Inlegblad voor asielzoekers uit
veilige landen van herkomst

U komt uit een ‘veilig land van herkomst’. Welke landen zijn veilig en wat
betekent dat?
De veilige landen van herkomst zijn nu:
Albanië, Algerije, Andorra, Australië, België, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Bulgarije,
Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië,
Ghana, Griekenland, Hongarije, Ierland, India, Italië, Jamaica, Japan, Kosovo,
Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Marokko,
Monaco, Mongolië, Montenegro, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Senegal, Servië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Togo, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Tunesië, Vaticaanstad,
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, IJsland, Zweden, Zwitserland.
Let op! Deze lijst verandert voortdurend. De meest actuele lijst is te vinden op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veiligelanden-van-herkomst
De Nederlandse overheid heeft deze landen aangewezen als ‘veilig land van
herkomst’. De situatie in deze landen is veilig genoeg. U komt uit een veilig land van
herkomst. Daarom maakt u bijna geen kans op een Nederlandse verblijfsvergunning
asiel. Bij afwijzing of intrekking van uw asielverzoek legt de overheid u een
inreisverbod op. En stuurt u terug naar uw veilig land van herkomst.
De asielprocedure als u uit een veilig land van herkomst komt
Na het indienen van de asielaanvraag volgt u een versnelde asielprocedure.
Belangenorganisatie VluchtelingenWerk Nederland (VWN) geeft u voorlichting over
het aanvragen van asiel als u uit een veilig land komt. U krijgt één gesprek met de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een advocaat bereidt u hierop voor.
In het gesprek met de IND kunt u uitleggen waarom het herkomstland voor u niet
veilig is. Als uw uitleg overtuigt dan wordt de versnelde procedure afgesloten. De
IND behandelt uw aanvraag dan verder in de Algemene Asielprocedure (AA). Als uw
uitleg niet overtuigt dan geeft de IND u een ‘voornemen tot afwijzing van uw
asielaanvraag’. Dit voornemen kunt u met een advocaat bespreken. Verandert de
nabespreking met uw advocaat het oordeel van de IND niet? Dan wijst de IND uw
asielaanvraag definitief af. En u krijgt een inreisverbod.

Zie ommezijde

Wat betekent het als u een inreisverbod krijgt?
Wijst de IND uw asielaanvraag af of trekt u uw asielaanvraag in? Dan krijgt u een
inreisverbod van 2 jaar. Alleen meerderjarige asielzoekers krijgen een inreisverbod.
Als u zich niet aan het inreisverbod houdt, bent u strafbaar. Een inreisverbod
betekent dat u niet mag reizen naar of verblijven in: Nederland, België, Bulgarije,
Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland.
Gevolgen van de afwijzing van uw asielverzoek
Uw recht op opvang stopt en u krijgt een inreisverbod. U moet Nederland meteen
verlaten. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan u hierbij begeleiden. U kunt
terecht komen in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) of gezinslocatie (GL). Alleen
gezinnen met minderjarige kinderen gaan naar een GL. Een VBL en GL zijn gericht
op terugkeer naar uw land van herkomst. Of u komt in vreemdelingenbewaring als
de overheid u kan uitzetten. Komt u niet in de VBL, GL of in bewaring? Dan moet u
Nederland zelfstandig verlaten. Als u terugkeert naar uw veilig land van herkomst,
krijgt u in de meeste gevallen géén terugkeergeld. Ook niet als u uw asielaanvraag
intrekt.
Waarom kunnen asielzoekers uit veilige landen hun asielmotieven eerder
vertellen aan de IND?
Asielzoekers uit veilige landen krijgen eerder een gesprek omdat de kans heel groot
is dat zij geen asielvergunning krijgen. Zij houden opvangplaatsen bezet die bedoeld
zijn voor kansrijke asielzoekers.
Wat gebeurt er met asielzoekers die voor overlast zorgen?
De Nederlandse overheid verwacht van elke vreemdeling goed gedrag, ook van u.
(Uitgeprocedeerde) asielzoekers die overlast geven op en rond opvanglocaties
kunnen rekenen op onmiddellijke maatregelen. Bijvoorbeeld: oplegging van een
gebiedsgebod of plaatsing in vreemdelingenbewaring. Ook een veroordeling tot een
gevangenisstraf is mogelijk.
Kijk voor meer informatie op: www.ind.nl/asiel

Deze publicatie is een uitgave van:
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
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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