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Het Nederlandse terugkeerbeleid
Het terugkeerbeleid
Deze informatie is voor asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen. Nederland heeft een terugkeerbeleid.
Dit beleid houdt in dat u Nederland zelf moet verlaten als u uitgeprocedeerd bent. U kunt daarbij (financiële) hulp
krijgen.
Afwijzing asielaanvraag
U heeft een asielaanvraag ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND heeft uw
asielaanvraag afgewezen in de asielprocedure. U heeft hiervoor een beschikking ontvangen. In de beschikking
staat binnen welke termijn u Nederland moet verlaten. Dit heet een vertrektermijn. Op het moment dat u de
beschikking ontvangt, verwacht de Nederlandse overheid dat u uw vertrek uit Nederland gaat voorbereiden.
Als uw vertrektermijn is afgelopen, eindigt het recht op opvang. U mag niet meer op de opvanglocatie blijven. De
verstrekkingen van het COA aan u worden stopgezet. Het is mogelijk dat u dan in vreemdelingenbewaring wordt
geplaatst. Ook kan de Nederlandse overheid u dan gedwongen uitzetten.
In beroep
Tegen de afwijzing van de IND kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Meer informatie over het beroep en de
gevolgen daarvan vindt u in de infosheets Einde opvang (beroep met schorsende werking) en Einde opvang
(beroep zonder schorsende werking).

Advies bij terugkeer
Zelfstandige terugkeer
Als u bent uitgeprocedeerd moet u zelfstandig uit Nederland vertrekken. Het kan zijn dat u tegen de afwijzing
van uw asielaanvraag in beroep gaat. Het is verstandig om de periode die u hiermee bezig bent ook te gebruiken
om uw vertrek uit Nederland voor te bereiden.
Advies bij terugkeer
In Nederland zijn er organisaties die u kunnen helpen bij terugkeer. Op de website Return assistance vindt u
meer informatie over deze organisaties. De twee bekendste organisaties zijn de International Organization for
Migration (IOM) en de
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Links extern
Repatriation and Departure Service [1]



https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/
International Organization for Migration [2]
http://www.iom-nederland.nl/en/
Return assistance [3]
https://english.infoterugkeer.nl/
Dienst Terugkeer en Vertrek [4]
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
Internationale Organisatie voor Migratie [5]
http://www.iom-nederland.nl/nl
Zelfstandig terugkeren [6]
https://infoterugkeer.nl/

Welke hulp kan IOM bieden bij terugkeer?
De International Organization for Migration (IOM) kan u helpen bij zelfstandig vertrek uit Nederland.
IOM:
geeft advies en informatie over terugkeer
kan uw terugreis organiseren en misschien een deel van de kosten die u heeft gemaakt vergoeden
kan helpen bij het krijgen van identiteit- en reispapieren, zoals een laissez passer
kan u begeleiden naar instanties, bijvoorbeeld een ambassade om (reis)papieren te krijgen
kan u misschien financieel en praktisch ondersteunen bij uw terugkeer met ondersteuningsprogramma’s
IOM is een onafhankelijke organisatie met spreekuurlocaties door het hele land. Op de website van IOM kunt u
zien waar. Tijdens het spreekuur kan IOM u informatie geven over terugkeer.

Links extern
International Organization for Migration [2]
http://www.iom-nederland.nl/en/

Welke hulp kan DT&V bieden bij terugkeer?
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan u ook helpen bij uw vertrek uit Nederland. Bijvoorbeeld door het
regelen van vliegtickets en reispapieren.
Als DT&V u helpt, dan gaat een regievoerder met u in gesprek over uw terugkeer. De regievoerder wil het liefst
dat u zelfstandig vertrekt.



Wilt u niet zelfstandig vertrekken? Dan kan DT&V u gedwongen laten vertrekken. Het is dan mogelijk dat
DT&V u in vreemdelingenbewaring plaatst.
DT&V is een uitvoeringsorganisatie die voor de Nederlandse overheid het terugkeerbeleid uitvoert.

Begeleiding door het COA bij terugkeer
Het COA stimuleert u om op tijd stappen te nemen om uw terugkeer voor te bereiden. Zo voorkomt u dat:
u later misschien gedwongen wordt uitgezet
u in de illegaliteit komt en de verstrekkingen van het COA aan u worden stopgezet.
Het COA kan u informatie geven over:
terugkeer en het terugkeerbeleid
de gevolgen van veranderingen in uw procedure
organisaties die u kunnen helpen bij uw terugkeer
Maak hier op tijd gebruik van. U kunt hiervoor terecht bij de Infobalie van het COA.

