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 Hoe levert u uw documenten in? 
 
U hebt asiel aangevraagd in Nederland omdat u bescherming wil van de Nederlandse 
overheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist of u recht hebt op 
deze bescherming. Voor het nemen van de beslissing is het noodzakelijk dat de IND 
weet wie u bent en waarom u hier bent. Wij vragen u daarom om documenten op te 
sturen, die uw identiteit en uw verhaal kunnen bewijzen. In deze folder leest u hoe u 
uw originele documenten kunt opsturen of inleveren.   

 
Welke documenten hebben wij nodig?  
Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen we u om originele documenten. 
Hieronder staat welke documenten we nodig hebben. Met deze documenten kan de 
IND goed beoordelen of u recht hebt op asiel: 

• Documenten die bewijzen wie u bent (uw identiteit) en waar u vandaan 
komt (uw herkomst). Dit is een identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een paspoort 
of identiteitskaart. Denk hierbij ook aan de identiteitsbewijzen van 
minderjarige kinderen als u met uw gezin reist. 

• Documenten om de redenen van uw aanvraag (uw asielverhaal) te bewijzen. 
Zoals documenten die bewijzen wat u is overkomen in uw land. Bijvoorbeeld 
een opsporingsbevel of uitspraak van de rechtbank.  

• Andere relevante documenten die u ook in kunt leveren zijn bijvoorbeeld 
een rijbewijs, een familieboekje, een UNWRA registratie en/of een 
geboorteakte. 

 
Bij wie kunt u uw documenten inleveren? 
U kunt bij verschillende organisaties uw documenten inleveren. Hieronder staat bij 
wie u documenten kunt inleveren: 

• Bij de vreemdelingenpolitie (AVIM) tijdens uw registratie. Tijdens de 
registratie vragen zij naar uw gegevens en slaan deze op in het systeem.  

• Bij de IND, tijdens uw eerste gesprek (het aanmeldgehoor). 
• Op een locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hier 

woont u tijdelijk tijdens uw asielprocedure.   
  
Wanneer moet u uw documenten inleveren?  
Het is in het belang van de afhandeling van uw asielaanvraag door de IND dat u uw 
documenten zo snel mogelijk inlevert. Wacht daarom dus niet met het inleveren van 
uw documenten tot het moment dat uw nader gehoor is ingepland, maar lever de 
documenten zo spoedig mogelijk in. Het nader gehoor is het gesprek met de IND 
over de redenen van uw asielaanvraag. De IND moet voor dit gesprek uw originele 
documenten kunnen onderzoeken. Levert u de documenten pas tijdens of na het 
nader gehoor in? Dan heeft dat mogelijk consequenties voor de afhandeling van uw 
aanvraag.    
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Hoe kunt u uw documenten inleveren? 
U levert de documenten direct bij een medewerker in of stuurt ze op. Dit verschilt 
per organisatie: 

• Tijdens de registratie bij de vreemdelingenpolitie zal een medewerker u 
vragen om documenten. De medewerker vraagt u alleen naar documenten 
die uw identiteit bewijzen. U kunt tijdens het gesprek uw documenten aan 
de medewerker geven. U krijgt direct een bewijs dat uw documenten zijn 
ingenomen.  

• Tijdens het aanmeldgehoor kunt u documenten over uw identiteit en 
asielverhaal inleveren. De medewerker van de IND neemt ook de inhoud van 
de documenten met u door. U krijgt direct een bewijs dat uw documenten 
zijn ingenomen.  

• Mogelijk wilt u nog belangrijke documenten naar de IND sturen als u op een 
COA-locatie bent. Dan kunt u de documenten via aangetekende post 
opsturen. Aangetekend betekent dat u bericht krijgt als de IND uw 
documenten heeft gekregen. Uw advocaat kan dit ook voor u doen. Ook 
hierbij is het belangrijk dat u de goede gegevens meestuurt. Welke 
gegevens dit zijn leest u verderop. De kosten voor het opsturen moet u zelf 
betalen. U stuurt de documenten naar:  

 
T.a.v. IND – scanstraat 
Postbus 18 
9560 AA  
Ter Apel  
 

Welke gegevens heeft de IND nodig als u documenten opstuurt?  
Alleen als u de goede gegevens meestuurt kan de IND uw documenten onderzoeken 
en bewaren. U dient hiervoor het bijgeleverde voorblad te gebruiken. Op dit 
voorblad kunt u het volgende noteren: 

• Uw naam (die u bij de registratie hebt verteld aan de vreemdelingenpolitie); 
• Uw v-nummer (dit nummer heeft 10 cijfers en vindt u op uw afsprakenkaart 

of op uw Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W). 
• Een korte uitleg in het  Nederlands, Engels, Frans of Duits  bij elk document 

dat u opstuurt. In de uitleg zet u wat voor document het is en waarom het 
belangrijk is voor uw asielaanvraag. 

• Een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse vertaling van het document. 
• De datum van uw nader gehoor met de IND, als dit al bekend is. De datum 

staat in de uitnodiging (brief) die u krijgt van de IND.  
Hebt u de documenten met al deze gegevens aangetekend opgestuurd? Dan kunt u 
via track and trace nagaan of uw documenten goed zijn aangekomen.  

Maak kopieën van de documenten die u opstuurt en bewaar deze kopieën goed.  

Zolang u in procedure bent, kunt u zich in Nederland door middel van het 
zogenaamde vreemdelingen identiteitsdocument identificeren. 
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 Voorblad – Verzenden documenten 

 
 
    
Doe uw originele documenten in een envelop en stuur deze met dit ingevulde 
voorblad bovenop aangetekend naar:  
T.a.v. IND – scanstraat  
Postbus 18 
9560 AA 
Ter Apel      
 

Naam:   
V-nummer:  
Zaaknummer:  
Adres:  

 
 

Documentsoort: 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
Inhoud document(en) en relevantie voor asielaanvraag:  1. 

 
 
 
 

 2. 
 
 
 
 

 3. 
 
 
 
 

 4. 
 
 
 
 

 5. 
 
 
 
 

Indien bekend: Datum start AA procedure:  
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