Uw asielaanvraag is afgewezen op
grond van de Dublinverordening en
u moet Nederland verlaten.
Hebt u moeite om deze informatie te lezen?
Vraag dan uw regievoerder om uitleg.
U ontvangt dit informatieblad omdat op grond van onderzoek is gebleken dat een ander land dan Nederland verantwoordelijk is
voor uw asielverzoek. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft aan het andere Europese land gevraagd om de behandeling
van uw asielprocedure over te nemen. Dit verzoek wordt een Dublinclaim genoemd. Het andere land heeft deze claim geaccepteerd.
Uw asielverzoek in Nederland is om die reden niet in behandeling genomen. De IND heeft dit besluit met een beschikking aan u
laten weten. In de beschikking van de IND heeft u kunnen lezen welk Europees land uw asielprocedure zal gaan behandelen.
U moet zich voorbereiden op het feit dat u Nederland gaat verlaten. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zorgt voor uw terugreis
naar dit Europese land.

Deze informatie is ook belangrijk als u beroep (en eventueel een
verzoek om een voorlopige voorziening) heeft ingediend tegen de
beslissing van de IND en u nog in afwachting bent van een beslissing
van de rechter.

Wat is de Dublinverordening?
De Dublinverordening is een Europese Verordening. De regels in de
verordening geven aan welk Europees land verantwoordelijk is voor
de behandeling van een asielprocedure.

De rol van de DT&V bij uw vertrek
De DT&V is door de IND geïnformeerd over het besluit en er is een
vertrekprocedure voor u gestart. De DT&V ondersteunt en faciliteert
u bij uw reis naar het Europese land dat heeft ingestemd met het
verzoek om uw asielprocedure te behandelen. U zult met een
medewerker van de DT&V (de regievoerder) op verschillende
momenten gesprekken voeren over uw vertrek. De regievoerder is
uw vaste contactpersoon bij de DT&V.

De regievoerder maakt met u heldere afspraken over de acties die
u gaat ondernemen om uw vertrek te realiseren. Van elk gesprek
wordt een schriftelijk verslag gemaakt, zodat alle afspraken op
papier staan. Dit verslag wordt aan uw dossier toegevoegd.
Uw dossier bij de DT&V bestaat uit feiten en omstandigheden
die betrekking hebben op uw situatie, zoals:
• Uw persoonsgegevens en persoonlijke omstandigheden;
• De (verblijfsrechtelijke) procedures in Nederland;
• Uw vertrekmogelijkheden;
• Verslagen van de afspraken die u hebt gemaakt en gesprekken
die u hebt gevoerd.

Uw vertrek uit Nederland
Uw vertrek uit Nederland zal plaatsvinden op het moment dat u
niet (langer) in Nederland mag blijven. Het kan zijn dat u tijdelijk
een (verblijfsrechtelijke) procedure in Nederland mag afwachten.
De DT&V houdt hier uiteraard rekening mee.
Er zijn drie mogelijkheden om uw vertrek uit Nederland te
realiseren:
Optie 1
U wilt zelf uw vertrek regelen, eventueel met hulp van de DT&V.
U regelt zelf een vliegticket en een reisdocument om naar het
andere Europese land te reizen, binnen de hiervoor, door de IND
aangegeven, termijn.
Mocht u niet in staat zijn om dit te organiseren, dan kan de DT&V u
hierbij helpen. De DT&V kan het volgende voor u regelen:
• vervoer naar de grens/luchthaven;
• een vliegticket voor een enkele reis;
• een geldig tijdelijk reisdocument, het zogenaamde Dublin laissez
passer.
Optie 2
De DT&V regelt uw vertrek naar het Europese land dat verantwoordelijk is voor
de behandeling van uw asielverzoek.
Als u uw vertrek niet zelf heeft geregeld, eventueel met hulp van de
regievoerder, dan regelt de DT&V uw vertrek. De regievoerder
bepaalt aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden op welke
wijze uw vertrek geregeld gaat worden.

Optie 3
U vertrekt zelfstandig naar uw land van herkomst met hulp van de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM) of de DT&V.
Wanneer u op eigen gelegenheid wilt terugkeren naar uw land en u
komt uit een visumplichtig land, kan lOM u, afhankelijk van uw
persoonlijke omstandigheden, helpen met:
• Advies en informatie over terugkeer of hervestiging in een ander
land;
• Het verkrijgen van een (vervangend) reisdocument en een
vergoeding voor de gemaakte kosten voor een reisdocument;
• Het regelen van een vliegticket en/of uw verblijf op het vliegveld
als u moet overstappen. Het vliegticket is voor een enkele reis
naar een luchthaven zo dicht mogelijk bij uw eindbestemming
en, eventueel, een vergoeding om verder te reizen over land;
• Het geven van begeleiding op Schiphol en, eventueel, op het
vliegveld als u moet overstappen en/of op het vliegveld van uw
eindbestemming;
• Een mogelijke financiële bijdrage, om bijvoorbeeld uw eerste
verblijfskosten in uw land te kunnen betalen. Dit is onder meer
afhankelijk van het land waar u naartoe reist;
• U kunt contact opnemen met de onafhankelijke Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM). De medewerkers van IOM geven
individuele voorlichting tijdens spreekuren op verschillende
locaties in het land. Om een afspraak te maken, kunt u bellen
naar 088 746 44 66. U kunt ook de website van IOM raadplegen:
www.iom-nederland.nl.
• Ook de regievoerder van de DT&V kan u helpen bij het vertrek
naar uw land van herkomst. U moet dan wel in het bezit te zijn
van een geldig reisdocument. De DT&V kan u niet helpen bij het
verkrijgen van geldige reisdocumenten. De ondersteuning van de
DT&V bestaat uit:
-- vervoer naar de grens/luchthaven;
-- een vliegticket voor een enkele reis naar uw land van
herkomst.
Let op: Vertrek met IOM is mogelijk binnen 38 dagen na ontvangst van uw IND
beschikking en na toestemming van de DT&V. Als vertrek met IOM niet lukt
binnen 38 dagen, dan zal de DT&V alsnog de overdracht naar het andere
Europese land regelen.

Bescherming van uw privacy

Tot slot

De DT&V vindt het belangrijk dat het terugkeerproces transparant,
duidelijk en betrouwbaar is. Wij gaan daarom zorgvuldig om met
alle persoonsgegevens die wij verzamelen om vertrek uit Nederland
te realiseren. Hierbij handelen wij in overeenstemming met de
geldende wet- en regelgeving.

Dit informatieblad is een bewerking van wet- en regelgeving,
waarbij juridische woorden en beschrijvingen zoveel mogelijk zijn
vermeden. Het informatieblad is geen vervanger van de geldende
wet- en regelgeving, die onverkort van kracht is. Meer informatie is
ook te vinden op de website van de DT&V: www.dtenv.nl

Op de pagina Privacy op de website van de DT&V vindt u altijd de
laatste versie van onze privacyverklaring, met daarin de volgende
onderwerpen: welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij
de beschikking krijgen over deze persoonsgegevens, gebruik
van cookies, doel van en wettelijke basis voor de verwerking
van persoonsgegevens, bewaartermijn persoonsgegevens,
toegang derden tot uw persoonsgegevens, beveiliging van
uw persoonsgegevens, geautomatiseerde besluitvorming,
vragen en verzoeken over de uitoefening van uw privacyrechten.

Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, dan kunt u een
afspraak maken met uw regievoerder van de DT&V van wie u een
telefoonnummer heeft ontvangen.
Als u op een azc, de VBL of GL verblijft en u bent ontevreden over uw
verblijf dan kunt u een klacht indienen. Klachten worden door het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers behandeld conform de
Algemene wet bestuursrecht (Awb, hoofdstuk 9).
Klachten
Heeft u een klacht over de DT&V of over een medewerker van de
DT&V? U kunt een klacht indienen die betrekking heeft op een
incident dat korter dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Dit kunt u doen via de website www.dtenv.nl of schriftelijk.
U kunt uw brief sturen naar:
Dienst Terugkeer en Vertrek
T.a.v. ILC
Postbus 164
2501 CD Den Haag
Het indienen van een klacht op een andere wijze is niet mogelijk.
Het indienen van een klacht heeft geen invloed op uw verblijfsrechtelijke positie.
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