Wat gebeurt er met asielzoekers in Nederland?
Als je in Nederland woont, mag je met een geldig paspoort of identiteitskaart reizen
door alle landen van de Europese Unie. Van België tot Spanje en van Noorwegen tot
Griekenland. Reis je naar Amerika, dan krijg je met een Nederlands paspoort een Green
Card. Daarmee mag je een paar maanden in Amerika blijven. Voor andere landen heb
je eerst een visum nodig voor je wordt toegelaten. Andersom geldt ook dat niet iedereen
zomaar Nederland binnen mag komen. Mensen zonder paspoort of die niet kunnen
aantonen dat ze met vakantie, op zakenreis of op familiebezoek zijn, komen terecht bij de
Vreemdelingenpolitie of de Koninklijke Marechaussee.
Van vluchteling naar asielzoeker
Vaak zijn dit vluchtelingen. Mensen die niet meer in hun eigen land kunnen wonen,
omdat daar bijvoorbeeld oorlog is. Wie in Nederland wil komen wonen, moet asiel
aanvragen. Deze mensen hoeven alleen maar het woord 'asiel' te zeggen. De
Vreemdelingenpolitie of de Koninklijke Marechaussee brengt hen dan naar een
aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND. De
Vreemdelingenpolitie controleert dan de documenten van de asielzoeker en neemt
vingerafdrukken af.
Niet iedereen mag in Nederland blijven
Niet iedereen mag zomaar in Nederland komen wonen. De IND bepaalt of een
asielzoeker mag blijven of niet. Wie in ons land asiel wil krijgen, moet uitleggen
waarom. Dat gebeurt in gesprekken met de IND. De asielzoeker krijgt vragen over hoe
het thuis is, wat er precies is gebeurd en hoe hij naar Nederland is gekomen. Natuurlijk
spreken asielzoekers meestal geen Nederlands, en heel vaak ook geen Engels. Dan komt
er een tolk bij, iemand die hun eigen taal spreekt en die kan vertalen naar het
Nederlands.
Geen valse hoop
Al vanaf het begin krijgt een asielzoeker te horen dat de kans groot is dat hij terug moet
keren naar zijn eigen land. Als je zegt dat ze vast wel mogen blijven, en ze moeten dan
toch weg, geef je mensen valse hoop. En dat maakt het veel moeilijker om weer naar het
eigen land terug te gaan.
Wonen op een asielzoekerscentrum
Het kan even duren voordat de IND weet of een asielzoeker in Nederland mag blijven of
niet. Bijvoorbeeld omdat ze het vluchtverhaal moeten controleren. Totdat hier meer over
bekend is, wonen asielzoekers op een asielzoekerscentrum. Afgekort noemen we dit een
azc. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, het COA, zorgt voor deze azc’s. De azc’s
in Nederland liggen verspreid over het hele land.
In het azc zorgen de mensen zoveel mogelijk voor zichzelf. Ze koken zelf, maken zelf
hun woonruimte schoon en doen zelf boodschappen. Daarvoor heb je natuurlijk wel geld

nodig. Wie uit zijn land is gevlucht heeft meestal geen geld en ook geen werk. Mensen
in een azc krijgen daarom van het COA elke week geld om boodschappen te kopen. Ook
kunnen ze in het azc werken. Bijvoorbeeld schoonmaken of klussen. Verder kunnen ze
meedoen aan cursussen of sporten bij de plaatselijke sportclub. Volwassen asielzoekers
mogen per jaar 24 weken betaald werk doen. Kinderen gaan naar school. Zo leren ze zo
snel mogelijk hun leven weer op te pakken.
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)
Er komen elk jaar ook duizenden kinderen naar ons land. Vaak samen met (een van) hun
ouders. Maar er zijn ook kinderen die helemaal alleen naar Nederland komen. Deze
kinderen noemen we alleenstaande minderjarige vreemdelingen, afgekort amv. Kinderen
tot twaalf jaar gaan naar een gastgezin. Als kinderen tussen de 12 en 15 zijn wonen ze in
kleine groepen bij elkaar. Voor jongeren vanaf 15 jaar zijn er speciale amv-campussen.
Hier wonen ze met leeftijdgenoten en krijgen speciale begeleiding.
Wel, geen of een tijdelijke verblijfsvergunning
Er zijn drie mogelijkheden voor een asielzoeker: hij moet weg, hij krijgt een tijdelijke
verblijfsvergunning of hij krijgt een verblijfsvergunning voor altijd. Mensen met een
tijdelijke verblijfsvergunning moeten weer terug naar hun eigen land als het daar
bijvoorbeeld weer rustiger en veiliger is.
Iemand die een verblijfsvergunning krijgt, blijft in het azc wonen totdat hij of zij eigen
woonruimte heeft gevonden buiten het COA. Besluit de IND dat je hier niet mag blijven,
dan mag je als asielzoeker nog vier weken bij het COA wonen. Daarna moet de
asielzoeker terug naar zijn eigen land of naar een ander land.
Kijk op www.coa.nl voor een virtuele rondleiding op een asielzoekerscentrum.
Wil je meer weten over asielzoekers, alleenstaande minderjarige vreemdelingen of het
COA? Kijk dan bij de spreekbeurten over deze onderwerpen.

