingenpolitie (AVIM) is een onderdeel van de
Nederlandse politie en houdt toezicht op vreemdelingen in
Nederland.

Medewerkers van de Vreemdelingenpolitie registreren uw persoon
lijke gegevens, zoals uw naam, geboortedatum en nationaliteit.
Zij doorzoeken ook uw kleding en bagage en nemen foto’s en
vingerafdrukken van u. In een folder die de Vreemdelingenpolitie
uitreikt staat uitleg waarom zij vingerafdrukken nemen.
Ook kunnen de medewerkers van de Vreemdelingenpolitie vragen
stellen over uw reisroute, of u eerder asiel heeft aangevraagd hier of
elders in Europa en over de aanwezigheid van familieleden hier of
elders in Europa.
Hebt u documenten die uw identiteit kunnen bewijzen, zoals een
paspoort, identiteitsbewijs, geboorteakte of rijbewijs? Of hebt u
documenten die uw reisroute of uw asielverhaal kunnen bewijzen,
zoals vliegtickets, boardingpass, diploma’s, vonnis of kranten
artikel? Lever deze documenten dan in tijdens de registratie of vraag
deze documenten op voordat uw asielprocedure begint.
Een medewerker van VluchtelingenWerk kan u hierbij helpen.

Stap 3: aanmeldgehoor
In het aanmeldgehoor stelt de IND u vragen over uw identiteit en
herkomst. In dit gehoor worden geen vragen gesteld die over de
redenen van uw vlucht naar Nederland gaan.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel
van het Nederlandse Ministerie van Justitie. De medewerkers
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 of overgedragen wordt aan een ander Europees
land.

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.

Uw documenten worden door deskundigen onderzocht op echtheid.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt deze documen
ten bij de beoordeling van uw asielaanvraag.
Let op! Uw persoonlijke gegevens en uw documenten zijn belangrijk
voor de beoordeling van uw asielaanvraag. 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 uw land van herkomst melden dat
u in Nederland asiel heeft aangevraagd.
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Stap 4: opvang

Stap 5: voorlichting

U krijgt onderdak, maaltijden en medische zorg van de Nederlandse
overheid vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld bij de
Vreemdelingenpolitie. Uw aanmelding, registratie en de TBCcontrole duren niet langer dan maximaal drie dagen. Bij het
kantoor van de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel is een opvang
locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Hier kunt u overnachten.

In de opvanglocatie van het COA kunt u uitrusten van uw reis naar
Nederland. U kunt zich ook voorbereiden op de algemene asiel
procedure. In deze opvanglocatie geeft VluchtelingenWerk u
informatie over de asielprocedure en het medisch advies.
Tijdens dit gesprek helpt een tolk bij het vertalen van alles wat u en
de medewerker van VluchtelingenWerk zeggen. U krijgt ook een
folder waarin u kunt lezen wat er tijdens deze asielprocedure
gebeurt. Medewerkers van VluchtelingenWerk informeren en
ondersteunen u ook tijdens de asielprocedure. De diensten van
VluchtelingenWerk zijn gratis. Uw informatie wordt vertrouwelijk
behandeld.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de
opvang van asielzoekers in Nederland en de daarbij horende
begeleiding. Het COA zorgt 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.

Na uw aanmelding, registratie en aanmeldgehoor bij de IND wordt
u naar een andere opvanglocatie gebracht van het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA). Dit asielzoekerscentrum is in de buurt
van het kantoor waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst uw
asielaanvraag behandelt.

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) is de organisatie
waar u naar toe gaat als u ziek bent of medische hulp nodig
heeft. GC A helpt u met uw medische vragen en kan u een
advies geven over uw gezondheid, of een afspraak voor u
regelen bij de praktijkassistent, consulent GGZ, praktijk
verpleegkundige of de huisarts. GC A zit op of vlakbij elke
COA-opvanglocatie en u kunt ook dag en nacht bellen:
088 112 21 12.

Tijdens het verblijf op een opvanglocatie van het COA krijgt u een
uitnodiging voor een medische intake bij het GC A. Dit gesprek gaat
over uw gezondheid en eventuele medische problemen en is om u
tijdens uw verblijf op een opvanglocatie van het COA de juiste
medische zorg te kunnen bieden.
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Stap 6: medisch advies

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

Tijdens het onderzoek stelt de verpleegkundige u vragen.
Tijdens dit gesprek helpt een tolk bij het vertalen van alles wat u 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 u door naar een arts voor een nader onderzoek.
De verpleegkundige of de arts meldt de resultaten van het onder
zoek aan de IND. Dit gebeurt alleen als u dat goed vindt. De IND
houdt tijdens de asielprocedure rekening met deze informatie over
uw gezondheidstoestand.
Het is belangrijk dat u eerlijk bent over eventuele psychische en
lichamelijke problemen en dit vertelt aan de verpleegkundige of
de arts. Indien u littekens heeft, is het van belang dit te melden aan
de verpleegkundige. Het verslag van het medisch onderzoek is
vertrouwelijk. Het medisch onderzoek is niet verplicht. U hoeft
voor het medisch onderzoek niet te betalen.
Als u niet wilt meewerken aan het medisch onderzoek, kunt u dit
melden aan de verpleegkundige. De IND kan in dat geval tijdens uw
asielprocedure geen rekening houden met uw gezondheids
toestand. Dit medisch advies staat los van de medische zorg waarvan
u gebruik kunt maken tijdens het verblijf op het asielzoekers
centrum van het COA.
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Stap 7: hulp van een advocaat

De asielprocedure

U krijgt tijdens uw asielprocedure hulp van een advocaat. Deze
advocaat is onafhankelijk van de Nederlandse overheid. Via de Raad
voor Rechtsbijstand ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek
met uw advocaat. U hoeft niet op zoek naar een advocaat. Omdat de
termijnen van de asielprocedure zo kort zijn, zorgt de Raad voor
Rechtsbijstand ervoor dat u op tijd een advocaat krijgt toegewezen.
Wordt u al bijgestaan door een advocaat, meldt dit dan tijdens het
aanmeldgehoor.

Na uw aanmelding bij de Vreemdelingenpolitie duurt het minimaal
zes dagen voordat u het eerste gehoor heeft met de IND. In de
praktijk kan het ook iets langer duren. In het opvangcentrum van
het COA krijgt u een brief waarin de IND u uitnodigt voor dit eerste
gehoor. Meer informatie over de asielprocedure krijgt u binnen
enkele dagen van VluchtelingenWerk (zie stap 5).

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat u hulp krijgt
van een advocaat als u dit niet zelf kunt betalen. De Raad
voor Rechtsbijstand 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.

Kijk iedere dag goed of er post voor u gekomen is! Het eerste
gesprek met uw advocaat is erg belangrijk voor uw asielprocedure
en mag u daarom niet missen. In dit gesprek bereidt de advocaat u
voor op de gesprekken met de IND. Dit voorbereidingsgesprek met
uw advocaat vindt plaats in het kantoor van de advocaat. U krijgt
een routebeschrijving en een gratis trein- of buskaartje om naar uw
advocaat te reizen. Tijdens dit gesprek helpt een tolk bij het vertalen
van alles wat u en de advocaat zeggen. Voor de hulp van uw
advocaat hoeft u niet te betalen. Uw informatie wordt vertrouwelijk
behandeld.

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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Intrekken van uw aanvraag
U mag uw aanvraag op elk gewenst moment intrekken. In dat geval
is het aan te raden contact op te nemen met een advocaat of
rechtstreeks met de IND. Als u uw aanvraag bij de IND intrekt, dan
heeft dit tot gevolg dat u niet langer in Nederland mag verblijven,
tenzij u dat om een andere reden wel is toegestaan. U hebt dan ook
geen recht meer op opvang.

Veelgestelde vragen
Hebt u na het lezen van dit informatieblad nog vragen?
U kunt deze vragen stellen aan uw advocaat of aan één van de
medewerkers van het COA 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.

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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