
Toegang tot 
de asielprocedure

Identi�catie

Informatie

Bescherming



Dit boekje moet eerstelijnsfunctionarissen helpen 
om hun voornaamste verplichtingen bij de omgang 
met personen die wellicht een verzoek om interna-
tionale bescherming willen doen, te allen tijde na 
te leven.

Het boekje leidt u door het proces van identificatie 
van personen die wellicht een verzoek om interna-
tionale bescherming willen doen, en helpt u bij de 
verstrekking van de geldende procedurele waarbor-
gen en de benodigde ondersteuning.

Ieder mens heeft recht op erkenning en 
respect.

Spoedeisende medische zorg en ver-
vulling van basisbehoeften moeten altijd 
op de eerste plaats komen.



Toegang tot de asielprocedure

1 2Iedereen 
kan een 
vluchteling 
zijn

Eenieder heeft recht 
op bescherming tegen 
refoulement

3 4Kwetsbare personen 
moeten worden 
herkend en op 
passende wijze 
ondersteuning 
krijgen

Het belang van het kind 
staat voorop bij alle 
maatregelen die met 
betrekking tot kinderen 
worden genomen

5 Eenieder die wellicht  
een verzoek om 
internationale bescherming 
wil doen, moet worden 
geïnformeerd over zijn  
of haar recht daartoe

6 Eenieder heeft het 
recht om een verzoek 
om internationale 
bescherming te doen

7 8Elk signaal of elke 
uitdrukking van angst 
kan worden opgevat 
als een verzoek 
om  
internationale 
bescherming

Verzoekers om 
internationale 
bescherming mogen 
niet worden gestraft 
voor hun illegale 
binnenkomst of 
verblijf

9 Elk verzoek moet 
worden geregistreerd 
of worden 
doorgestuurd naar 
de met registratie 
belaste autoriteit

10 Het beginsel van 
non-refoulement moet 
worden gewaarborgd, 
ook wanneer een 
persoon geen asiel 
aanvraagt



Uw rol bij het waarborgen van de toe-
gang tot internationale bescherming

Zorg proactief voor toegang tot de 
asielprocedure

yy Eenieder heeft het recht om asiel aan te vragen

yy De behoefte aan bescherming kan op veel meer 
manieren worden uitgedrukt dan alleen door 
„asiel!” te roepen

yy Ga er bij twijfel van uit dat de persoon asiel 
aanvraagt

Zoek naar aanwijzingen en wees 
onbevooroordeeld

yy Iedereen kan een vluchteling zijn

yy Wees alert op kwetsbaarheden

Toon respect en vel geen oordeel

yy Discrimineer niet

yy Het is niet uw verantwoordelijkheid om te 
beslissen of de persoon een vluchteling is of niet

yy Verzoekers mogen niet worden gestraft voor hun 
illegale binnenkomst of verblijf

Let op uw lichaamstaal en op de wijze 
waarop u communiceert



Aanwijzingen dat iemand wellicht een 
verzoek om internationale bescherming 
wil doen

Wie de persoon is 

Waar de persoon vandaan komt 

Wat de persoon zegt/vreest

yy Moord of executie
yy Vervolging
yy Foltering

yy Oorlog
yy Terugkeer

Wat de persoon wil

yy Hulp

yy Bescherming

yy Een vertegenwoordiger van de VN/UNHCR of een 
advocaat spreken

Wat u kunt waarnemen (uiterlijk en 
gedrag)

yy De ambtenaar benaderen/ontwijken

yy Angst, stress of opvallend zwijgen

yy Ongewoon gedrag en/of ongewone houding 

yy Uiterlijk (verwondingen, littekens, kleding, 
bezittingen enz.)



Volgende stappen 

Informatie verstrekken over de mogelijk-
heid om asiel aan te vragen

yy Zorg ervoor dat u bekend bent met de informatie 
die volgens de nationale praktijk moet worden 
verstrekt

Herken de intentie tot een verzoek om 
internationale bescherming

yy Als een persoon op enigerlei wijze te kennen 
heeft gegeven dat hij of zij om internationale 
bescherming verzoekt, heeft deze persoon een 
verzoek gedaan

yy U dient zich ervan bewust te zijn dat iedere 
persoon die de wens heeft geuit om een verzoek 
te doen, een verzoeker wordt met alle daaraan 
verbonden rechten

Verwijs de aanvrager voor registratie door 
naar de bevoegde autoriteiten

Registreer de persoon zelf indien u daar-
toe bevoegd bent

Informeer de verzoeker waar en hoe de 
aanvraag kan worden ingediend



Wat moet u doen als een persoon geen 
verzoek wil indienen? 

Waarborg het beginsel van non-refoulement

Wijs de persoon nogmaals op de 
mogelijkheid tot verzoek om internationale 
bescherming en benadruk de gevolgen van 
het niet doen van een verzoek

Raadpleeg bij twijfel uw leidinggevende

Volg uw nationale operationele procedures 
voor de verdere follow-up

Algemene beginselen

Spoedeisende medische zorg en vervulling 
van basisbehoeften moeten altijd op de 
eerste plaats komen

Kwetsbare personen moeten worden 
herkend en op passende wijze 
ondersteuning krijgen

Het belang van het kind staat voorop bij 
alle maatregelen die met betrekking tot 
kinderen worden genomen



De elektronische versie van dit boekje is, samen met 
andere praktische tools voor eerstelijnsfunctionaris-
sen inzake toegang tot de asielprocedure, te vinden 
op de website van EASO en Frontex: 

http://easo.europa.eu/accesstoprocedure

http://frontex.europa.eu/publications/?c=training
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