

Asielprocedure en recht op opvang
Dit document is afkomstig van https://www.mycoa.nl, zie https://www.mycoa.nl/nl/printpdf/infosheetprint/1541

Asiel aanvragen
Om in Nederland te mogen wonen en werken, hebt u een verblijfsvergunning nodig. Om die te krijgen, kunt u
asiel aanvragen. U vraagt dan om een verblijfsvergunning asiel. Dat is een tijdelijke verblijfsvergunning. Die is 5
jaar geldig.
U vraagt asiel aan via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beoordeelt dan of u in aanmerking
komt voor een verblijfsvergunning asiel.

Links extern
Asylum (IND.nl) [1]
https://ind.nl/en/asylum
Folder 'nieuw in Nederland' [2]
https://www.government.nl/documents/leaflets/2014/07/08/new-in-the-netherlands-for-persons-entitled-toasylum-or-forming-a-family-and-immigrants-seeking-family-reunification
Asiel (IND.nl) [3]
https://ind.nl/asiel

Recht op opvang
Als u in Nederland asiel aanvraagt, heeft u meestal recht op opvang door het COA. Die opvang bestaat uit:
onderdak
maaltijden of geld voor maaltijden
kleedgeld
begeleiding
toegang tot medisch noodzakelijke zorg
Dit staat in de Nederlandse wet.
De opvang en begeleiding verschilt per type locatie en sluit aan bij de verschillende fasen van het asielproces. U
verhuist daarom tijdens het asielproces meestal een paar keer naar een ander type locatie.
Als u een verblijfsvergunning heeft, behoudt u uw recht op opvang totdat er in een gemeente een woning voor u
is.
U heeft niet altijd recht op opvang door het COA tijdens uw asielprocedure. Als uw verzoek om een
verblijfsvergunning wordt afgewezen, heeft u ook geen recht meer op opvang.



Geen recht op opvang
Als u asiel aanvraagt, heeft u niet altijd recht op opvang. Bijvoorbeeld als u asiel aanvraagt op basis van
gezinshereniging.
Gezinshereniging
Als u op basis van gezinshereniging naar Nederland komt, krijgt u geen opvang bij het COA. U gaat bij uw
referent wonen als de woning daarvoor groot genoeg is. De referent is de persoon die de aanvraag voor
gezinshereniging heeft gedaan, meestal uw partner of kind. Woont uw referent nog op een azc, dan gaat u daar
wonen totdat de gemeente een geschikte woning voor u samen heeft gevonden.
Ook als u via gezinshereniging naar Nederland bent gekomen en een zelfstandige asielaanvraag heeft gedaan,
krijgt u meestal geen opvang bij het COA.Tijdens de periode van aanmelding en registratie mag u wel op de
centrale ontvangstlocatie (col) verblijven. Tijdens de Algemene Asielprocedure kunt u logeren op de
procesopvanglocatie (pol) als dat vanwege de reistijd tussen uw woning en het kantoor van de IND nodig is.
.

Links extern
Repeated asylum application (ind.nl) [4]
https://ind.nl/en/pages/repeated-asylum-application.aspx
Volgende asielaanvraag (HASA) (ind.nl) [5]
https://ind.nl/paginas/herhaalde-asielaanvraag.aspx

Aanmelding en registratie (asielaanvraag)
Om asiel aan te vragen moet u zich eerst aanmelden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het
asielcomplex in Ter Apel. Als u aankomt op Schiphol, dan meldt u zich eerst bij de Koninklijke Marechaussee
(KMar). U ontvangt een brief met informatie over de behandeling van asielaanvragen: de verwachtingenbrief.
Vreemdelingenpolitie (AVIM)
Personeel van de Vreemdelingenpolitie (AVIM) doorzoekt uw kleding en bagage. Ze nemen ook foto’s van u en
ze nemen vingerafdrukken. U moet vragen beantwoorden over uw reisroute, eerdere asielaanvragen en
familieleden. Deskundigen onderzoeken of uw documenten echt zijn. Bij twijfel over de leeftijd die u opgeeft,
krijgt u een onderzoek naar uw leeftijd. Dan worden röntgenfoto’s gemaakt van uw pols en schouder.
Vreemdelingen identiteitsbewijs
Als u uw asielaanvraag heeft ondertekend, wordt voor u een vreemdelingen identiteitsbewijs (W-document)
aangevraagd. Dat is een tijdelijk identiteitsbewijs waarmee u kunt aantonen dat u tijdens de asielprocedure in
Nederland mag wonen.
Onderdak: opvang door het COA



Na uw aanmelding krijgt u direct onderdak in de centrale ontvangstlocatie (col) van het COA. U ontvangt daar
ook maaltijden en toegang tot medisch noodzakelijike zorg.
Tuberculose onderzoek
Als u uit een land komt waar tuberculose (tbc) veel voorkomt, krijgt u een tuberculose-onderzoek. Medisch
personeel maakt een foto van uw longen. Als u tbc heeft, dan krijgt u daar medicijnen voor. Uw asielprocedure
start pas als er geen gevaar meer is voor besmetting.
Medisch onderzoek
Op de col krijgt u een medische intake bij de.GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).

Links extern
IND [1]
https://ind.nl/en/asylum
Processing times asylum procedure [6]
https://ind.nl/en/Pages/Processing-times-asylum-procedure.aspx
Doorlooptijden asielprocedure [7]
https://ind.nl/Paginas/Doorlooptijden-asielprocedure.aspx
Verwachtingenbrief (rijksoverheid.nl) [8]
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/documenten/brieven/2016/02/18/brief-aanasielzoekers

Aanmeldgehoor
In de dagen na uw aanmelding volgt het aanmeldgehoor. Tijdens het aanmeldgehoor stelt de IND vragen over uw
identiteit en herkomst. Aan meerderjarige asielzoekers (ouder dan 18 jaar) uit sommige landen worden ook
andere vragen gesteld. Tijdens het aanmeldgehoor krijgt u nog geen vragen over de reden van uw vlucht naar
Nederland.
Als u na uw aanmeldgehoor de Algemene Asielprocedure ingaat, verhuist u naar een procesopvanglocatie (pol)
van het COA.
Andere procedures
Als blijkt dat u al in een ander land asiel heeft aangevraagd of dat u al een visum voor een ander land heeft, dan
geldt voor u misschien een andere asielprocedure: de Dublin-procedure.
Ook als u uit een veilig land komt, geldt een andere – verkorte – procedure. U blijft dan tijdens die hele
procedure op de centrale ontvangstlocatie (col). Een overzicht van de veilige landen vindt u op de website van de
Rijksoverheid.

Links extern
Dublinprocedure (ind.nl) [9]



https://ind.nl/asiel/Paginas/Asielzoeker.aspx
Safe countries (government.nl) [10]
https://www.government.nl/topics/asylum-policy/question-and-answer/list-safe-countries-of-origin
Veilige landen (rijksoverheid.nl) [11]
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-vanherkomst

Rust- en voorbereidingstijd (rvt)
Na het aanmeldgehoor verhuist u naar een procesopvanglocatie (pol). De pol is altijd dicht bij het kantoor van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waar u de gesprekken voert voor uw asielprocedure.
U mag in de pol eerst uitrusten van uw reis naar Nederland. Die periode heet de rust- en voorbereidingstijd (rvt).
Deze rvt duurt minimaal 6 dagen.
Uw gezondheid kan van invloed zijn op uw gesprekken met de IND. In een kort medisch onderzoek bepalen we
of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te vertellen over de reden waarom u asiel aanvraagt. U kunt
aangeven dat u geen medisch onderzoek wilt.
U krijgt hulp om u voor te bereiden op de Algemene Asielprocedure. Medewerkers van VluchtelingenWerk
(VWN) geven u gratis voorlichting over de asielprocedure. En een advocaat geeft u advies over het vertellen van
uw asielverhaal aan de IND. Als u geen geld heeft voor een advocaat, zorgt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR)
voor een advocaat die u niet hoeft te betalen.

Links extern
IND [1]
https://ind.nl/en/asylum
Raad voor Rechtsbijstand [12]
http://www.rvr.org/english
VluchtelingenWerk Nederland [13]
https://www.vluchtelingenwerk.nl/english

Algemene Asielprocedure (AA)
Na de rust- en voorbereidingstijd start de 8-daagse Algemene Asielprocedure (AA). Daarin licht u uw
asielaanvraag verder toe bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Tijdens de AA verblijft u in de
procesopvanglocatie (pol). Het COA zorgt voor uw vervoer van de pol naar het IND-kantoor als dat nodig is.



Bij uw gesprekken met de IND en met uw advocaat zijn onafhankelijke tolken aanwezig voor de vertaling. U
kunt zelf vragen of er ook een vrijwilliger van VluchtelingenWerk bij aanwezig kan zijn.
De AA duurt 6 tot 8 dagen. Na 5 dagen neemt de IND een beslissing. Er zijn 3 beslissingen mogelijk:
U krijgt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Deze is 5 jaar geldig. U verlaat de pol. Als u recht
heeft op opvang door het COA, verhuist u naar een azc. Daar blijft u tot de gemeente u een woning
aanbiedt. Bent u voor gezinshereniging naar Nederland gekomen, dan verhuist u naar de woning van uw
referent als die woning groot genoeg is.
De IND heeft meer tijd nodig om een goede beslissing te nemen. U gaat de Verlengde Asielprocedure
(VA) in. U verlaat de pol. Als u recht heeft op opvang door het COA, verhuist u nu naar een azc.
Uw verzoek om een verblijfsvergunning asiel wordt afgewezen. Dat staat in een voornemen dat u (via uw
advocaat) krijgt. Uw advocaat kan de IND een brief sturen waarin hij uitlegt waarom u het niet eens bent
met de afwijzing. U blijft in de pol totdat de IND heeft beslist of het voornemen tot afwijzing moet
veranderen. U hoort die beslissing op dag 8 van de AA. Daarna verlaat u de pol.
Het kan zijn dat een ander land mogelijk verantwoordelijk is voor de behandeling van uw asielaanvraag. U
verhuist dan naar een azc. U blijft daar totdat het andere land uw asielaanvraag in behandeling neemt. Dit heet de
Dublinprocedure.
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)
Als u een verblijfsvergunning krijgt, gaat u naar een huis van Nidos. Hier blijft u tot u 18 jaar bent. Daarna zoekt
Nidos samen met de gemeente een kamer voor u. Heeft u een negatieve beschikking of nog geen antwoord van de
IND, dan gaat u naar een kleine woonvoorziening van het COA. Dit kan op of buiten een azc zijn.

Links extern
Asielprocedure (ind.nl) [14]
https://ind.nl/en/asylum/Pages/Asylum-seeker.aspx
Veilige landen / Safe countries [11]
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-vanherkomst
VluchtelingenWerk Nederland [13]
https://www.vluchtelingenwerk.nl/english

Geen verblijfsvergunning asiel
Wanneer u geen verblijfsvergunning asiel krijgt, moet u uit Nederland vertrekken. De Dienst Terugkeer en
Vertrek (DT&V) kan u ondersteunen bij uw vertrek. Na maximaal 28 dagen heeft u geen recht meer op opvang.
Tenzij de rechter eventueel anders bepaalt in een voorlopige voorziening, beroep of hoger beroep. U moet het azc



verlaten. U heeft dan ook geen recht meer op weekgeld en ook niet op toegang tot medische zorg.
Als u samen met uw minderjarige kinderen asiel heeft aangevraagd verhuist u na de vertrektermijn misschien
naar een gezinslocatie. Op een gezinslocatie krijgt u begeleiding om terug te keren naar uw land van herkomst.
In sommige gevallen kunt u nog 12 weken verblijven in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl) om uw vertrek uit
Nederland verder voor te bereiden.
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)
Als alleenstaande minderjarige (amv) verhuist u ook als u geen verblijfsvergunning asiel krijgt naar een kleine
woonvoorziening (kwv).

Links extern
Dienst Terugkeer en Vertrek [15]
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/RepatriationandDeparture/

