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Inleiding

In Nederland hebben asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning verschillende rechten en 
plichten. Hoe zit dat precies? In deze factsheet geeft onderzoeker Ewoud Butter antwoord op vragen als: hebben 
asielzoekers recht op medische zorg? Is een inburgeringscursus verplicht? En krijgen vluchtelingen met voorrang 
een woning?

Na een eerste hoofdstuk over het verloop van de asielprocedure, gaat Butter in op de rechten en plichten van 
asielzoekers en vervolgens op die van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Tenslotte leest u de aantallen – over 
hoeveel asielzoekers hebben we het nu? – en sluit de factsheet af met een begrippenlijst. Wanneer men spreekt 
over asiel en migratie worden namelijk vaak begrippen als vluchtelingen, asielzoekers, vergunninghouders, 
asielmigranten en statushouders door elkaar gehaald. 

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft onderzoeker Ewoud Butter vanwege zijn 
expertise gevraagd om met regelmaat zogenoemde factchecks uit te voeren. KIS wil hiermee 
bijdragen aan het achterhalen van de feiten in het maatschappelijk debat, maar ook aan het 
agenderen van bepaalde vraagstukken. Ewoud Butter is onderzoeker en hoofdredacteur van 
Republiek Allochtonië.

Met bijzondere dank aan VluchtelingenWerk Nederland voor het controleren en aanvullen van deze factsheet.
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Hoe verloopt de asielprocedure?1

Wanneer een asielzoeker in Nederland aankomt, 
moet hij of zij zich melden in het aanmeldcentrum 
in Ter Apel. Asielzoekers die op Schiphol aankomen, 
doorlopen daar hun procedure. Asielzoekers doorlo-
pen eerst een identificatie- en registratieprocedure bij 
de vreemdelingenpolitie en krijgen een aanmeldge-
hoor bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 
De IND bepaalt of een asielzoeker in aanmerking 
komt voor de Algemene Asielprocedure of de ver-
eenvoudigde Asielprocedure. Voor asielzoekers die al 
eerder in een ander EU-land hebben verbleven, kan 
de Dublinprocedure van toepassing zijn.

Vereenvoudigde Asielprocedure
Bij een vereenvoudigde procedure krijgt de asielzoe-
ker geen rust- en voorbereidingstijd en is er maar 
één gesprek met de IND. Voor deze procedure wordt 
gekozen wanneer:

• De asielzoeker al asiel in een andere lidstaad van 
de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

• De asielzoeker uit een veilig land komt. Wanneer 
de IND oordeelt dat het asielverzoek nader 
onderzocht moet worden kan de asielzoeker 
alsnog worden doorverwezen naar de algemene 
asielprocedure. Als het asielverzoek wordt 
afgewezen, moeten asielzoekers uit een veilig 
land Nederland onmiddellijk verlaten.

Algemene Asielprocedure
Voordat de asielprocedure van start gaat, is er een 
rust- en voorbereidingstermijn van minimaal zes 
dagen. In deze periode kan de asielzoeker in het aan-

1  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/procedure-
behandeling-asielzoekers

meldcentrum tot rust komen. Hij of zij krijgt voorlich-
ting van VluchtelingenWerk en kan zich voorbereiden 
op de procedure en maakt kennis met een advocaat, 
die hem of haar wordt toegewezen door de Raad van 
de Rechtsbijstand. De kosten hiervan worden betaald 
door de Nederlandse overheid. Het nieuwe kabinet 
Rutte III is echter van plan de rechtsbijstand in deze 
fase af te gaan schaffen. Dit kabinet wil dat de asiel-
zoeker pas recht krijgt op een advocaat wanneer het 
asielverzoek zal worden afgewezen.

Tijdens de rust- en voorbereidingstermijn wordt een 
asielzoeker medisch onderzocht om vast te stellen 
of er medische factoren zijn die voor de procedure 
en de besluitvorming van de IND relevant zijn. De IND 
kan gedurende deze periode vooronderzoek doen. 

De algemene procedure duurt vervolgens acht 
procesdagen, die eventueel verlengd kan worden 
tot 14 dagen. Gedurende deze periode wordt de 
asielzoeker twee keer gehoord door een medewerker 
van de IND. De IND-medewerker stelt onder 
andere vragen over de identiteit en nationaliteit 
van de asielzoekers, over de gevolgde reisroute en 
over de redenen voor het vertrek uit het land van 
herkomst. In het tweede gesprek gaat de IND in 
op de asielmotieven. Bij deze gesprekken is een 
tolk aanwezig. De advocaat kan ook aanwezig zijn 
en op verzoek van de asielzoeker kan tevens een 
medewerker van VluchtelingenWerk het gehoor 
bijwonen.

Asielprocedure

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/procedure-behandeling-asielzoekers
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/procedure-behandeling-asielzoekers
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Aan het eind van deze procedure, kan de beslissing 
van de IND zijn dat: 
1. Het verzoek niet erkend wordt en de asielzoeker 

het land moet verlaten.  
Een asielzoeker heeft in dat geval nog 28 dagen 
recht op opvang, die gebruikt kunnen worden om 
de terugkeer voor te bereiden of om in beroep te 
gaan tegen de beslissing van de IND. Een rechter 
gaat dan de beoordeling van de IND toetsen. Wan-
neer de rechter oordeelt dat het besluit van de IND 
juist was, kan de asielzoeker in hoger beroep gaan 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Als ook deze van mening is dat de IND 
een goede beslissing heeft genomen, kan de asiel-
zoeker nog in beroep bij het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens. 

2. Nader onderzoek nodig is en besloten wordt tot 
een verlengde asielprocedure.  
De verlengde procedure duurt maximaal een half 
jaar. De asielzoekers worden dan in een asielzoe-
kerscentrum (AZC) opgevangen. Het Centraal Or-
gaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoorde-
lijk voor de opvang van asielzoekers in deze centra.

3. De asielzoeker erkend wordt als vluchteling en 
(voorlopig) mag blijven.  
Hij of zij krijgt dan een verblijfsvergunning, die 
de eerste vijf jaar kan worden ingetrokken als de 
situatie in het land van herkomst verbetert. Na vijf 
jaar kan een definitieve verblijfsvergunning worden 
aangevraagd.

Wat gebeurt er wanneer een asielverzoek is 
afgewezen?
Wanneer het asielverzoek wordt afgewezen in de 
algemene asielprocedure, moeten asielzoekers bin-
nen vier weken vertrekken. Ze mogen gedurende 
deze periode in de opvang blijven en krijgen nog geld 
en onderdak. 

Een afgewezen asielzoeker is zelf verantwoordelijk 
voor zijn vertrek. Wanneer het niet lukt om een reisdo-
cument te krijgen bij de ambassade of consulaat van 
het land van herkomst, dan kan de Dienst Terugkeer 
en Vertrek (DT&V) voor hem of haar bemiddelen. 

Vertrekt een afgewezen asielzoeker niet uit zichzelf? 
De overheid kan dan een borgsom opleggen die hij 
of zij weer terugkrijgt bij vertrek. Wanneer het risico 
bestaat dat de afgewezen asielzoeker zich onttrekt 
aan toezicht, dan kan die in vreemdelingenbewaring 
worden geplaatst. 

Wanneer een uitgeprocedeerde asielzoeker er alles 
aan heeft gedaan om terug te keren maar daar niet 
in slaagt, dan kan de IND op grond van strikte criteria 
een buitenschuldvergunning toekennen. Daarmee 
mag  de uitgeprocedeerde asielzoeker in Nederland 
blijven. Deze vergunning wordt in de praktijk zelden 
toegekend.
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Krijgen asielzoekers een woning?
Nee, zolang de asielzoekers nog niet erkend zijn als 
vluchteling, hebben ze geen recht op een woning en 
verblijven ze op een opvanglocatie. 

Wat voor soort opvanglocaties zijn er voor 
asielzoekers? 
Er worden door het Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) verschillende soorten opvanglocaties 
onderscheiden:2 

1. Centrale Ontvangstlocatie (COL)  
Iemand die asiel aanvraagt in Nederland wordt 
in eerste instantie opgevangen in een Centrale 
Ontvangstlocatie (COL). Er zijn COL’s in Ter Apel, 
Budel-Cranendonck en Veenhuizen.  
Hier krijgt de asielzoeker onderdak, toegang tot 
medisch noodzakelijke zorg en begeleiding bij de 
voorbereiding van zijn asielaanvraag. Maaltijden 
worden centraal aangeboden. 

2. Procesopvanglocatie (POL) 
In een POL worden de asielzoekers opgevangen 
wanneer zij in de eerste fase van de asielproce-
dure zitten. De POL’s bevinden zich op locaties 
vlakbij een kantoor van de Immigratie- en Natura-
lisatiedienst (IND). In een POL worden maaltijden 
verstrekt.

2  www.coa.nl/nl/opvanglocaties/typen-locaties 

3. Asielzoekerscentrum (azc)  
De meeste asielzoekers verblijven op een azc. Het 
gaat om asielzoekers die in de verlengde procedu-
re zitten en om statushouders die in afwachting 
zijn van een woning. In een azc koken bewoners 
meestal zelf. Ze krijgen daarvoor een vergoeding. 

4. Vrijheidsbeperkende locatie (VBL) 
Op een VBL verblijven asielzoekers die zijn uit-
geprocedeerd. Zij hebben geen recht meer op 
opvang in een AZC en mogen maximaal twaalf 
weken op de VBL verblijven wanneer er binnen dat 
termijn uitzicht is op terugkeer. De regels op een 
VBL zijn strenger dan op een AZC. Een bewoner 
mag de locatie verlaten, maar moet wel binnen de 
grenzen van de gemeente blijven waar de VBL is 
gevestigd.

Welke rechten en plichten 
hebben asielzoekers?

Asielzoekers
Asielzoekers zijn mensen die hun eigen 
land hebben verlaten en bescherming 
zoeken in een ander land. Wanneer ze asiel 
aanvragen doen ze een beroep op het VN 
Vluchtelingenverdrag en willen ze erkend 
worden als vluchteling. Nieuwkomers 
kunnen zich voor een asielaanvraag 
melden in de aanmeldcentra, de centrale 
ontvangstlocaties om de asielprocedure 
te starten. Zolang ze nog niet erkend zijn 
als vluchteling, worden ze asielzoeker 
genoemd en hebben ze minder rechten. 

Bekijk de begrippenlijst op pagina 16.

https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties/typen-locaties
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5. Gezinslocatie (GLO)  
Omdat kinderen onder de 18 jaar ook na afwijzing 
van de asielaanvraag recht op onderdak houden, 
kunnen uitgeprocedeerde gezinnen met minderja-
rige kinderen naar een gezinslocatie worden over-
gebracht. De begeleiding op de GLO’s is gericht 
op vertrek uit Nederland. Op een GLO zijn er voor 
kinderen dezelfde voorzieningen als in een AZC, 
maar verder geldt een sober voorzieningenniveau. 
Volwassenen krijgen uitsluitend etensgeld, ze zijn 
verplicht binnen de gemeentegrens te blijven en 
hebben vijf keer per week meldplicht. Wanneer de 
kinderen meerderjarig zijn geworden, is er geen 
recht meer op onderdak. 

6. Extra begeleidings- en toezichtlocatie (EBTL) 
Sinds november 2017 is er in Amsterdam 
een EBTL.3 Hier is plaats voor ongeveer 50 
asielzoekers die overlast geven in een azc, maar 
wel recht hebben op opvang. De huisregels op een 
EBTL zijn strenger dan op een azc. De bewoners 
ontvangen geen financiële vergoedingen zoals 
in de reguliere opvang. In Hoogeveen wordt eind 
2017 een tweede EBTL geopend. 

3   www.coa.nl/nl/actueel/nieuws/ebtl-amsterdam-opent-20-
november

7. Kleine woonvoorziening (KWV) 
Dit zijn kleinschalige opvangplaatsen (16 tot 20 
plaatsen)  voor alleenstaande minderjarige vreem-
delingen (amv’s). Voor deze jongeren bestaan ook 
speciale procesopvanglocaties (pol-amv).

8. Landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) 
Het kabinet Rutte III wil acht van deze nieuwe 
voorzieningen creëren. De LVV is voor uitgepro-
cedeerde asielzoekers die Nederland zelfstandig 
en zo snel mogelijk moeten verlaten. Wie dat niet 
direct doet, kan een beperkte periode worden op-
gevangen in een LVV onder toezicht van Dienst 
Terugkeer en Vertrek en in samenwerking met 
gemeenten. De eerste twee weken geldt geen 
voorwaarde tot meewerken aan terugkeer naar 
land van herkomst, daarna moeten ze meewerken 
aan terugkeer, tenzij blijkt dat zij toch in aanmer-
king komen voor een verblijfsvergunning. Wanneer 
zij niet serieus werken aan terugkeer naar land van 
herkomst wordt hen opvang en ondersteuning 
ontzegd.4

4  www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/het-
regeerakkoord-van-rutte-iii-over-immigratie-integratie-
discriminatie-en-aanpak-terrorisme

http://www.coa.nl/nl/actueel/nieuws/ebtl-amsterdam-opent-20-november
http://www.coa.nl/nl/actueel/nieuws/ebtl-amsterdam-opent-20-november
http://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/het-regeerakkoord-van-rutte-iii-over-immigratie-integratie-discriminatie-en-aanpak-terrorisme
http://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/het-regeerakkoord-van-rutte-iii-over-immigratie-integratie-discriminatie-en-aanpak-terrorisme
http://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/het-regeerakkoord-van-rutte-iii-over-immigratie-integratie-discriminatie-en-aanpak-terrorisme
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Krijgen asielzoekers een uitkering?
Veel asielzoekers hebben hun land in grote haast 
moeten verlaten en niet de tijd gehad om hun spullen 
te verkopen. Ze hebben daardoor vaak geen of wei-
nig eigen vermogen. Omdat ze beperkt toegang heb-
ben tot de arbeidsmarkt en meestal geen baan heb-
ben, ontvangen.ze ook geen salaris. Asielzoekers die 
wel een eigen inkomen of vermogen hebben, dragen 
zelf financieel bij in de kosten van de opvang. 

Asielzoekers krijgen geen reguliere uitkering. Wan-
neer ze in de COL of POL verblijven, krijgen ze alleen 
onderdak en drie maaltijden per dag. Bewoners van 
een asielzoekerscentrum hebben wel recht op een 
wekelijks bedrag voor eten en zakgeld. 

Naast het eet- en zakgeld kan een asielzoeker een-
malige vergoedingen ontvangen voor bijvoorbeeld de 
aanschaf van keukenspullen, de schoolkosten van 
leerplichtige kinderen en reiskosten voor de asielpro-
cedure, bezoek aan medische zorg en onderwijs.

Hoeveel eet- en zakgeld krijgen asielzoekers?
Azc-bewoners hebben recht op een wekelijks bedrag 
voor eten (het ‘eetgeld’) en ontvangen zakgeld. De 
bedragen die asielzoekers ontvangen, zijn vastgelegd 
in de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere 
categorieën vreemdelingen (Rva).5

Volwassenen en kinderen krijgen € 12,95 zakgeld per 
week. Dit is bedoeld voor kleding, toiletartikelen en per-
soonlijke uitgaven. De hoogte van het eetgeld is afhan-
kelijk van leeftijd, gezinssamenstelling en beschikbaar-
heid van een warme avondmaaltijd in de opvang. 

Bij een één- of tweepersoonshuishouden dat op 
een locatie verblijft waar een avondmaaltijd wordt 
verzorgd, ontvangen volwassenen en alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen € 29,33. Een kind tot 18 
jaar € 24,57. Wanneer er geen warme avondmaaltijd 
wordt verstrekt, bedraagt de toelage € 45,43 eetgeld 
per week voor volwassenen en alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen of € 37,10 voor een kind 
tot 18 jaar. 

5  http://wetten.overheid.nl/BWBR0017959/2017-11-
17#HoofdstukIV 

Een gezin dat bestaat uit vier of meer personen ont-
vangt € 20,79 per week per volwassene en € 17,57 
per week voor een kind wanneer er wel een warme 
avondmaaltijd wordt verstrekt. Indien dit niet het 
geval is, bedraagt de wekelijkse bijdrage € 31,08 per 
volwassene en € 25,55 per kind. 

Hebben asielzoekers in Nederland recht op 
medische zorg?
De meeste asielzoekerscentra hebben een gezond-
heidscentrum met een huisarts, die samenwerkt 
met een praktijkverpleegkundige en een deskundige 
voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). De GGD is 
verantwoordelijk het voorkomen van ziekten, geeft 
voorlichting, verzorgt vaccinaties en controleert op 
bijvoorbeeld tuberculose. 

Het COA is verantwoordelijk voor het organiseren en 
financieren van deze zorg. Het COA heeft hiervoor 
een contract afgesloten met Arts en Zorg (vanaf 
januari 2018) die de zorgkosten van asielzoekers 
vergoedt. Asielzoekers zijn alleen verzekerd voor 
medische basiszorg. Een huisartsenbezoek, antibi-
oticakuren en kraamzorg worden vergoed. Hulp bij 
het stoppen met roken, krijgen vluchtelingen niet ver-
goed. Wanneer een asielzoeker naar een specialist 
wil, wordt eerst gecheckt of deze zorg echt nodig is. 

Asielzoekers betalen geen eigen bijdrage of eigen 
risico omdat ze, behalve zak- en eetgeld, geen inko-
men of uitkering ontvangen. 

De regeling voor de zorg van asielzoekers staat los 
van de reguliere zorgverzekering. Dit betekent dat de 
kosten die voor asielzoekers gemaakt worden, geen 
effect hebben op de premie die andere verzekerden 
betalen.

Mogen asielzoekers werken?6 
Het eerste half jaar dat een asielzoeker in Nederland 
verblijft, mag hij of zij niet werken. Na zes maanden 
kan de asielzoeker alleen gaan werken met een te-
werkstellingsvergunning (TWV). Het UWV geeft deze 

6  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vluchtelingen-werk-
en-integratie/vraag-en-antwoord/mogen-asielzoekers-
vrijwilligerswerk-doen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017959/2017-11-17#HoofdstukIV 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017959/2017-11-17#HoofdstukIV 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vluchtelingen-werk-en-integratie/vraag-en-antwoord/mogen-asielzoekers-vrijwilligerswerk-doen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vluchtelingen-werk-en-integratie/vraag-en-antwoord/mogen-asielzoekers-vrijwilligerswerk-doen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vluchtelingen-werk-en-integratie/vraag-en-antwoord/mogen-asielzoekers-vrijwilligerswerk-doen
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TWV aan de werkgever van de asielzoeker. Om legaal 
te kunnen werken moet de asielzoeker zijn inge-
schreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en 
over een BSN en een bankrekening beschikken. 

Met deze TWV mag een asielzoeker maximaal 24 
weken per jaar werken. De asielzoeker moet zelf bui-
ten het azc werk zoeken. Het COA bemiddelt hierbij 
niet, maar kan wel advies aan de asielzoeker geven. 
Wanneer asielzoekers werk hebben, dan moeten ze 
aan het COA een eigen bijdrage betalen voor de kos-
ten van de opvang. 

Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk doen?
Ook als vluchtelingen nog niet weten of ze in  
Nederland mogen blijven en ook als uitkerings- 
instantie UWV de aanvraag voor vrijwilligerswerk 
nog niet heeft gecontroleerd, mogen vluchtelingen 
vrijwilligerswerk doen. De asielzoeker moet wel een 
vreemdelingenidentiteitsbewijs hebben.  

Voor vrijwilligerswerk is geen tewerkstellingsvergun-
ning (TWV) nodig. Wel heeft een organisatie een  
vrijwilligersverklaring van het UWV nodig wanneer 
een asielzoeker bij die organisatie vrijwilligerswerk 
gaat doen. Alleen non-profit organisaties kunnen een 
vrijwilligersverklaring aanvragen waarin de werk-
zaamheden precies omschreven worden. 

Gaan asielzoekerskinderen meteen naar 
school?7

Kinderen van asielzoekers hebben net als andere 
kinderen in Nederland leerplicht en recht op on-
derwijs. Volgens het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind moeten landen voor alle 
minderjarigen gratis primair onderwijs beschikbaar 
stellen en moeten maatregelen genomen worden 
om regelmatig schoolbezoek te bevorderen. In de 
Europese Opvangrichtlijn (2013/33EU) is bepaald dat 
de lidstaten minderjarige kinderen asielzoekers onder 
vergelijkbare omstandigheden onderwijs krijgen als 
Nederlandse kinderen. 

Het streven is dat asielzoekerskinderen binnen 

7  vng.nl/files/vng/20160523-infodoc-asielzoekers-en-
nieuwkomers.pdf

maximaal drie dagen na aankomst in een asielzoe-
kerscentrum naar school gaan. Wanneer in een 
gemeente een asielopvang komt, geeft het COA een 
inschatting van het aantal kinderen en wordt overleg 
met de gemeente gevoerd. Meestal worden er af-
spraken gemaakt met één of meerdere scholen waar 
de kinderen terecht kunnen. Vaak gaan kinderen 
eerst op een reguliere school naar een schakelklas. 
Dat is een speciale klas voor leerlingen die nog geen 
Nederlands spreken. Zij krijgen daar een jaar lang 
intensief onderwijs om hun taalachterstand weg te 
werken. Daarna kunnen ze doorstromen in het regu-
liere primair- of voortgezet onderwijs, het mbo of het 
hoger onderwijs.

Moeten asielzoekers de Nederlandse taal leren?
Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning 
heeft gekregen en statushouder is geworden, moet 
hij of zij inburgeren en Nederlands leren. Woont een 
statushouder nog op het azc, dan kan die deelnemen 
aan het programma Voorinburgering van het COA. 
Dit programma bestaat uit taalonderwijs dat door 
NT2-docenten wordt aangeboden en uit trainingen 
gericht op kennis van de Nederlandse maatschappij, 
waaronder de module Oriëntatie op de Nederlandse 
Arbeidsmarkt.
 
Sinds juli 2017 kunnen ook asielzoekers die veel kans 
maken dat ze mogen blijven, taallessen van NT2-do-
centen krijgen.8 In de praktijk zijn dat vooral asielzoe-
kers uit Syrië en Eritrea. 
De overheid organiseert geen Nederlandse les voor 
volwassen asielzoekers die weinig kans op een ver-
blijfsvergunning maken. Deze asielzoekers kunnen 
op een azc wel Nederlandse les van vrijwilligers krij-
gen.

Het nieuwe kabinet Rutte III wil realiseren dat asiel-
zoekers die een grote kans hebben om te blijven,  
opgevangen worden in een kleine opvanglocatie 
waar ze direct taalles kunnen krijgen en met het in-
burgeringstraject beginnen. Asielzoekers die minder 
kansen hebben te blijven, komen in grotere centra.

8  www.volkskrant.nl/binnenland/kansrijke-asielzoeker-krijgt-
meteen-nederlandse-les~a4417403/

https://vng.nl/files/vng/20160523-infodoc-asielzoekers-en-nieuwkomers.pdf
https://vng.nl/files/vng/20160523-infodoc-asielzoekers-en-nieuwkomers.pdf
http:// www.volkskrant.nl/binnenland/kansrijke-asielzoeker-krijgt-meteen-nederlandse-les~a4417403/
http:// www.volkskrant.nl/binnenland/kansrijke-asielzoeker-krijgt-meteen-nederlandse-les~a4417403/
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Welke rechten en plichten 
hebben vluchtelingen?

Vluchtelingen
Volgens het VN Vluchtelingenverdrag 
uit 1951 is een vluchteling iemand die 
in zijn thuisland gegronde vrees heeft 
voor vervolging. Redenen voor vervolging 
kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, 
politieke overtuiging of seksuele voorkeur. 
In Nederland beslist de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) tijdens de 
asielprocedure over de asielaanvraag 
en of de asielzoeker erkend wordt als 
vluchteling. Wanneer de asielzoeker een 
verblijfsvergunning krijgt, dan krijgt hij of 
zij eerst een intrekbare vergunning die vijf 
jaar geldig is. De asielzoeker is nu erkend 
als vluchteling en statushouder. Ook wel 
aangeduid met de term  vergunninghouder 
of asielmigrant.

Bekijk de begrippenlijst op pagina 16.

Wat voor verblijfsvergunning krijgt een 
vluchteling?
Een vluchteling krijgt eerst een intrekbare verblijfsver-
gunning die vijf jaar geldig is.  Gedurende vijf jaar kan 
de vergunning worden ingetrokken als de situatie in 
het land van herkomst is verbeterd en de vluchteling 
geen bescherming meer nodig heeft. In de praktijk 
komt dit niet vaak voor. Na vijf jaar kan de vluchteling 
een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning asiel 
voor onbepaalde tijd. Daarvoor moet de vluchteling 

ook geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen. 
Alleen wanneer de vluchteling een ernstig misdrijf 
pleegt of een gevaar voor de nationale veiligheid 
vormt, kan de vergunning weer worden ingetrokken.
Het kabinet Rutte III is van plan een asielvergunning 
voor drie jaar te verlenen en niet langer voor vijf jaar. 
Daarna kan de vergunning nog met twee jaar worden 
verlengd, waarna een vergunning voor onbepaalde 
tijd tot de mogelijkheid behoort. Iemand die de eerste 
vijf jaar een misdrijf heeft begaan, maakt geen kans 
op naturalisatie.

Moeten nieuwkomers verplicht de 
participatieverklaring ondertekenen?
Ja, nieuwkomers zijn sinds 1 oktober 2017 verplicht 
om in het eerste jaar het traject rond de participa-
tieverklaring te doorlopen bij de gemeente. Hierin 
worden nieuwkomers gewezen op hun rechten en 
plichten en op Nederlandse kernwaarden als vrijheid, 
gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Wie 
weigert de participatieverklaring te ondertekenen kan 
een boete van 340 euro krijgen. Deze boete kan her-
haald worden. Tevens verliest men het recht op een 
lening van DUO voor zijn of haar verdere inburgering. 
Dat geldt ook voor migranten die komen in verband 
met gezinsvorming of gezinshereniging, en geestelij-
ke bedienaren. 

In de gewijzigde Wet inburgering is ook vastgelegd 
dat gemeenten de vluchtelingen maatschappelijke 
begeleiding moeten aanbieden en wegwijs maken in 
hun woonplaats en krijgen ze hulp bij de start van de 
inburgering. Gemeenten krijgen hiervoor 2.370 euro 
per vluchteling.
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Moeten vluchtelingen verplicht binnen 3 jaar 
inburgeren?9

Wanneer een meerderjarige asielzoeker een verblijfs-
vergunning heeft gekregen en vergunninghouder 
is geworden, moet hij of zij binnen drie jaar aan de 
inburgeringsplicht voldoen. Analfabeten krijgen twee 
jaar extra de tijd hiervoor. Verlenging kan ook door 
niet-analfabete inburgeraars worden aangevraagd, 
op grond van sociale, medische of dringende om-
standigheden. Daarnaast betekent het niet voldoen 
aan het gehele inburgeringsexamen dat er geen per-
manente verblijfsvergunning wordt verstrekt en dat 
het Nederlanderschap niet verkregen kan worden. 

Doel van deze verplichting is dat nieuwkomers 
gestimuleerd worden actief mee te doen in de 
samenleving en dat ze zo snel mogelijk economisch 
zelfstandig worden. Het inburgeringsexamen 
bestaat uit toetsen waarin de beheersing van 
het Nederlands wordt getoetst en kennis van de 
Nederlandse maatschappij, inclusief de Nederlandse 
arbeidsmarkt.

Is een inburgeringscursus verplicht?
Ter voorbereiding op de inburgeringsexamens kan 
een statushouder eerst een cursus volgen, maar 
dat is niet verplicht. Wanneer statushouders nog in 
de opvang verblijven, kunnen ze deelnemen aan het 
programma Voorbereiding op inburgering dat door 
het COA wordt verzorgd. Buiten de opvang zijn er 
verschillende aanbieders.

Wie betaalt de inburgeringscursus en de 
examens?
Deelnemers aan de inburgeringscursus moeten 
betalen voor de cursus, de cursusboeken en de 
examens. De kosten voor inburgeringscursussen 
variëren en zijn afhankelijk van het aantal uren, 
het niveau van de cursist en het uurtarief van de 
aanbieder. In totaal kunnen de kosten oplopen tot 
duizenden euro’s.

Vergunninghouders mogen maximaal 10.000 
euro bij DUO lenen om de inburgeringscursus en 
het examen te betalen. Zij hoeven dit niet terug te 

9   www.inburgeren.nl

betalen wanneer ze op tijd hun diploma halen of een 
ontheffing of vrijstelling hebben gekregen. 

Wat gebeurt er wanneer een vluchteling het 
inburgeringsexamen niet haalt?
Binnen drie jaar moet een nieuwkomer het inburge-
ringsexamen halen. In sommige gevallen is dit niet 
noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat de nieuwkomer al 
een Nederlands diploma op zak heeft. Dan kan de 
vluchteling vrijstelling krijgen. 

Een vluchteling kan van de inburgeringsplicht worden 
ontheven vanwege een medische oorzaak, wanneer 
de vluchteling al goed is ingeburgerd of wanneer hij 
of zij aantoonbaar genoeg heeft gedaan om in te 
burgeren. Dat laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn 
wanneer meer dan 600 uur een inburgeringscursus 
is gevolgd bij een goedgekeurde opleiding (die staan 
op de site van Blik op Werk) en er minimaal vier keer 
een poging ondernomen is de examens te halen. 
Wanneer de vluchteling al goed is ingeburgerd, kan 
hij of zij worden vrijgesteld.

Een vergunninghouder kan ook maximaal twee jaar 
verlenging krijgen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of 
mantelzorgtaken.

Wanneer de vergunninghouder niet op tijd het exa-
men heeft gehaald, kan hij of zij een boete van maxi-
maal 1.250 euro krijgen. Deze boete kan herhaald 
worden. Indien de vergunninghouder geld geleend 
heeft bij DUO voor de inburgeringscursus en het ex-
amen, zal dit geld terugbetaald moeten worden. Om-
dat een uitkeringsgerechtigde statushouder dan ook 
niet voldoet aan de taaleis van de Participatiewet, 
kan hij of zij op de uitkering gekort worden.

Het nieuwe kabinet Rutte III wil vluchtelingen, wanneer 
ze onvoldoende meewerken aan het inburgeringstra-
ject, kunnen korten op hun uitkering en minder kans 
geven op een permanente verblijfsvergunning.

http://www.inburgeren.nl 
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Krijgen vluchtelingen met voorrang een 
woning?
Om vluchtelingen onderdak te geven, wordt meestal 
gebruik gemaakt van het aanbod van sociale huur-
woningen van corporaties. Tot 1 juli 2017 vormden 
statushouders, net als bijvoorbeeld mantelzorgers of 
slachtoffers van huiselijk geweld, een categorie die 
volgens de Huisvestingswet voorrang moet krijgen 
bij de toewijzing van sociale huurwoningen. 

Vanaf 1 juli 2017 zijn vluchtelingen door het vorige 
kabinet geschrapt als urgentiecategorie. Gemeenten 
kunnen sindsdien zelf beslissen of ze in hun huis-
vestingsverordening vluchtelingen voorrang willen 
blijven geven of niet. 
Wanneer gemeenten niet voldoende sociale huurwo-
ningen hebben, worden ze gestimuleerd extra woon-
ruimte te creëren en vluchtelingen onder te brengen 
in tijdelijke woningen zoals bijvoorbeeld containerwo-
ningen, kantoorpanden en rijksgebouwen.

Krijgen vluchtelingen een vergoeding om hun 
woning in te richten?
Omdat de meeste vluchtelingen op het moment dat 
ze een woning krijgen nog geen eigen inkomen of 
vermogen hebben, kunnen ze in verschillende ge-
meenten een inrichtingskrediet krijgen voor basale 
benodigdheden zoals een bed, bank, stoelen, tafel en 
koelkast. In sommige gemeenten is dit krediet een 
gift, in andere gemeenten een lening. 

Kunnen vluchtelingen meteen gaan werken?
Een vluchteling met een (tijdelijke) verblijfsvergun-
ning kan direct in Nederland aan het werk10. Dat kan 
een functie in loondienst zijn, maar een statushouder 
kan ook van start als zelfstandig ondernemer of een 
werkervaringsplaats of stage vervullen. 

10  Een statushouder mag pas werken in een ander EU land als hij 
of Nederlander is geworden, of - zij het onder beperkingen -  
als hij de Europese verblijfsvergunning voor een langdurig 
ingezetene heeft.

Wanneer vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
nog in het azc wonen, omdat zij nog wachten op 
huisvesting, mogen zij ook werken. Wel moeten zij 
in dat geval een eigen bijdrage betalen aan het COA 
voor onder andere de kosten van de opvang.

Door de Participatiewet zijn gemeenten verplicht om 
uitkeringsgerechtigden, waaronder vluchtelingen, zo 
snel mogelijk naar betaald werk te leiden. Uit  
onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samen-
leving (KIS) blijkt dat hierbij duidelijk verschillen in 
aanpak tussen gemeenten zijn. Ruim de helft van 
de gemeenten vindt dat statushouders direct aan 
de slag moeten, ook als zij nauwelijks Nederlands 
spreken en de baan niet past bij hun denkniveau of 
ervaring. Andere gemeenten investeren liever eerst 
in meer opleiding, in de hoop dat de statushouder op 
termijn werk vindt op een hoger niveau.

Uit het KIS-onderzoek blijkt verder dat gemeenten 
voor twee derde van de statushouders activiteiten 
hebben ingezet om ze te ondersteunen bij hun 
zoektocht naar een plek op de arbeidsmarkt. Van de 
statushouders is naar schatting 8% direct naar werk 
bemiddeld, 12% richting onderwijs, een kwart naar 
activeringsactiviteiten en een kwart is ingezet op 
maatschappelijke participatie.11

Ruim een derde van de statushouders (37%) is 
nog niet via een van de integratieroutes bemiddeld. 
Dit kon te maken hebben met de situatie van de 
statushouder - mensen zijn niet bemiddelbaar door 

11  www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-
arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2017

https://www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2017
http:// www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2017
http:// www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2017
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gezondheidsproblemen, onvoldoende taalniveau of 
andere zorgen - of met oorzaken die bij de gemeente 
lagen. 

Heeft een vluchteling recht op een uitkering?
Wanneer statushouders een woning toegewezen 
hebben gekregen, kunnen ze een uitkering ontvangen 
op grond van de Participatiewet. Hiervoor is in som-
mige gemeenten een tegenprestatie verplicht. 

De uitkering geldt als een tijdelijke financiële onder-
steuning totdat er werk is gevonden of de vluchteling 
een opleiding is gestart. Omdat statushouders de 
eerste drie jaar nog een verplicht inburgeringstraject 
moeten volgen, blijkt dit in de praktijk voor veel vluch-
telingen vaak moeilijk te combineren met fulltime 
werk. Daarnaast blijkt dat vluchtelingen met een 
intrekbare status vaak minder kans hebben op het 
vinden van een baan dan vluchtelingen met een per-
mante status. Voor werkgevers is het een groter risi-
co te investeren in een werknemer van wie niet zeker 
is of hij of zij wel in Nederland mag blijven.12

Het nieuwe kabinet Rutte III wil vluchtelingen de eer-
ste twee jaar van hun verblijf geen recht meer geven 
op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Gemeenten, 
die meer begeleiding bij de inburgering moeten gaan 
bieden, keren deze sociale voorzieningen in het ver-
volg in natura uit. Vluchtelingen hebben daarnaast 
alleen recht op enkele honderden euro’s ‘leefgeld’.

Op wat voor zorg heeft een vluchteling recht?
Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning 
heeft gekregen, moet hij of zij formeel binnen vier 
maanden een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. 
De zorgverzekering start dan met ingang van de da-
tum waarop de verblijfsvergunning inging.13

12  Tesseltje de Lange, Elles Besselsen, Soumaya Rahouti 
en Conny Rijken: Van azc naar een baan. De Nederlandse 
regelgeving over en praktijk van arbeidsmarktintegratie van 
vluchtelingen (2017).

13  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-
en-antwoord/kan-ik-een-zorgverzekering-afsluiten-als-ik-nog-
geen-verblijfsvergunning-heb

Omdat statushouders nog onder de zorgregeling van 
het COA vallen gedurende het verblijf in de opvang, 
heeft het COA met alle zorgverzekeraars afgesproken 
dat de zorgverzekering pas ingaat bij de huisvesting 
in de gemeente.

Statushouders
Een statushouder is een voormalig asielzoe-
ker die erkend is als vluchteling en met een 
verblijfsvergunning in Nederland verblijft. 
Een statushouder wordt ook wel een ver-
gunninghouder genoemd.  

Bekijk de begrippenlijst op pagina 16.

Wanneer mag een vluchteling de Nederlandse 
nationaliteit aanvragen?
Na vijf jaar kunnen vluchtelingen Nederlander wor-
den. De Nederlandse nationaliteit geeft hen de mo-
gelijkheid gemakkelijker te reizen naar het buitenland, 
te stemmen en burgemeester, militair of rechter te 
worden. Om in aanmerking te komen voor het Ne-
derlanderschap moeten vluchtelingen minimaal vijf 
jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond, 
meerderjarig zijn, een verblijfsvergunning voor onbe-
paalde tijd hebben, ingeburgerd zijn en de afgelopen 
vier jaar geen misdrijf hebben gepleegd.14  Vluchtelin-
gen waarvan is vastgesteld dat zij ook staatloos zijn, 
kunnen na drie jaar naturaliseren.

14  www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/procedures-wetten-
beleid/naturalisatie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-zorgverzekering-afsluiten-als-ik-nog-geen-verblijfsvergunning-heb
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-zorgverzekering-afsluiten-als-ik-nog-geen-verblijfsvergunning-heb
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-zorgverzekering-afsluiten-als-ik-nog-geen-verblijfsvergunning-heb
http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/procedures-wetten-beleid/naturalisatie
http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/procedures-wetten-beleid/naturalisatie
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Hoeveel nieuwkomers komen er naar 
Nederland?
De afgelopen jaren groeit de Nederlandse bevolking 
vooral door migratie. Zo nam het aantal inwoners 
in 2016 met 102.000 inwoners toe. Deze groei 
kwam grotendeels doordat er meer mensen vanuit 
het buitenland naar Nederland migreerden dan 
dat er mensen uit Nederland vertrokken. In 2016 
verhuisden er 231.000 mensen naar Nederland. 
Tegelijkertijd waren er ook 152.000 mensen die uit 
Nederland vertrokken. Het migratiesaldo (immigratie 
minus emigratie) bedroeg dus 79.000 in 2016. 
Daarnaast was er sprake van natuurlijke aanwas: er 
werden in 2016 23 duizend personen meer geboren 
dan dat er dat jaar stierven.15 

15  statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37943N
ED&D1=0-3,6-7,47,89,173-178,180,183,449-462&D2=322,339
,356,373&HDR=G1&STB=T&VW=T

De 231.000 immigranten bestaan voornamelijk uit 
mensen die naar Nederland zijn gekomen in het 
kader van gezinsvorming en uit mensen die (tijdelijk) 
naar Nederland komen voor werk of een opleiding.16 
Van de 231 duizend nieuwkomers waren er volgens 
het jaarverslag van de IND in 2016 30 duizend 
asielzoekers en nareizigers.17 Inclusief de groep 
tweede en volgende aanvraag asiel, ging het om 
een kleine 32.000 personen. Het aantal asielzoekers 
(18,1 duizend in 2016) was minder dan de helft van 
het aantal mensen (43.000) dat in 2015 een eerste 
asielverzoek indiende. 
Het aantal nareizende gezinsleden was met 11,8 
duizend maar iets lager dan de 13,8 duizend in 2015. 
In 2016 zijn in totaal zo’n 24.900 vreemdelingen die 
niet in Nederland mochten blijven, vertrokken.18 

16  www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/27/gezin-nog-steeds-
belangrijkste-reden-voor-immigratie

17  www.indjaarverslag.nl/indjaarverslag2016#!/cijfers/item/0 

18  www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/24/kerncijfers-
asiel-en-migratie

Asiel 2016 2015

Eerste aanvragen asiel 18.170 43.090

Tweede en volgende aanvraag asiel 1.660 1.940

Nareizigers 11.810 13.850

Inwilligingen eerste, tweede en volgende aanvragen asiel 54% 70%

Top 3 nationaliteiten eerste asielaanvragen: 1) Syrische  2) Albanese  3) Eritrese

Bron: IND Jaarverslag

http:// statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37943NED&D1=0-3,6-7,47,89,173-178,180,183,449-462&D2=322,339,356,373&HDR=G1&STB=T&VW=T
http:// statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37943NED&D1=0-3,6-7,47,89,173-178,180,183,449-462&D2=322,339,356,373&HDR=G1&STB=T&VW=T
http:// statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37943NED&D1=0-3,6-7,47,89,173-178,180,183,449-462&D2=322,339,356,373&HDR=G1&STB=T&VW=T
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/27/gezin-nog-steeds-belangrijkste-reden-voor-immigratie
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/27/gezin-nog-steeds-belangrijkste-reden-voor-immigratie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/24/kerncijfers-asiel-en-migratie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/24/kerncijfers-asiel-en-migratie


pagina 15 van 19Factcheck: Welke rechten en plichtenhebben asielzoekers en vluchtelingen in Nederland?

De meeste asielzoekers - inclusief herhaalde asiel-
verzoeken en nareis - kwamen in 2016 uit Syrië 
(10.600), gevolgd door Eritrea (2.900), Albanië 
(1.700), Afghanistan (1.400), Marokko (1.300), Irak 
(1.200) en Iran (1.000). 19 

Asielzoekers uit landen zoals Syrië of Eritrea maken 
een grote kans op een asielstatus. Daarentegen 
komen asielzoekers uit veilige landen in Noord-Afrika 
of van de Balkan vaak om economische motieven 
naar Nederland en komen dan niet in aanmerking 
voor een asielstatus.20

Asielzoekers uit landen als Irak, Iran of Afghanistan, 
komen in sommige gevallen wel en in andere geval-
len niet in aanmerking voor een asielstatus. Dit hangt 
onder andere af van het gebied waar ze vandaan 
komen, of ze tot een minderheidsgroep behoren 
evenals hun individuele omstandigheden.

19  www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/
Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf

20  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-
antwoord/herkomstlanden-asielzoekers 

Hoeveel vluchtelingen wonen er in Nederland?
In Nederland wonen volgens VluchtelingenWerk zo›n 
200.000 tot 250.000 vluchtelingen. Velen van hen 
zijn inmiddels genaturaliseerd tot Nederlander en zijn 
afkomstig uit landen als Syrië, Afghanistan, Irak, Iran 
en Somalië. 21 

Neemt Nederland meer asielzoekers op dan 
andere EU-landen?
In de eerste helft van 2017 stond Nederland in 
vergelijking met andere landen in de Europese Unie 
volgens de Rijksoverheid op de negende plaats 
voor het aantal eerste asielaanvragen. Gemeten 
naar het aantal inwoners stond Nederland op de 
vijftiende plaats.22 Nederland nam 1,6% op van het 
aantal asielzoekers op dat zich in 2016 in de EU 
heeft gemeld.23 

21  www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/landen-van-herkomst

22  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-
antwoord/verhouding-asielzoekers-nederland-andere-landen

23  www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/
Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf

http://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf
http://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/herkomstlanden-asielzoekers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/herkomstlanden-asielzoekers
http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/landen-van-herkomst
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/verhouding-asielzoekers-nederland-andere-landen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/verhouding-asielzoekers-nederland-andere-landen
http:// www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf
http:// www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf
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Asielzoekers
Asielzoekers zijn personen die hun eigen land ver-
laten hebben en bescherming zoeken in een ander 
land. Wanneer ze asiel aanvragen doen ze een be-
roep op het Vluchtelingenverdrag en willen ze erkend 
worden als vluchteling. Ze kunnen zich voor een 
asielaanvraag melden in het aanmeldcentrum in Ter 
Apel of Schiphol om de asielprocedure te starten. 
Zolang ze nog niet erkend zijn als vluchteling, worden 
ze asielzoeker genoemd en hebben ze minder rech-
ten. 

Immigranten
Immigranten zijn personen die zich vanuit het bui-
tenland in Nederland vestigen. Om als immigrant 
te worden meegeteld, moeten deze personen zijn 
ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).24 
Iemand wordt als immigrant in de BRP ingeschreven 
als hij of zij ‘naar redelijke verwachting gedurende 
een half jaar ten minste twee derde van de tijd in 
Nederland verblijf zal houden’. In de praktijk wordt 
iemand vaak ingeschreven in de BRP wanneer de 
betrokkene van plan is de komende vier maanden in 
Nederland te blijven. 25

De inschrijving van asielzoekers in de BRP is in 
Nederland anders geregeld dan de inschrijving van 
andere immigranten. Asielzoekers worden in de BRP 
ingeschreven als zij een half jaar in de opvang voor 

24  Voorheen: Gemeentelijke Basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)

25  www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2012/43/migranten-
vreemdelingen-en-vluchtelingen-begrippen-op-het-terrein-
van-asiel-en-buitenlandse-migratie

asielzoekers verblijven of wanneer ze een verblijfs-
vergunning een verblijfsvergunning krijgen. Asiel-
zoekers waarvan de IND de identiteit en nationaliteit 
al vast kan stellen, kunnen gedurende de algemene 
procedure worden ingeschreven. Inschrijving van de 
meeste asielzoekers en statushouders gebeurt in zo-
genoemde ‘BRP-straten’ bij de aanmeldcentra waar 
de afdeling burgerzaken van de gemeente en de IND 
nauw samenwerken voor de juiste vaststelling van 
persoonsgegevens. . 

Vluchtelingen
Volgens het VN Vluchtelingenverdrag uit 1951 is een 
vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde 
vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging 
kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke 
overtuiging of seksuele voorkeur. 

Vluchtelingen kunnen asiel krijgen wanneer ze risico 
lopen op marteling of een onmenselijke of verne-
derende straf. Ook wanneer de situatie in een land 
bijzonder onveilig is, bijvoorbeeld wanneer er een 
oorlog is, kan een persoon asiel krijgen. 

Ruim 150 staten hebben zich bij het VN Vluchte-
lingenverdrag aangesloten. Nederland deed dat in 
1956. Iedere staat die het verdrag heeft ondertekend, 
dient zich aan de regels van het verdrag te houden. 
Dit betekent onder andere dat vluchtelingen en asiel-
zoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een 
land waar ze gevaar lopen. In Nederland beslist de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de 
asielprocedure over de asielaanvraag en of de asiel-
zoeker erkend wordt als vluchteling.

Begrippenlijst

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2012/43/migranten-vreemdelingen-en-vluchtelingen-begrippen-op-het-terrein-van-asiel-en-buitenlandse-migratie
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2012/43/migranten-vreemdelingen-en-vluchtelingen-begrippen-op-het-terrein-van-asiel-en-buitenlandse-migratie
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2012/43/migranten-vreemdelingen-en-vluchtelingen-begrippen-op-het-terrein-van-asiel-en-buitenlandse-migratie
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Economische vluchtelingen
Economische vluchtelingen zijn mensen die niet zijn 
gevlucht om politieke redenen, maar om een betere 
levensstandaard te vinden. De term heeft vaak een 
afkeurende lading. Migranten die uit een veilig land 
komen en om economische redenen hierheen zijn 
gereisd, kunnen geen beroep doen op het VN Vluch-
telingenverdrag en krijgen geen asiel.

Statushouders
Een statushouder is een voormalig asielzoeker die 
erkend is als vluchteling en met een verblijfsvergun-
ning in Nederland verblijft. Een statushouder wordt 
ook wel een vergunninghouder genoemd. 

Nareizigers
Nareizigers zijn echtgenoten, partners en min-
derjarige kinderen die feitelijk tot het gezin van de 
statushouder behoren. Zij kunnen in het kader van 
gezinshereniging naar Nederland komen. Statushou-
ders komen ook in aanmerking voor hereniging met 
meerderjarige afhankelijke kinderen. Ook alleenstaan-
de minderjarige statushouders kunnen een aanvraag 
gezinshereniging doen voor hun ouders, broers en 
zussen. 

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, 
kan hij een aanvraag voor gezinshereniging indienen. 
Dat moet wel binnen drie maanden na het verkrij-
gen van de verblijfsvergunning gebeuren. De IND 
heeft een beslistermijn van zes maanden. Nareizi-
gers krijgen geen zelfstandige, maar een afgeleide 
verblijfsvergunning. Wanneer de gezinsband wordt 
verbroken, bijvoorbeeld door echtscheiding, kan de 
afgeleide vergunning weer worden ingetrokken.

Uitgenodigde vluchtelingen
Van de vluchtelingen die hun land zijn ontvlucht 
maar nog geen bescherming hebben gevonden, 
worden de meest kwetsbare vluchtelingen door de 
UNHCR voorgedragen voor hervestiging naar een 
ander land. Nederland is een van de landen die een 
deel van deze vluchtelingen opneemt. De vluchtelin-
gen worden geselecteerd tijdens ‘selectiemissies’ die 
de IND organiseert of kunnen op basis van een dos-
sier worden uitgenodigd. Uitgenodigde vluchtelingen 
krijgen bij binnenkomst direct een asielvergunning en 
worden direct in een gemeente gehuisvest. Het jaar-
lijks aantal uitgenodigde vluchtelingen bedroeg jaren-
lang circa 500. Het kabinet Rutte III heeft dit vanaf 
2018 verhoogd naar 750 vluchtelingen per jaar.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
(amv) 
Dit zijn asielzoekers die jonger zijn dan 18 jaar en 
bij binnenkomst in Nederland niet werden begeleid 
door een ouder of een volwassen familielid. Wan-
neer ze onder de 15 jaar zijn, worden ze door de 
voogdijinstelling Stichting Nidos in een opvanggezin 
geplaatst tot ze meerderjarig zijn. Voor amv’s vanaf 
15 jaar biedt het COA speciale opvang met bege-
leiding. Ook deze kinderen vallen onder voogdij van 
Stichting Nidos.26

26  www.coa.nl/nl/opvanglocaties/locaties-voor-jongeren 

https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties/locaties-voor-jongeren
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Bij het samenstellen van deze factsheet is dankbaar gebruik gemaakt van informatie op onder andere de 
volgende websites:

• VluchtelingenWerk Nederland: www.vluchtelingenwerk.nl
• Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA: www.coa.nl
• Immigratie- en naturalisatiedienst: www.ind.nl
• Websites van de rijksoverheid, waaronder: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid
• Inburgeren.nl
• Dossier Vluchtelingen op website KIS: www.kis.nl/dossier/vluchtelingen
• Artikelen over vluchtelingen op Republiek Allochtonië: www.republiekallochtonie.nl/blog/tag/vluchtelingen

Bronnen en verder lezen
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