
Kinderrechten in de Asielprocedure
Als je bent gevlucht naar Nederland en je wilt 
hier blijven, moet je asiel aanvragen. 

Tijdens dit proces doet de Nederlandse overheid 
(de IND) onderzoek naar jouw situatie en 
beslist daarna of jij hier mag blijven.

Het gehoor is een interview waarin iemand van de IND, samen met een tolk, 
     vragen stelt over wie je bent, je thuisland en waarom je bent gevlucht.

Bij de IND krijg je een gehoor.

Na het gehoor wordt alle informatie naar 
je advocaat gestuurd, die het samen met 
jou controleert en aanvult. 

Je moet met respect worden behandeld, 
serieus worden genomen en er moet naar je 
geluisterd worden. 

Dit is belangrijk om te onthouden: 

Als je niet alleen naar het gehoor wilt, 
kun je van tevoren afspreken dat jouw 
voogd meegaat.

Tijdens het gehoor moet je de vragen 
zo goed mogelijk beantwoorden.  
Je kunt het niet fout doen.

Als je iets niet goed begrijpt, mag je 
altijd om uitleg vragen. Ook wanneer 
je de tolk niet begrijpt. 

Als je iets niet weet kun je dat 
gewoon zeggen.

Je mag het zeggen als je 
het moeilijk vindt om 
ergens over te praten.

Het kan lang duren voor 
deze beslissing wordt genomen, 
en er kan veel tijd zitten tussen 
de verschillende stappen.

Daarna beslist de IND 
of jij in Nederland mag 
blijven.



Deze informatie is onderdeel van het door NWO gefinancierde project ‘Kwetsbaar en niet gehoord: Vluchtelingenkinderen en hun recht op 
effectieve participatie in de asielprocedure’ (NWO-projectnummer 451-17-007 4135), toegekend aan Dr. Stephanie Rap   

Hier vind je een video met uitleg:

Mogelijke uitkomsten van de asielprocedure: 

Bij een afwijzing krijg je tot 
18 jaar opvang, een voogd, 
onderwijs en gezondheidszorg. 

Samen met de IND en de 
Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&V) wordt gekeken of je 
terug kunt naar jouw land van 
herkomst.

Je krijgt geen verblijfsvergunning 

Je kunt in beroep gaan bij de 
rechtbank, de rechter controleert 
het besluit van de IND. De 
IND kan gevraagd worden om 
opnieuw naar jouw aanvraag te 
kijken of de rechter beslist dat je 
niet in Nederland mag blijven. 

Je krijgt een verblijfsvergunning 

Je mag in Nederland blijven en je 
kunt gezinshereniging aanvragen 
voor jouw ouders en broers/zussen. 

Tijdens de asielprocedure heb je recht op: 

Een veilige plek om te wonen

Naar school gaan

Hulp wanneer je ziek bent of je 
niet goed voelt

Vrije tijd en rust 

https://www.uva.nl/profiel/r/a/s.e.rap/s.e.rap.html
https://youtu.be/nqRrIgJqRoc
https://youtu.be/nqRrIgJqRoc
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