
Bijlage C 39 Folder met informatie voor de asielzoeker 
(Nederlandse tekst) 

Ministerie van Justitie 
Afdeling Asielzaken 

U vraagt asiel: 

1 Alqemeen 

Inhoud folder 

Als u asiel vraagt in Nederland, is het belangrijk 
voor u om te weten wat u moet doen, hoe de procedu- 
re verloopt en wat uw rechten en uw plichten zijn. 
Deze folder geeft in het kort informatie hierover. 
Ook worden een aantal instanties genoemd die u be- 
hulpzaam kunnen zijn. 

1.2 Enkele belanuriike ueuevens 

- Voor het indienen van een verzoek om politiek 
asiel moet u zich onmiddellijk na aankomst in 
Nederland melden bij de vreemdelingendienst in uw 
woon- of verblijfplaats. Na aanmelding zult u 
worden gehoord door de vreemdelingendienst met 
behulp van een tolk in een taal die u goed 
spreekt. 

- Indien u zich bij een grens meldt voor politiek 
asiel, krijgt u aanwijzingen van de grensbewa- 
kingsambtenaren wat u verder kunt en moet doen. 

- Op uw verzoek om asiel wordt beslist door de 
Minister van Justitie in overeenstemming met de 
Minister van Buitenlandse Zaken. U mag deze be- 
slissing in Nederland afwachten. 

- De autoriteiten in uw land van herkomst worden 
nooit van uw asielaanvraag op de hoogte gesteld 
en ook nooit zonder uw toestemming benaderd om 
inlichtingen over u te verschaffen. 

- Tijdens de procedure kunt u zich doen bijstaan 
- door een advocaat of een vertegenwoordiger van 
een hulpverlenende instantie zoals: 

- Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland 
Singel 56, 1015 AB Amsterdam 
020-224651 

- Amnesty International 
3 "  Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam 
Postbus 61505 1005 HM 
020-847905 
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Indien u lichamelijke of psychische klachten 
heeft kunt u zich wenden tot: 
- het Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen 
Sweelinckplein 45, 2517 CP 's-Gravenhage 
070-456700 

Contact kan ook worden opgenomen met: 
- de Vertegenwoordiger in Nederland van de Hoge 
Commissaris der Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen in Nederland 
Stadhouderslaan 28, 2517 HZ 's-Gravenhage 
070-468810 

De asielprocedure 

Duur van de ~rocedure 

Een beslissing op uw verzoek wordt binnen enkele 
maanden genomen. 
Als op uw verzoek afwijzend is beslist en u hier- 
tegen in beroep wenst te gaan moet u rekening hou- 
den met een procedure die vervolgens enkele maanden 
tot een paar jaar kan duren. 

De aanmelding 

Indien u asiel wilt vragen, dan moet u dat meedelen 
aan de Nederlandse grensfunctionarissen of -als u 
Nederland reeds binnengekomen bent- bij de Vreemde- 
lingendienst in de plaats waar u verblijft. 
Als u zich hebt gemeld wordt u een aantal vragen 
gesteld over uw personalia, uw nationaliteit en 
wordt u gevraagd om in het kort te vertellen waarom 
u asiel vraagt. 

Invullen aanvraasformulier 

De asielprocedure begint met het invullen en door u 
ondertekenen bij de Vreemdelingendienst van formu- 
lieren waarin u om asiel vraagt. Via deze formulie- 
ren verzoekt u om toelating als vluchteling en 
asielgerechtigde (zie voor de precieze betekenis 
van deze begrippen onder punt 6). 
Deze formulieren worden voorgelegd aan het ministe- 
rie van Justitie. U krijgt zelf een afschrift van 
deze formulieren. 

Uitgebreid interview door ambtenaar van het minis- 
terie van Justitie 

Zo spoedig mogelijk nadat de aanvraagformulieren 
zijn opgestuurd naar het ministerie van Justitie 
wordt u geïnterviewd. 
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Meestal gebeurt dit door een zogeheten contactamb- 
tenaar van het ministerie. 
Het verslag van dit interview speelt een belangrij- 
ke rol bij de uiteindelijke beslissing van het 
ministerie. 
Bij het interview is een tolk aanwezig die uw taal 
spreekt en uw woorden objectief moet vertalen. 
Uw advocaat en/of hulpverlener mag aanwezig zijn 
bij dit interview. In dit gesprek dient u alles, 
wat betrekking heeft op uw verzoek, te vertellen. 
Eveneens draagt u zoveel mogelijk bewijsmateriaal 
(papieren, documenten, etc.) aan dat van belang is 
voor uw asielaanvraag. Van dit onderhoud wordt door 
de interviewende ambtenaar een uitgebreid verslag 
gemaakt dat naar het ministerie wordt gestuurd. 
Uw advocaat of de hulpverlener die bij het inter- 
view aanwezig is geweest of iemand anders van wie u 
het wenselijk vindt dat hij het verslag kent, 
krijgt een exemplaar van het verslag. U mag zelf 
het verslag uiteraard (ook) controleren. 
Indien zich na dit interview wijzigingen voordoen 
in uw persoonlijke situatie, die mogelijk van be- 
l a n ~  kunnen zijn voor de beslissing op uw verzoek, 
dient u of een persoon die u beqeleidt dit door te 
geven aan het ministerie van Justitie (afdeling 
Asielzaken). 

3 Rechten en plichten tijdens de procedure 

3.1 Verblijf in ~ederland/grens 

Na het indienen van een verzoek om asiel is het u 
in elk geval toegestaan in Nederland c.q. aan de 
grens te blijven tot de Minister van Justitie i n  
overeenstemming met de Minister van Buitenlandse 
Zaken een beslissing heeft genomen op uw verzoek. 
De asielzoeker mag geen activiteiten ontplooien die 
gevaar vormen voor of inbreuk maken op de openbare 
rust, de openbare orde (met inbegrip van de goede 
internationale betrekkingen) of de nationale 
veiligheid. 

3.2 Meldinssplicht 

U bent verplicht zich wekelijks te melden bij de 
Vreemdelingendienst in uw verblijfplaats, tenzij de 
Vreemdelingendienst anders bepaalt. 

Bijstand en huisvesting 

Gedurende de behandeling van de asielaanvraag kunt 
u -zolang het u is toegestaan in Nederland te ver- 
blijven- financiële bijstand van de overheid krij- 
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gen als u onvoldoende middelen van bestaan hebt om 
in uw levensonderhoud te voorzien. 
Indien u daarvoor in aanmerking wilt komen moet u 
naar de Gemeentelijke Sociale Dienst van uw ver- 
blijfplaats gaan, met een bewijsstuk waaruit blijkt 
dat u asiel hebt gevraagd (dat is het afschrift van 
de aanvraagformulieren). 
Ook moet u een ziektekostenverzekering afsluiten. 
Daarbij kan de Gemeentelijke Sociale Dienst u hel- 
pen, 
De hulporganisaties zullen u zoveel mogelijk helpen 
tijdelijk huisvesting in Nederland te vinden. 

Verbod tot verrichten van arbeid in loondienst 

Zolang u geen verblijfstitel voor Nederland hebt 
mag u in beginsel geen arbeid in loondienst ver- 
richten. 

De beslissina OD het asielverzoek 

De Minister van Justitie beslist 

De beslissing wordt genomen door de Minister van 
Justitie in overeenstemming met de Minister van 
Buitenlandse Zaken. 
Deze beslissing wordt binnen zes maanden genomen .  I,! 
ontvangt hiervan een schriftelijke beschikking. 

4.2 Mogelijke inhoud van de beslissing van het ministe- 
rie OW de asielaanvraas 

4.2.1 Inwilliging asielverzoek 

U wordt als vluchteling in Nederland toegelaten en 
u verkrijgt hiermee de zgn. A-status. In dit geval 
is de procedure geëindigd. U krijgt onder meer een 
document waaruit blijkt dat u als vluchteling bent 
toegelaten (zie ook punt 6). 

4.2.2 Afwijzing verzoek om toelating als vluchteling maar 
verlening van een vergunning tot verblijf uit huma- 
nitaire overwegingen als asielgerechtigde 

U wordt niet als vluchteling tot Nederland toegela- 
ten maar u krijgt een vergunning tot verblijf van- 
wege humanitaire overwegingen verband houdend met 
de politieke situatie in uw land van herkomst omdat 
van u niet in redelijkheid verlangd kan worden dat 
u terugkeert naar het land van herkomst. 
In dit geval krijgt u een document waaruit uw toe- 
lating blijkt. 
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Binnen 30 dagen na de uitreiking van de beschikking 
van het ministerie kunt u eventueel zelf of uw ad- 
vocaat herziening vragen van de weigering van toe- 
lating als vluchteling bij de Minister van Justitie 
(afdeling Asielzaken). 
Deze herzieningsprocedure staat onder 5.1 beschre- 
ven. 

4.2.3 Afwijzing van zowel het verzoek om toelating als 
vluchteling alsook de verlening van een vergunning 
tot verblijf uit humanitaire overwegingen 

Als beide verzoeken worden afgewezen kan tevens 
worden bepaald dat u niet langer in het land mag 
blijven. U wordt dan zoveel mogelijk in de gelegen- 
heid gesteld om zelf te gaan naar een land waar uw 
toelating gewaarborgd is. 
Op grond van het eventueel in te dienen herzie- 
ningsverzoek (zie de herzieningsprocedure onder 
punt 5.1) wordt beslist of aan u alsnog zal worden 
toegestaan om in het land te mogen blijven geduren- 
de de behandeling van dit herzieningsverzoek. 
Als beslist wordt dat u Nederland moet verlaten, 
kunt u contact opnemen met uw advocaat om met hem 
te overleggen of er aanleiding bestaat om bij de 
rechter stappen te ondernemen tegen deze beslis- 
sing. 

5 Beroep bij afwijzende beschikking 

Hieronder wordt kort aangegeven hoe u bezwaar kunt 
maken tegen een afwijzende beschikking. Uw advocaat 
kan u hierover nader inlichten. 

U kunt binnen 30 dagen na uitreiking van de be- 
schikking hiervan herziening vragen bij de Minister 
van Justitie. 
De Minister dient op dat verzoek binnen 3 maanden 
te beslissen. 
Het is van groot belang in het herzieningsverzoek 
die feiten of omstandigheden te noemen die naar uw 
mening niet of onvoldoende bij de genomen beslis- 
sing zijn betrokken. 

Indien het u is toegestaan de herzieningsprocedure 
in Nederland af te wachten kunt u na enige tijd 
worden opgeroepen om voor een onafhankelijke com- 
missie uw verzoek toe te lichten. Deze commissie, 
de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, advi- 
seert de Minister, die na ontvangst van het advies 
een beslissing neemt op het herzieningsverzoek. 
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U ontvangt hiervan een schriftelijke beschikking. 
Als uw verzoek niet wordt ingewi1,ligd kan daarbij 
bepaald worden dat u het land moet verlaten. Als G 

niet in Nederland bent dan kan de beschikking aan u 
worden toegezonden door tussenkomst van de Neder- 
landse diplomatieke vertegenwoordigina in het land 
waar u dan verblijft. Uw advocaat kri2gt een af- 
schrift van deze beschikking. 

Indien u beroep aantekent tegen de afwijzing van 
het herzieningsverzoek bestaat de mogelijkheid da+ 
u toch gedurende de behandeling van dit beroep in 
het land mag blijven. 
Als verblijf in het land niet wordt toegestaan kunt 
u overwegen, in overleg met uw advocaat, hiertegen 
bij de rechter stappen te ondernemen. 

5.2 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om her- 
ziening bij de Afdeling rechtspraak van - de Raad van 
State 

U kunt binnen 30 dagen na uitreiking van de herzie- 
ningsbeschikking beroep aantekenen bij de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State. 
Deze afdeling is het hoogste onafhankelijke admini- 
stratiefrechtelijke college in Nederland. 
Deze beroepsmogelijkheid bestaat ook als u niet in 
Nederland bent. 
Als uw verzoek ook door deze rechter wordt afgewe- 
zen betekent dit dat iri hoogste instantie op dit 
verzoek is beslist. Er bestaat voor u geen moge- 
lijkheid meer om verder te procederen. 
U zult een redelijke termijn krijgen het land te 
verlaten. 
Indien de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State de beschikking waarin uw verzoek wordt afge- 
wezen vernietigt, geeft de Minister van Justit~e in 
overeenstemming met de Minister van Yuitenlandse 
Zaken een nieuwe beschikking. 

6 Welke status kan worden verleend met de daaraan 
verbonden rechten 

6.1 De minister kan beslissen dat u wordt toegelarer 
als vluchteling. Ook is het mogelijk dat u welis- 
waar niet als vluchteling wordt toegelater! nia,ir dat 
u toch in aanmerking komt voor verblijf in 
Nederland, b.v. als asielgerechtigde. 
Hieronder worden meer gegevens verstrekt over d e  
toelating als: 
- vluchteling en 
- asielgerechtigde. 
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6.1.1 Vluchtelinsen 

Volgens het Vluchtelingenverdrag van ~enève worden 
onder vluchtelingen verstaan vreemdelingen die af- 
komstig zijn uit een land, waarin zij gegronde re- 
den hebben te vrezen voor vervolging wegens hun 
godsdienstige of politieke overtuiging of hun na- 
tionaliteit, dan wel wegens het behoren tot een be- 
paald ras of tot een bepaalde sociale groep. 

De status van vluchteling waarborgt dat de vreemde- 
ling niet -op welke wijze dan ook- mag worden te- 
ruggezonden naar een land waar zijn leven of vrij- 
heid zou worden bedreigd op grond van het boven- 
staande. 

Vreemdelingen van wie is vastgesteld dat zij aan 
deze criteria voldoen worden als vluchteling toege- 
laten en verkijgen de zgn. A-status. Indien zij in 
een ander land genoegzame bescherming genieten of 
hadden kunnen genieten tegen terugzendinq naar het 
land van herkomst of hun verblijf in ons land 
slechts van tijdelijke of voorlopige aard is, wor- 
den zij niet als vluchteling toegelaten. 

6.1.2 Asielqerechtiqde 

Aan vreemdelingen die niet voldoen aan de omschrij- 
ving van vluchteling, als hiervoor onder 2.1.1 Se- 
doeld, maar van wie uit humanitaire overwegingen, 
gelet op de politieke situatie in het land waaruit 
zij afkomstig zijn, in redelijkheid niet verlangd 
kan worden dat zij naar dat land terugkeren, kan 
verblijf worden toegestaan als asielgerechtigde (de 
zgn. B-status). 
Zij krijgen dan een vergunning tot verblijf waaraan 
geen beperkingen wat betreft het verblijfsdoel en 
ook geen voorschriften worden verbonden. De geldig- 
heidsduur van deze vergunning moet jaarlijks worden 
verlengd. De vreemdeling moet zich daarvoor steeds 
op tijd bij de Vreemdelingendienst melden. 

6.2 - Rechten en plichten bij toelating als vluchteling 
en als asielgerechtigde 

6.2.1 Rechten voor toegelaten vluchtelingen 

De toegelaten vluchteling heeft op dezelfde voet 
'als Nederlanders' een aantal rechten en een aaptal 
plichten. Hij behoeft echter geen militaire dienst- 
plicht te vervullen. Ook heeft hij geen actief en 
passief kiesrecht. 
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Voor een toegelaten vluchteling geldt onder meer 
het volgende: 
- recht op verblijf in Nederland en bescherming 

tegen terugzending naar het land van herkomst; 
- soepele toelatingsvoorwaarden voor gezinsleden en 

relatie; 
- aanspraak op een vluchtelingenpaspoort en identi- 
teitspapieren met inachtneming van het bepaalde 
in internationale verdragen; 

- voorrang bij bemiddeling op de arbeidsmarkt: 
- voor hem is geen tewerkstellingsvergunning ver- 
eist; 

- aanspraak op onderwijs en studiefaciliteiten (be- 
trokkene kan in aanmerking komen voor een studie- 
beurs) ; 

- hulp en ondersteuning van de overheid bij het 
zoeken van huisvesting; 

- aanspraak op sociale voorzieningen; 
- op hem is de Faciliteitenregeling van het Minis- 

terie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 
toepassing (deze regeling houdt in steun van de 
overheid bij opvang en introductie in de Neder- 
landse samenleving). 

Voorts geldt datgene wat hiervoor is vermeld onder 
3.1. 

2 Rechten voor asielgerechtigden 

Asieigerechtigden kunnen aanspraak maken op: 
- recht op verblijf in Nederland en bescherming 

tegen terugzending naar het land van herkomst; 
- soepele toelatingsvoorwaarden voor gezinsleden en 

relatie; 
- identiteitspapieren en een vreemdelingenpasp~ort 
met inachtnemi-ng van de paspoortvoorschriften; 

- voorrang bij bemiddeling op de arbeidsmarkt: 
- onderwijs en, na 3 jaar, studiefaciliteiten (be- 
trokkene kan alsdan in aanmerking komen voor een 
studiebeurs); 

- hulp en ondersteuning van de overheid bij het. 
zoeken van huisvesting; 

- sociale voorzieningen; 
- op hem is de Faciliteitenregeling van het Minis- 

terie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 
toepassing (deze regeling houdt in steun van de 
overheid bij opvang en introductie in de Neder- 
landse samenleving). 

Voorts geldt datgene wat hiervoor is vermeld onder 
3.1. 

S.B.: Bij het verlenen van een tewerkstellingsver- 
gunning, die wel is vereist, wordt het even- 
tueel beschikbare aanbod niet in de overwe- 
ging betrokken. 
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6.3 Beëindiging van de toelating als vluchteling en 
asielgerechtigde 

6.3.1 De toelating als vluchteling kan uitsluitend worden 
ingetrokken, indien de vreemdeling: 
a. onjuiste gegevens heeft verstrekt, c.q. gegevens 

heeft achtergehouden wat heeft geleid tot zijn 
toelating als vluchteling; 

b. bij herhaling een bij de Nederlandse Vreemdelin- 
genwet strafbaar gesteld feit heeft begaan; 

c. bij rechterlijk gewijsde is veroordeeld wegens 
het opzettelijk begaan van een misdrijf waarte- 
gen een gevangenisstraf van drie jaar of meer is 
bedreigd ; 

d. een ernstig gevaar vormt voor de nationale vei- 
ligheid; 

e. door gewijzigde omstandigheden in de gelegenheid 
is zich zonder gevaar voor vervolging buiten 
Nederland te vestigen. 

Beëindiging 

Intrekking van de toelating als vluchteling ge- 
schiedt door de Minister van Justitie in overeen- 
stemming met de Minister van Buitenlandse Zaken. 

6 . 3 . 2  De beëindiging van de status van asielgerechtigde 

De geldigheidsd~iur van d c  veruiinning tot verblijf 
als asielgerechtigde (ilent periodiek verlengd te 
wor2en. 

Intrekking van de vergunning tot verblijf kan onder 
meer plaatsvinden: 
a. indien de vreemdeling onjuiste gegevens heeft 

verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, wat 
heeft geleid tot het verlenen of het verlengen 
van de geldigheidsduur van de vergunning. 

b. indien hij in ernstige mate inbreuk heeft ge- 
maakt op een openbare rust of de openbare orde, 
dan wel een gevaar vormt voor de nationale vei- 
ligheid. 

c, indien hij op grond van gewijzigde omstandighe- 
den in zijn herkomstland in de gelegenheid is 
aldaar te verblijven. 

Ministerie van Justitie 
1983 

vc suppl.1 (juni 1983 )  


