
Mijn levensboek



Dit levensboek is van: (This is the Life Diary of:)

Plak hier een foto van jezelf: (Place a photo of yourself here:)

Ik heb het gekregen van: (I received this Life Diary from:)

De eerste keer dat ik erin schreef was op: (I wrote in it for the first time on:) 

Ik ben naar Nederland gekomen op: (I came to the Netherlands on:)

Ik kom uit: (I come from:)

Ik ben nu ... jaar oud. (I am now ... years of age.)

Als ik mijn levensboek verlies, wil de vinder het dan opsturen naar: 
(If I lose my Life Diary, I would like the finder to send it to:)

Naam:

Straat:

Plaats:

Mijn voogd van Nidos heet: (My guardian at Nidos is called:)

Telefoon: (Telephone:)

Mijn advocaat heet: (My lawyer is called:)

Telefoon: (Telephone:)



Wat wil je nog meer over jezelf vertellen? (What else would you like to say about 
yourself?)

De namen van je ouders? (Your parents’ names?)

Je broertjes en zusjes? (Your brothers and sisters?)

Een tekening maken van je familie? (Would you like to make a drawing of your family?)



What is a Life Diary for?

This Life Diary can become your history book. Your file. Everything that you write and 

save now, can become important to you later in your life. Such as, where you lived, where 

you went to school and which people you met. Things that seem really normal now, but 

that later may help you to know who you were, and who you are. If you write or place 

something in this Diary every now and then, you’ll get a lot of enjoyment from it later.

This Diary is for you only: the world seen through your eyes. It’s 
your story, about what you have experienced and about what is 
happening in your life now: what you remember from before; about 
your journey to the Netherlands; about leaving your family.

You can write everything in this Diary. Even the things that you 
don’t talk about with anyone. Things that nobody is allowed to 
know. This Life Diary can’t talk, so it can’t pass anything on. It only 
listens to you.

You can use it to stay close to your family and to the place where 
you were born, even though you are far away. Maybe you have 
photos of your life before: of your family, or the place where you 
were born. Place them in your Life Diary. Maybe you’ve made 
drawings? Perhaps on the way to the Netherlands, or when you had 
just arrived? Place them in your Life Diary. There are often more 
things hidden in drawings than you think; especially when you look 
back at them later. Do you have cuttings, texts or pictures that 
mean something to you? It can be anything. If it is important to 
you, it deserves a place in your Life Diary. Do you remember songs 
or poems from your childhood? Do you still remember the song that 
your mother sang to you before you went to sleep? Write it down, so 
that you don’t forget it.

Filling in this Life Diary can help you in discovering the empty pages 
in your life. If you know who you are, and where you come from, you 
can make better decisions about where you want to go.

Wat heb je aan een levensboek?

Dit levensboek kan jouw geschiedenisboek worden. Jouw dossier. Alles wat je nu 

opschrijft en bewaart, kan later in je leven belangrijk voor je worden. Waar heb je 

gewoond, waar zat je op school, welke mensen heb je ontmoet. Dingen die nu heel 

gewoon zijn, maar die je later kunnen helpen om te weten wie je was en wie je bent. Als 

je af en toe eens wat opschrijft of inplakt in dit boek, heb je daar later veel plezier van.

Dit boek is alleen van jou: de wereld gezien door jouw ogen. 
Jouw verhalen over wat je hebt meegemaakt en wat er nu in je 
leven gebeurt. Wat je je herinnert van vroeger. Van je reis naar 
Nederland. Van het afscheid van je familie.

In dit boek kun je alles opschrijven. Ook de dingen waar je met 
niemand over praat. Die niemand mag weten. Dit levensboek kan 
niet praten, dus ook niets doorvertellen. Het luistert alleen naar 
jou.

Je kunt het gebruiken om ver weg toch verbonden te blijven 
met je familie en de plek waar je bent geboren. Misschien heb 
je foto’s van vroeger. Van je familie, van je geboorteplaats. Plak 
ze in je levensboek. Heb je tekeningen gemaakt? Onderweg 
naar Nederland of toen je net was aangekomen? Plak ze in je 
levensboek. In tekeningen ligt vaak meer besloten dan je denkt. 
Zeker als je er later naar kijkt. Heb je knipsels; teksten of plaatjes 
die iets voor je betekenen? Het kan van alles zijn, als het voor jou 
belangrijk is, verdient het een plek in je levensboek. Heb je liedjes 
of gedichten in je hoofd uit je kindertijd? Weet je het liedje nog 
dat je moeder voor je zong als je ging slapen? Schrijf het op, zodat 
je het niet vergeet.

Het vullen van dit levensboek kan je helpen bij het ontdekken van 
de lege bladzijden in je leven. Als je weet wie je bent en waar je 
vandaan komt, kan je ook beter beslissen waar je heen wilt.



Schrijf ook over wat je meemaakt in het hier en nu. Maak plannen 
voor je toekomst en schrijf ze op. Maak tekeningen. Verzamel 
knipsels, briefjes en foto’s. Je leven gaat door, dus haal eruit wat 
erin zit.

In dit levensboek is ruimte voor jouw geschiedenis en jouw 
toekomst.

Gebruik die ruimte om jouw verhaal te maken. 

Iedere dag of iedere week een stukje erbij. Zet er wel een datum 
bij, zodat je later weet wanneer je het opschreef.

Beantwoord de vragen die je tegenkomt in dit boek als je er iets 
aan hebt.

Schrijf op wat je denkt en voelt, of denk er alleen over na. 

Als de vragen jou niet helpen, doe je er gewoon niets mee. 

Verder vind je in dit boek informatie over onderwerpen die in 
jouw leven belangrijk zijn.

Als een onderwerp je niet bezighoudt, sla je die pagina’s gewoon 
over.

 

Also write about your experiences here and now. Make plans for 
your future, and write them down. Make drawings. Collect cuttings, 
letters and photos. Your life goes on, so you should make as much of 
it as you can.

In this Life Diary, there is space for your history and your future.
Use this space to tell your story. 

Every day or every week, add a little to it. Remenber to write down 
the date. That might come in handy later on.

Answer the questions that you come across in this Diary, if this helps 
you.

Write down what you think and feel, or just think about the 
questions.

If these questions don’t help you, then just don’t bother with them. 

Further on in this Diary you’ll find information about subjects that 
are important in your life.

If a subject doesn’t interest you, then just skip over these pages.
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Je voogd van Nidos

Wat is Nidos?
Je zult de naam Nidos regelmatig tegenkomen. Dit is de organisatie van wettelijke 
voogden die de overheid heeft aangewezen voor de voogdij over jongeren zoals jij: 
jongeren onder de achttien, die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. 

Het is de taak van de voogd om ervoor te zorgen dat jij je goed ontwikkelt, dat je naar 
school gaat, dat er goed voor je gezorgd wordt. Je voogd wil dat je een zelfstandig, 
gelukkig mens wordt, waar ook op aarde. 

Vertrouwen
Om je goed te kunnen helpen, moet je voogd de bijzonderheden weten over jouw 
achtergond. Alles wat je hem of haar vertelt, blijft tussen jullie. Je voogd zal het aan 
niemand doorvertellen.

Deel je zorgen
Je ziet je voogd 1 keer per maand. In de tussentijd kun je natuurlijk altijd je voogd 
bellen, maar je kunt ook aankloppen bij je mentor, je opvangouders en je docenten als 
je ergens mee zit. Vertel hen wat zij kunnen doen om jou te steunen. Vertel hen wat je 
bezighoudt en waar je over loopt te piekeren. Ze zijn er om jou te helpen. 

Meteen je voogd bellen
Over sommige zaken kun je beter meteen je voogd bellen:
c als er nieuws is over je asielprocedure;
b als je dringend je advocaat wilt spreken, maar hem of haar niet kunt bereiken;
g als je ernstige problemen hebt met je opvangouders, je mentor of je docenten;
d als je gepest wordt door je klasgenoten of huisgenoten;
f als je wordt bedreigd of seksueel misbruikt.

Wat doet een voogd?
Je voogd komt voor jou op en is er voor je als je ergens mee zit. Je voogd zorgt 
ondermeer dat je goed kunt wonen, dat je onderwijs krijgt dat bij jou past en dat 
je een advocaat krijgt en een huisarts en een tandarts. Je voogd overlegt met jouw 
school, je opvangouders, je mentor en je docenten om ervoor te zorgen dat alles goed 
is geregeld. Als het mis dreigt te gaan, grijpt je voogd in. 

Kortom
Kortom je voogd:
c luistert naar je;
g lost samen met jou problemen op;
d zorgt dat je opgroeit tot een zelfstandig mens en dat er goed voor je wordt gezorgd;
f ziet erop toe dat de IND jouw asielprocedure zorgvuldig afhandelt;
b beschermt jouw wettelijke rechten.

Je voogd kan veel voor je doen, maar heeft niets te zeggen over je asielprocedure. 
De IND beslist of je wel of niet in Nederland mag blijven.
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Mijn verhaal

Afspraken met je voogd
Afspraak/Datum Onderwerpen om over te praten

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

Afspraak/Datum Onderwerpen om over te praten

 6  

 7  

 8  

 9  
 

10 
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Vragen 

Luistert je voogd goed naar je?

Geeft je voogd je vertrouwen in jezelf?

Wat bespreek je met je voogd?

Waar praat je liever niet over?

Praat je met je voogd over wat je gaat doen als je een negatieve beslissing krijgt?

Over welke onderwerpen wil je meer informatie van je voogd?

Datum
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Mag ik blijven?

Zodra je in Nederland aankomt, moet je zo snel mogelijk een vergunning tot verblijf 
(VTV) aanvragen. Meestal is dit een asielaanvraag. Je voogd helpt je daarbij. Daarna 
volgt een procedure waarin de IND beslist over de aanvraag. 

Vertel jouw echte levensverhaal. Halve waarheden komen vaak uit en dan sta je 
minder sterk. Je voogd en je advocaat kunnen je beter helpen als ze de feiten weten.

Het is logisch dat je vaak aan je asielprocedure denkt. De uitkomst bepaalt hoe je 
toekomst eruit ziet. 

Wat is de IND?
De IND beoordeelt alle aanvragen van buitenlanders die in Nederland wil wonen of 
Nederlander willen worden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zich niet veilig 
voelen in hun eigen land. 

De Vreemdelingenwet
Als jonge asielzoeker val je onder de vreemdelingenwet. Maar voel je je ook een 
‘vreemdeling’? En wat is dat eigenlijk? Een vreemdeling?

Als de IND je verzoek om een VTV afwijst, mag je maximaal tot je achttiende in 
Nederland blijven. Je moet er dan rekening mee houden dat je terug moet keren 
voor je achttiende verjaardag. Maar als je volgens de IND niet goed opgevangen 
kunt worden in het land waar je vandaan komt, kun je een verblijfsvergunning voor 
AMA’s krijgen. Met deze vergunning mag je in Nederland blijven tot je achttiende. 
Daarna moeten de meeste AMA’s terugkeren naar hun land van herkomst. Maar 
niet allemaal. Als je veertien jaar of jonger was toen je asiel aanvroeg, woon je op je 
achttiende al drie jaar of langer in Nederland. Dan mag je volgens de wet, als je aan 
bepaalde voorwaarden voldoet, meestal in Nederland blijven. Je krijgt een nieuwe 
verblijfsvergunning (voor ‘voortgezet verblijf’) waarmee je de rest van je leven in 
Nederland kan blijven wonen.

Leeftijdsonderzoek
Het kan zijn dat de IND twijfelt aan de leeftijd die je opgeeft. Als je niet kan aantonen 
hoe oud je bent, kan je meewerken aan een leeftijdsonderzoek om je leeftijd 
aannemelijk te maken. Met een röntgenonderzoek wordt de leeftijd van je skelet 
gemeten; je biologische leeftijd. De IND betaalt de kosten van dit onderzoek. 

Mijn procedure

Schrijf op hoe je procedure 
verloopt. Maak aantekeningen bij 
de verschillende stappen en zet er 
een datum bij.

Stap 1 de aanmelding
Om in Nederland asiel aan 
te vragen, meld je je in het 
aanmeldcentrum van de IND in 
Schiphol (AC-S). De procedure 
op het aanmeldcentrum mag 
niet langer dan 48 uur duren. 
Deze uren zijn verdeeld over 
ongeveer 4 tot 6 dagen. Tijdens de 
aanmeldprocedure blijf je op het 
aanmeldcentrum. 

Stap 2 De voogdij
Een voogd van Nidos zit op het 
AC-S en zal met je in gesprek 
gaan. Naar aanleiding van dit 
gesprek wordt ondermeer bepaald 
naar welke opvang je gaat. 
Ook wordt er voogdij voor je 
aangevraagd.

Datum
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Stap 3 de registratie
In het aanmeldcentrum 
noteert een medewerker van 
de Vreemdelingenpolitie jouw 
gegevens, maakt pasfoto’s en 
neemt vingerafdrukken. Hij 
doorzoekt ook je kleding en 
je bagage. Documenten, zoals 
paspoort, vliegtickets of diploma’s 
moet je inleveren voor onderzoek. 
In aanmeldcentrum Schiphol doet 
de Koninklijke Marechaussee de 
registratie.

Stap 4 het eerste gehoor
De IND houdt op het aanmeld-
centrum een eerste gesprek met 
je over wie je bent (identiteit), 
waar je vandaan komt 
(nationaliteit) en hoe je hier bent 
gekomen (reisroute). Dit noemen 
we het eerste gehoor. Tijdens dit 
gesprek vraagt de IND niet naar 
de redenen van je asielaanvraag. 
Die komen in een volgend gesprek 
aan de orde.

Stap 5 het nader gehoor
Na het eerste gehoor heb je een 
tweede gesprek met de IND over 
de redenen van je asielaanvraag. 
Tijdens dit gesprek vertel je 
waarom je je land hebt verlaten. 
Dit noemen we het nader 
gehoor. In dit gesprek stelt de 
medewerker van de IND ook 
vragen om een goed beeld van 
jouw situatie te krijgen. Bij de 
gesprekken is een tolk aanwezig 
die Nederlands en jouw taal 
spreekt. Deze tolk vertaalt alle 
vragen en antwoorden zodat er 
geen misverstanden ontstaan 
door de taal.

DatumDatum
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Stap 6 de beoordeling
Na de gehoren bekijkt de IND of 
je asielaanvraag binnen 4 tot 6 
dagen kan worden behandeld in 
het aanmeldcentrum. 
Er zijn dan twee mogelijkheden:
 1. De IND heeft meer tijd 

nodig om jouwe vluchtverhaal 
te onderzoeken. Je wordt 
overgeplaatst naar een van de 
opvang mogelijkheden. Dit 
regelt het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) in 
opdracht van de voogd van 
Nidos die op het AC-S zit. Hij of 
zij bepaalt welke soort opvang 
voor jou geschikt is en zorgt 
dat jij ergens kunt wonen, te 
eten krijgt etc. 
De IND behandelt je 
asielaanvraag verder op één 
van de kantoren in Zevenaar, 
Den Bosch of Rijsbergen. Dit 
duurt ongeveer zes maanden. 

 2. De IND hoeft geen verder 
onderzoek te doen en kan 
binnen 4 tot 6 dagen een 
beslissing nemen over je 
asielaanvraag.

Stap 7 de beslissing
Met de informatie uit het eerste 
en het nader gehoor beslist 
de IND of je recht hebt op 
asiel (bescherming). De regels 
hiervoor staan in een aantal 
wetten en verdragen zoals de 
Nederlandse Vreemdelingenwet, 
het internationale 
Vluchtelingenverdrag en het 
Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens (EVRM). 

Om deze beslissing te kunnen 
nemen, gebruikt de IND ook heel 
veel informatie over het land waar 
je vandaan komt: rapporten over 
de politieke situatie, belangrijke 
gebeurtenissen, de cultuur en 
de religie, maar bijvoorbeeld ook 
gedetailleerde landkaarten. 

Als de IND beslist dat je 
recht hebt op asiel, krijgt 
je een verblijfsvergunning 
om hier voor een bepaalde 
tijd te wonen, meestal vijf 
jaar. De verblijfsvergunning 
kan tussentijds ingetrokken 
worden. Als die vergunning 
is verlopen, bekijkt de IND of 
je nog steeds bescherming 
nodig hebt. Als dit zo is, krijg 
je een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd en mag je in 
principe de rest van je leven in 
Nederland blijven wonen.

Datum Datum



c
 Je asielpro

ced
u

re g

26 27

Datum



c
 Je ad

vo
caat g

28 29

Je advocaat

Je voogd zorgt ervoor dat je een advocaat krijgt. Dit is iemand die je kunt vertrouwen. 
Hij of zij staat aan jouw kant.

Je advocaat voert namens jou de asielprocedure. Met vragen over je asielprocedure kun 
je bij hem of haar terecht. 

Als je denkt dat je advocaat je niet gelooft of te weinig voor je doet, bespreek dit dan 
met je voogd.

Wil je je advocaat dringend spreken maar kun je hem of haar niet bereiken? 
Bel je voogd.
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Mijn verhaal

Afspraken met je advocaat
Afspraak/Datum Onderwerpen om over te praten

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

Afspraak/Datum Onderwerpen om over te praten

 6  

 7  

 8  

 9  
 

10 
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Vragen

Luistert je advocaat goed naar je?

Heb je goed contact met je advocaat?

 

Datum
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Als ik rijk was

Nidos betaalt jouw leefgeld. Van dit geld moet je alles doen, je huur en je 
energierekening betalen, eten en kleren kopen, en zo voort. Als je in een pleeggezin 
woont, geeft Nidos het leefgeld aan je pleegouders en als je zelfstandig woont 
rechtstreeks aan jou. 

Als je ziek wordt, ben je verzekerd voor de ziektekosten. Je voogd regelt dit.

Wil je meer weten over dit onderwerp, raadpleeg dan de financiële wegwijzer op 
www.nidos.nl

Mijn verhaal

Vind je dat je goed met geld om kan gaan?

Heb je wel eens iets duurs gekocht, waardoor je geen geld meer had om eten te kopen 
of je huur te betalen?

Hoe heb je dat opgelost?

Leen je wel eens geld?

Kan je wat sparen?

Datum
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Heb je genoeg geld om de noodzakelijke dingen te kopen?

Wat zou je kopen of doen als je meer geld had?
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@ Home

Ben je jonger dan 12 jaar? Dan woon je meestal in een opvanggezin. Je pleegouders 
zorgen voor je tot je op je eigen benen kunt staan.

Ben je ouder dan 12 jaar? Dan ga je meestal direct van het aanmeldcentrum (AC) naar 
een kleine woongroep (AC-KWG). Je hebt een mentor waarop je kunt terugvallen. 
Binnen drie maanden hoor je van je voogd waar je uiteindelijk gaat wonen.

Je voogd bepaalt of je misschien beter ergens anders kunt wonen. 
Als je eraan toe bent, ga je zelfstandig wonen. Je huurt zelf een kamer. Je voogd komt 
minstens een keer per maand langs om te horen hoe het met je gaat. 

Mijn verhaal

Hoe zag je huis eruit waarin je woonde voordat je naar Nederland kwam?
Kan je het tekenen?

Met hoeveel mensen woonden jullie daar?

Datum
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Waar sliep je? Met broertjes en zusjes in 1 ruimte?

Wat mis je het meest van thuis?

Wat vind je van het huis waar je nu woont?
Kun je het tekenen?

Waar ben je blij mee?
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Heb je een eigen kamer?

Hoe ziet je kamer eruit?
Kun je je kamer tekenen?
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Lekker in je vel

Als je Nederland binnenkomt, wordt je getest op TBC en er worden foto’s gemaakt. 
Je wordt niet getest op HIV/Aids. Als je Aids hebt, heeft dit geen invloed op je 
asielprocedure. Het is niet zo dat jongeren met Aids meer kans hebben om in 
Nederland te mogen blijven. Veilig vrijen is altijd het beste. In Nederland zijn 
goede medische voorzieningen voor mensen met HIV/Aids. In je thuisland zijn die 
voorzieningen er waarschijnlijk niet.

In Nederland heeft iedereen een verzekering voor ziektekosten. Je voogd zorgt ervoor 
dat jij ook zo’n verzekering krijgt. Die verzekering betaalt de rekeningen van de 
huisarts, het ziekenhuis, medicijnen, fysiotherapie, etc.

Voel je je ziek? Blijf er niet mee rondlopen en vraag om een dokter. Je voogd zorgt dat 
je een huisarts en een tandarts krijgt. In Nederland ga je altijd eerst naar je huisarts. 
Als dat nodig is, verwijst je huisarts je door naar een specialist in het ziekenhuis.

Ook kijkt je voogd samen met jou of je bepaalde inentingen nodig hebt. In Nederland 
zijn alle kinderen ingeënt tegen allerlei ziektes en jullie bespreken samen of jij die 
prikken ook nodig hebt. 

Mijn verhaal

Voel je je gezond?

Datum
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Maak je je zorgen over je gezondheid? Ben je bang voor dokters en ziekenhuizen?

Wat zou er beter kunnen?

Weten je voogd en je pleegouders dat?
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Plek voor het verleden

Vluchten is een nieuwe start maar ook afscheid nemen van het oude. 

Je bent naar Nederland gekomen zonder je ouders. Je moest voor je zelf zorgen, maar 
was je daar al aan toe? Misschien mis je je familie en je vrienden. Hun bescherming en 
hun liefde. Misschien maak je je zorgen over hen, of het wel goed gaat met ze. Of ze 
nog leven. 

Voel je je daardoor wel eens somber of verdrietig? Praat erover met je voogd, je 
opvangouders, je mentor, je vrienden. Of met andere AMA’s. Zij kunnen je helpen 
bij het verwerken van de dingen die je hebt meegemaakt. Misschien wil je praten 
met iemand die je kan helpen het verleden een plek te geven. De mensen om je heen 
kunnen je de weg wijzen naar een hulpverlener.

Kindertelefoon 
Wil je je verhaal kwijt bij iemand die je niet kent?
Bel de Kindertelefoon. Gratis en anoniem.
Openingstijden: iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur.

Bel vanaf een vast nummer 0800 0432
Voor mobiele bellers 0900 0132

Chatten kan ook via www.kindertelefoon.nl
Elke dag van 2 uur ’s middags tot 8 uur ’s avonds. 

Mijn verhaal 

Wat maakt je blij en vrolijk?
Sporten? In de zon fietsen? Muziek maken of luisteren? Dansen? Uitgaan?
Maak een lijstje van dingen die je een fijn gevoel geven.

Is er iets wat je meteen kunt gaan doen?

Met wie wil je praten als je je verdrietig voelt?

Wat wil je hem of haar vertellen?

Datum
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Wil je een brief schrijven aan je familie? Doe dat dan. 
Vertel wat je doet in Nederland en wat je leuk vindt aan je leven hier.
Denk dat je vader of moeder de brief voorleest aan je broertjes en zusjes en dat je hen 
aan het lachen maakt. Je mag natuurlijk ook schrijven dat je hen mist.
Het schrijven van zo’n brief kan helpen, ook als je niet weet waar je hem naar toe moet 
sturen. Stop de brief dan in je levensboek. 
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Naar school

In Nederland heb je recht op onderwijs tot je achttien bent. Maar er bestaat ook een 
‘leerplicht’, dat wil zeggen dat je verplicht bent naar school te gaan. 

Als AMA krijg je hetzelfde onderwijs als kinderen die in Nederland zijn geboren. 

Zolang je minderjarig bent, heb je recht op onderwijs. Als je 18 jaar wordt en nog 
leefgeld ontvangt van Nidos, mag je je opleiding in Nederland afmaken. 

Ben je ouder dan 18 jaar, heb je een verblijfsvergunning, maar krijg je geen leefgeld 
meer van Nidos omdat je niet meer in de asielprocedure zit? Dan kun je kwijtschelding 
van het lesgeld aanvragen bij de Informatie Beheer Groep als je opleiding lager is dan 
MBO-niveau.

Opzet onderwijssysteem in Nederland

Mijn verhaal

Hoe zag je school eruit in het land waar je vandaan komt?

Ging je iedere dag naar school?

Welke vakken kreeg je?

Universiteit

HBO

MBO

VWO

(6 jaar) HAVO

(5 jaar) VMBO (4 jaar)

Praktijk

onderwijs

(6 jaar)

Primair onderwijs

Basis

beroeps

gerichte

leerweg

Kader

beroeps

gerichte

leerweg

Gemengde

leerweg

Theoretische

leerweg

Basisvorming

Datum
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Kon je goed opschieten met je onderwijzers?

Wat vond je het leukste vak?

Wat vind je van je school hier?

Leer je genoeg? Of teveel? 

Leer je de dingen die je wilt leren?

Heb je wel eens geen zin om naar school te gaan?

Heb je veel huiswerk?

Kun je het goed vinden met de andere leerlingen/studenten?
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Kids have rights

Kinderen en jongeren hebben ook rechten. Je voogd van Nidos en je advocaat zorgen 
ervoor dat jouw rechten worden beschermd. Daarin sta je niet alleen. Je mag zeggen 
wat je denkt en voor je mening uitkomen.

Recht op eten, drinken en een dak boven je hoofd
Ieder mens heeft recht op voedsel, kleding en onderdak. Dit is geregeld in mensen-
rechtenverdragen waar Nederland aan gebonden is. Een belangrijk verdrag is het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind uit 1989. Daarin staat dat er op 
geen enkele grond discriminatie mag plaatsvinden. Dus ook niet op grond van het feit 
dat iemand vreemdeling is en geen verblijfsstatus heeft in Nederland. Dit is niet alleen 
in Nederland zo, maar overal op aarde.

Recht op speciale bescherming
Marteling, moord. In sommige landen is het gevaarlijk. Je mag er niet voor je mening 
uit komen. Misschien heerst er wel oorlog. Je bent er niet meer veilig. Gevluchte 
kinderen hebben recht op speciale bescherming.

Recht op onderwijs
In Nederland is ieder kind leerplichtig. Je hebt recht op onderwijs, ook als AMA.

Deskundigen in internationaal jeugdrecht en vreemdelingenbeleid: 
‘Nederland schendt het VN-verdrag over de rechten van het kind. De behandeling 
van alleenstaande minderjarige asielzoekers door de Nederlandse overheid is in 
strijd met bepalingen uit dat verdrag. Geen enkele ouder zal zijn eigen kind de 
nodige hulp en zorg onthouden. Ook niet als het ouder is dan 18 jaar. Maar de 
‘gastkinderen’ van de staat zijn niet de kinderen van een gemeenschap van redelijk 
denkende mensen; het zijn kinderen van de bureaucratie.’

Meer info
www.kinderrechten.nl
www.derechtenvanhetkind.nl

Mijn verhaal

Hoe ouder je wordt, hoe meer rechten je krijgt. Ieder jaar komen er nieuwe rechten bij. 
De ladder op de volgende pagina’s geldt voor alle kinderen in Nederland. Het is een 
soort vertaling van het internationale kinderrechtenverdrag. 
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Leeftijdsladder
kinderrechten
0 tot 4-jarigen

c je mag, tot je 4 jaar bent, gratis 
 met het openbaar vervoer reizen

5 jaar 

b je bent leerplichtig en je moet 
 naar school

12-jarigen

f de rechter moet jouw mening 
 meenemen in zijn beslissing, 
 b.v. over je voogdij
g je kunt voor de rechter komen, 
 als je de wet overtreedt 
h je kunt je eigen paspoort aanvragen
 (als je voogd het goed vindt) 
c je kunt je als donor registreren 
 (als je voogd het goed vindt)
d je kunt zonder toestemming van 
 je voogd een identiteitskaart 
 aanvragen 
g je hebt het recht om te horen wat 
 er medisch met je aan de hand is 
b je hebt het recht mee te praten over
 verdere behandeling als je ziek bent 
a je mag je mening geven bij adoptie 
 (je mag dus nee zeggen als je niet 
 geadopteerd wilt worden)

Leeftijdsladder
kinderrechten

13-jarigen

b je kunt lid worden van de 
 medezeggenschapsraad op school

14-jarigen

h je hebt de plicht om je te 
 identificeren met een paspoort of 
 Europese identititeitskaart 
e je kunt aansprakelijk gesteld 
 worden voor de schade die je 
 veroorzaakt, je  voogd is
 medeaansprakelijk

15-jarigen

c je kunt een visvergunning 
 aanvragen

DatumDatum
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Leeftijdsladder
kinderrechten

17-jarigen

b	je kunt alvast je basisstudiebeurs 
 aanvragen (voor als je 18 wordt en 
 gaat studeren)

18-jarigen

Na je 18de verjaardag val je niet meer 
onder de voogdij van Nidos. Je bent 
meerderjarig en volwassen voor de 
wet. 
 
e je mag een bankrekening openen 
 zonder toestemming van je voogd
a je mag stemmen bij de 
 verkiezingen 
h je kunt gekozen worden 
 bijvoorbeeld in de gemeenteraad 
c je kunt zelf een proces aanspannen 
f iemand anders kan een proces 
 tegen jou aanspannen 
d je mag het theorie-examen gaan 
 doen en je rijbewijs gaan halen 
h je mag ook ‘s nachts werken 
g je kunt trouwen zonder 
 toestemming van je voogd
h je kunt zelf - als je die nodig hebt -
 een uitkering aanvragen 
a je kunt alimentatie op je eigen 
 rekening ontvangen
 

Leeftijdsladder
kinderrechten

16-jarigen

e de leerplicht voor vijf dagen in de 
 week loopt af 
g je mag brommer rijden met een 
 brommercertificaat 
h je mag een tractor besturen met 
 een tractorcertificaat 
c je mag gaan oefenen voor 
 gevaarlijke sporten als sportvliegen
 of parachutespringen 
f je mag een testament maken 
d je mag zelf beslissen over alle 
 medische behandelingen 
b	je kunt aansprakelijk gesteld 
 worden voor de schade die je 
 aanricht 
f je kunt je zonder toestemming 
 van je voogd als donor opgeven 
h je kunt lid worden van een 
 omroepvereniging 
a je mag trouwen als je zwanger 
 bent en toestemming krijgt van je 
 voogd
b je kunt de rechter verzoeken je 
 meerderjarig te laten verklaren 
 als je zwanger bent, zodat je voor 
 je eigen kind kunt zorgen en het 
 zelf kunt opvoeden 
e je mag een motor- en zeiljacht 
 met een lengte van 7 tot 15 meter 
 besturen

DatumDatum
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Land van instanties

Alle landen op de wereld hebben hun eigen cultuur, hun eigen gewoonten en 
hun eigen gebruiken en tradities. De gewoonten in Nederland zijn anders dan de 
gewoonten in het land waar jij vandaan komt. Dat heb je natuurlijk al gemerkt.

Een veel gelezen boek over gewoonten in Nederland is The Undutchables. Je kunt het 
misschien wel lenen in de bibliotheek. De meningen over het boek lopen nogal uiteen. 
Lees het en oordeel zelf. 

Reactie 1
‘This book is great for all those newcomers to The Netherlands who want to know 
more about the Dutch and Dutch life. From traditions to food to hospitality, this 
book gets down to the nitty-gritty. A must-have for anyone coming to live or study 
in The Netherlands.’

Reactie 2
‘This should be a funny book about dutch people? I have read the book halfway 
and couldn’t find anything funny in it. If you’re a foreigner and you would like to 
come to holland to work or whatever, you proberly cancel your trip after reading 
this book. As a dutchman I don’t think this book is a reflection of the avarage 
dutchmen/women. So I would advise you not to read it and search fore something 
else. It’s a waste of time.’

Verder staan Nederlanders wereldwijd bekend om hun vrije normen en waarden, 
bijvoorbeeld op het gebied van seks en drugs. Nog niet zo lang geleden vonden veel 
buitenlanders Nederlanders ook opvallend tolerant. Of Nederland dat stempel nu nog 
verdient, is de vraag. Schrijf in je levensboek wat jou opvalt. 

Ben je rond etenstijd bij een Nederlandse familie op bezoek? Ga er dan niet vanuit dat 
ze vragen om mee te eten. Bedenk wel dat er altijd uitzonderingen zijn. Er zijn ook 
Nederlanders die het gezellig vinden om een gast aan tafel te hebben.

Nederland is een land van instanties. Je hebt vast al gemerkt dat je je bij allerlei 
instanties moet melden en inschrijven. En dat je daarvoor een afspraak moet maken.
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Uitkomsten onderzoek onder jonge asielzoekers
Nog niet zo lang geleden is er een onderzoek gehouden onder jonge asielzoekers 
in Nederland. Alle ondervraagde jongeren vertelden dat ze in het begin tegen de 
negatieve kanten van Nederland aanliepen, bijvooorbeeld dat Nederland over-
georganiseerd is en dat je hier voor alles een afspraak moet maken. Ook zien zij grote 
verschillen tussen hun eigen normen en waarden en die in Nederland. Als voorbeeld 
noemen veel jongeren het openlijk uiting geven aan homoseksueel gedrag en het 
homohuwelijk. 

Mijn verhaal

Wat valt je op aan de Nederlandse gewoonten?

Wat vind je leuk aan Nederland en wat minder leuk?

Vind jij Nederlanders tolerant?

Wat is hier anders dan in het land waar jij vandaan komt?

Wat past het beste bij jou?

Datum
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Wat vind je van het eten in Nederland?

Ben je door het wonen in Nederland anders gaan denken over het land waar je bent 
geboren?

Zou je het moeilijk vinden om terug te gaan?
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Jij en je kindje

Tienermoeders moeten hard knokken voor een goed leven voor zichzelf en hun kindje.
Ben je tienermoeder en AMA? Dan heb je nog meer zorgen.

Als je onbeschermde seks hebt gehad of verkracht bent, kun je besmet zijn geraakt 
met het HIV-virus en heb je behoefte aan medische zorg.

Als je ouder bent dan achttien jaar zonder verblijfsvergunning, dan moet je zelf voor je 
geld en een dak boven je hoofd zorgen. Voor jou en je kindje. Ga er maar aan staan.

Je moet veel veerkracht hebben om je hoofd boven water te houden. 
Veel tienermoeders hebben die veerkracht en ze overleven van dag tot dag.

Toch hoef je niet alles alleen te doen. Er zijn mensen die je kunnen helpen. 
Kijk bijvoorbeeld op www.tienermoeders.nl

De achtergronden van AMA-moeders zijn zeer divers. Nogal wat moeders 
zijn afkomstig uit China. Ook uit West-Afrika komt een aanzienlijke 
groep. In veel gevallen komen ze zwanger in Nederland aan. Vaak is die 
zwangerschap het gevolg van seksueel geweld, zoals verkrachting door 
soldaten in het land van herkomst, seksueel misbruik tijdens de vlucht of 
gedwongen prostitutie. De ware toedracht komt niet altijd boven water, ook 
niet in de contacten met vertrouwenspersonen en mentoren. Vanaf hun 18de 
verjaardag krijgen ze geen geld meer waardoor ze in de prostitutie kunnen 
belanden. Veel AMA’s moeten na hun 18de verjaardag terug naar hun land 
van herkomst. 

Mijn verhaal

Je denkt waarschijnlijk dat je kind hier meer kansen heeft op een goede toekomst, dus 
overweeg je misschien wel om je kind hier achter te laten.
Maar wat betekent dat voor jou? 
 

Datum
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Zoals jij bent

Iedereen heeft behoefte aan liefde en genegenheid, aan mensen bij wie je jezelf kunt 
zijn, die je nemen zoals je bent, waar je mee kunt lachen en huilen. Kortom, iedereen 
heeft behoefte aan vriendschap. Aan een maatje. Veel mensen vinden zo’n maatje in 
de familie- of vriendenkring. Maar dat geldt niet voor iedereen. 

Als alleenstaande minderjarige asielzoeker moet je in je eentje je leven weer 
opbouwen. Dat is niet altijd gemakkelijk want je kunt taalproblemen, vooroordelen en 
cultuurverschillen tegenkomen. Daarom organiseren sommige instanties activiteiten 
waarin zij AMA’s in contact brengen met Nederlandse leeftijdsgenoten. Vrijwilligers 
gaan op vakantie met AMA’s, ze sporten samen, maken huiswerk, gaan samen koken, 
volgen een EHBO cursus of krijgen zwemles. 

Meer info
Servicebureau van het Nederlandse Rode Kruis: 
Telefoon: 070 44 55 888 
E-mail: servicebureau@redcross.nl

Mijn verhaal

Hoe heette je eerste vriendje of vriendinnetje uit je kinderdtijd?

Wat deden jullie samen?

Datum
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Weet je waar hij of zij nu woont?

Zou je hem of haar een brief een mailtje willen sturen?

Wat zou je haar schrijven?

Wie zijn nu je vrienden?

Wat doen jullie samen?

Wat is volgens jou een echte vriend of vriendin?
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Heb je genoeg vrienden en vriendinnen of zou je wel meer of andere vrienden willen 
hebben?

Wat ga je daaraan doen?
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Liefde en seks

In Nederland zijn niet veel taboes. Over seks wordt openlijk gesproken; op TV, op het 
schoolplein en in magazines. Op veel scholen wordt seksuele voorlichting gegeven. 
Veel mensen komen openlijk uit voor hun homoseksualiteit.

Misschien kom jij uit een situatie waarin niet over seks gepraat werd. Dat heeft niet 
altijd met cultuur te maken. In het ene gezin wordt makkelijker over seks gepraat dan 
in het andere. 

In sommige culturen is het heel belangrijk dat een meisje nog maagd is als zij gaat 
trouwen. Zij mag nog geen seksueel contact met iemand gehad hebben. In de 
huwelijksnacht wordt het meisje ontmaagd. Er zijn ook landen waar meisjes besneden 
worden (van verwijderen van clitoris tot dichtnaaien van de vagina). Ook jongens 
kunnen besneden worden.

In sommige culturen (of religies) worden homoseksualiteit en biseksualiteit niet 
geaccepteerd. Bepaalde culturen zien het als een ziekte. 

Een onderwerp dat in Nederland altijd terugkomt, is VEILIG VRIJEN.
De overheid voert voortdurend campagnes om jongeren erop te wijzen dat onveilig 
vrijen levensgevaarlijk is.

Meer info
Meer weten over de pil, condooms, SOA’s, abortus, etc?
Ga naar www.jip.org en je vindt een schat aan informatie.

Bij de winkels van het JIP kun je de goedkoopste condooms kopen.

Mijn verhaal

Vind je het vervelend of juist prettig dat er in Nederland zo openlijk over seks wordt 
gepraat?

Praat je met je vrienden en vriendinnen over seks?

Met je pleegpouders? Met je voogd?

Hoe denk je over seks voor het huwelijk? 

Datum
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Hoe denk jij over veilig vrijen?

Wat doe jij om jezelf te beschermen tegen ongewenste zwangerschap en HIV/Aids?

Durf je je huisarts om de pil te vragen of naar de winkel of het JIP te gaan om 
condooms te kopen?
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Leuke dingen doen

Vrije tijd. Heb je die dan? Of ben je alleen maar bezig met school? Iedereen heeft 
behoefte aan ontspannen, plezier maken en leuke dingen doen. Voor veel jongeren is 
het de kunst om met weinig geld toch leuke dingen te doen.

Kijk op de website van het JIP (www.jip.org) in de rubriek vrije tijd. Daar vind je een 
heleboel tips om uit te gaan, te ontspannen en lol te hebben zonder dat het veel geld 
kost.

Vind je het leuk om andere AMA’s te ontmoeten in je vrije tijd of in je vakantie? Het 
Rode Kruis organiseert activiteiten voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers 
en jonge vluchtelingen (en hun kinderen), zoals recreatieve (zomer)activiteiten en 
vakanties.

17-jarige AMA:
‘Vaak heb je ook geen geld voor sport of een andere vereniging. Je kan niet op 
vakantie, je schaamt je over eigen je armoede. Je verveelt je vanwege het gebrek 
aan leuke tijdsbesteding. Met name vakanties zijn erg vervelend, vooral jongeren 
zonder status hebben dan een periode van zes weken niets te doen. Zomervakantie 
is echt saai, saai, saai. Elke dag tv kijken en slapen tot een uur ‘s middags, niets te 
doen.’

Websites leuke dingen doen
www.jongerenweb.nl
De jongerenzoekmachine van Nederland met duizenden jongerenlinks.

www.kleurrijknet.nl
De startpagina voor en over cultureel Nederland.

www.scoutnet.nl
Info van de scouting, met een speciale rubriek voor allochtonen.
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Mijn verhaal

Wat deed jij in je geboorteland als je niet op school zat, werkte je of hielp je je ouders?

Waar speelde je mee? En met wie speelde je?

Wat deed jij graag?

Wat doe je nu in je vrije tijd?

Datum
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Zijn dat de dingen die je leuk vindt?

Verveel je je wel eens?

Trek je op met Nederlandse jongeren van je eigen leeftijd?

Houd je van uitgaan? Dansen? Sporten?
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Geloof jij in God?

In de Grondwet van Nederland staat:
‘Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in 
gemeenschap met anderen, vrij te belijden.’

Dat betekent vrijheid van godsdienst voor iedereen. De staat en de kerk staan los van 
elkaar. Er zijn wel politieke partijen (b.v. CDA en Christen Unie) en instellingen met een 
religieuze grondslag, maar de staat is neutraal.

Veel Nederlanders gaan niet naar de kerk, maar geloven wel in God. Ook zijn er veel 
mensen zonder geloof.

Als je jongeren vraagt wat ze belangrijk vinden, komt daar de volgende top 3 uit:
1. van het leven genieten
2. vrij en onafhankelijk zijn
3. een gelukkige relatie hebben

Slechts 23% van de jongeren vind het belangrijk om een geloof te hebben, 14% heeft 
vertrouwen in God en 8% kiest voor een leven begeleid door God.

Mijn verhaal

Heb je een geloof?

Noem je jezelf moslim, christen, boeddhist, atheïst of iets anders?

Ga je naar de moskee of de kerk?

Bid je wel eens?

Wat vind je een mooi gebed?

Datum
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Wat betekent je geloof voor je? Vind je dat iedereen mag geloven wat hij of zij wil?

Wat vind je van mensen die een ander geloof hebben dan jij?
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Anders

Discriminatie is het maken van onderscheid op onterechte gronden, met als gevolg dat 
iemand daar nadeel van ondervindt. Discriminatie is dus een ruim begrip en heeft alles 
te maken met gedrag. 

Bij discriminatie denk je al gauw aan het uitschelden of onbeschoft behandelen van 
allochtonen. Maar niet alleen zij krijgen met discriminatie te maken. Als je in je klas 
niet geaccepteerd wordt omdat je “anders” bent, dan kun je spreken van discriminatie. 
Net als bij het belachelijk maken van homoseksuelen, het achterstellen van vrouwen 
en het kleinerend behandelen van gehandicapten. 

Discriminate is verboden in Nederland. Dat staat in de Grondwet. 
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

Toch bestaat de kans dat jij er vroeg of laat mee te maken krijgt. Accepteer dit niet. 
Praat erover met je voogd en meld het bij een instantie die daarover gaat, bijvoorbeeld 
bij het Landelijk Bureau ter Bestrijding Rassendiscriminatie. 

Meer info
Anne Frank Stichting
Het bevorderen van een democratische samenleving waarin geen plaats is voor 
antisemitisme, racisme en discriminatie. www.annefrank.org

Discriminatie.nl
Internetportal met informatie over discriminatie. www.discriminatie.nl

Magenta
Magenta is een stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van racisme, fascisme 
en andere vormen van discriminatie. Sinds 1997 voornamelijk op en via Internet.
www.magenta.nl

RADAR
RADAR is het antidiscriminatiebureau voor de regio Rotterdam-Rijnmond. RADAR 
toetst en bewaakt de handhaving van artikel 1 van de Grondwet. De meest 
voorkomende vormen zijn discriminatie op grond van huidkleur/afkomst, geslacht, 
seksuele gerichtheid, geloofs-/levensovertuiging, leeftijd en handicap. www.radar.nl
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Mijn verhaal

Voel jij je wel eens gediscrimineerd?

Wat gebeurde er precies?

Heb je er met je voogd over gepraat?

Hoe reageerde je voogd?

Datum
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Heb je er werk van gemaakt?

Waren er mensen die je steunden?

Heb jij zelf wel eens iemand gediscrimineerd?

Wat gebeurde er precies?
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Prostitutie en lover boys

Slachtoffers van loverboys en vrouwenhandelaars vind je in alle lagen van de 
bevolking. Als vluchtelingenmeisje ben je extra kwetsbaar omdat je hier geen ouders 
en familie hebt. Loverboys gaan met opzet naar opvangcentra, kleine woonheden en 
internationale schakelklassen om meisjes zoals jij voor zich te winnen. Kijk ook uit 
met jongens die via chatbox of internet contact met je zoeken.

Als je 18 jaar wordt en je krijgt geen verblijfsvergunning kom je op straat te staan. 
Zonder dak boven je hoofd en zonder geld om van te leven. Misschien vind je een 
leven in de illegaliteit minder erg dan teruggaan naar het land waar je vandaan komt. 
Maar pas op. Zwervend op straat loop je meer risico om in handen te vallen van 
loverboys en pooiers.

Als je door vrouwenhandelaars naar Nederland bent gehaald voor de prostitutie heb 
je recht op bescherming, een speciale status (tijdelijk) en speciale opvang in een open 
instelling. 

Mijn verhaal

Hoe herken je een loverboy?
Is jouw vriendje misschien fout?
Lees deze vragen en beantwoord ze met ja of nee.

Vragen ja nee

Praat hij negatief over mensen die tot nu toe belangrijk voor je waren? 
Heeft hij jou een mobieltje gegeven?  
Geeft hij je regelmatig dure cadeaus?  
Neemt hij je vaak mee naar dure tenten?  
Heeft hij dure spullen en dure kleren?  
Heeft hij een dure auto of scooter?  
Weet je niet hoe hij aan al dat geld komt?  
Heeft hij zoveel geld door drugs of handelt hij in wapens?  
Heb je wel eens verhalen gehoord over hem waaruit bleek dat hij zich 
met dit soort zaken bezighield?  
Neemt hij je wel eens mee naar de rosse buurt en heeft hij daar bekenden? 
Heeft hij vrienden die loverboy zijn?  

Eigenlijk is ieder ja-antwoord er al één teveel. Hoe vaker je ‘ja’ hebt aangekruist, hoe 
meer je kunt betwijfelen of jouw vriend jou wel echt respecteert. 

Stel dat je tot de conclusie komt, dat je vriend een loverboy is. Dan denk je misschien 
dat hij toch wel van je houdt. Je hoopt je dat hij wel verandert als je bij hem blijft en 
lief voor hem bent. De praktijk leert, dat dat bijna nooit gebeurt. 

Praat met je voogd over je relatie en vraag advies. Of maak een lijstje met positieve en 
negatieve punten over jullie relatie. Niet gemakkelijk of leuk, maar eerlijk zijn tegen 
jezelf kan je op den duur een hoop verdriet besparen. Hoe eerder je stopt hoe beter. 
Hoe langer de relatie duurt, hoe moeilijker het is om te stoppen en van hem af te 
komen.

De makers van dit levensboek hopen voor jou dat deze pagina’s leeg blijven.
Maar als je iets meemaakt op dit gebied, schrijf het op en zoek hulp.

Datum
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Na je achttiende verjaardag

De regels
De regels die nu in Nederland gelden:
f als je 18 wordt, stopt de voogdij van Nidos en moet je je woonvoorziening 
 verlaten; 
h als je nog een asielaanvraag hebt lopen, wordt je als ex-AMA opgevangen door 
 het COA; 
g als je een verblijfsvergunning (asiel of regulier) hebt, val je onder de reguliere 
 voorzieningen (b.v. WWB, studiefinanciering);
a als je een AMV-vergunning hebt, vervalt deze zodra je 18 jaar wordt. 

Leefgeld
Nog niet zo lang geleden kregen AMA’s na hun 18de leefgeld van het rijk via Nidos. 
Het leefgeld liep door, omdat niet zeker was of zij een verblijfsstatus zouden krijgen 
of niet. Nu is dat anders. Sinds de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet is 
die regeling veranderd en worden jonge asielzoekers vanaf hun 18de verjaardag als 
volwassenen behandeld. Je hebt alleen recht op opvang als je in een asielprocedure zit. 

Een heleboel gemeenten vinden dit oneerlijk en hebben zelf een fonds in het 
leven geroepen om ex-AMA’s van leefgeld te voorzien. Vraag aan je voogd wat de 
mogelijkheden zijn in de gemeente waar jij woont.

Uitgeprocedeerd
Als je geen verblijfsvergunning krijgt, moet je na je achttiende Nederland zelfstandig 
verlaten en terugkeren naar het land waar je vandaan komt. Daarvoor krijg je 28 
dagen. In die 28 dagen moet je veel regelen. Lukt het niet binnen dat tijdsbestek, dan 
loop je het risico dat je gedwongen moet terugkeren naar je land van herkomst. Als je 
nog leefgeld ontvangt van Nidos, maar uitgeprocedeerd bent, nodigt het COA je uit 
om te praten over je terugkeer. 

Als je in Nederland blijft zonder verblijfsvergunning, dan ben je hier ‘illegaal’.
Als je dan in aanraking komt met de politie, bijvoorbeeld voor zwart werken, dan 
wordt je in ‘vreemdelingenbewaring’ geplaatst.

Kom je vast te zitten? 
Stel deze vragen:
Waarom zit ik vast?
Wie is mijn advocaat? 
Hoe lang gaat het duren? 
Mag ik bezoek ontvangen? 

Illegaal en ziek
Als je ziek wordt, kun je volgens de regels geen gebruik meer maken van de 
gezondheidszorg, want je bent niet verzekerd. Toch zijn er huisartsen en apotheken, 
die je wel willen helpen. Bel met vluchtelingenwerk in de stad waar je verblijft. Zij 
kunnen je de namen en adressen geven van huisartsen waar je kunt aankloppen voor 
medische zorg.

Medewerkster SAMAH: 
‘Na jarenlang wachten loopt de procedure af. Binnen 28 dagen moeten ze dan 
vrijwillig het land verlaten. Zeker 95 procent van de jongeren doet dat in eerste 
instantie niet. Ze zitten in een asielzoekerscentum of ergens op kamers en worden 
uiteindelijk door de politie van hun bed gelicht en opgesloten.’

Een advocaat die veel zaken van vluchtelingen behandelt:
‘Het uitzetten lukt niet, omdat de landen van herkomst niet bereid zijn om hun 
onderdanen terug te nemen. Daarbij komt dat de herkomstlanden van veel 
vluchtelingen geen bevolkingsregister hebben dat echt werkt. Mensen uit die 
landen hebben hun documenten altijd zelf op zak. Gevluchte mensen zijn niet meer 
terug te vinden in de boeken. China is daarvan een goed voorbeeld. Het land neemt 
bijna geen enkele vluchteling terug.’
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Veel gestelde vragen

Wat is een AMA? 

Ook jonge mensen moeten soms vluchten. Jongeren vluchten meestal met hun 
familie, bijvoorbeeld omdat hun ouders in gevaar zijn. Maar soms komen ze alleen. 
AMA’s volgen dezelfde procedure als alle asielzoekers, maar mogen bij een negatieve 
beslissing op hun asielaanvraag vaak tot hun achttiende in Nederland blijven. 
Tenminste, als ze volgens Nederland in hun eigen land niet goed opgevangen kunnen 
worden.

In het onderzoek van de IND tijdens de asielprocedure van een AMA zijn dus twee 
vragen van belang:
1. Wat is de echte leeftijd van de jonge asielzoeker? 
2. Is er in het land van herkomst goede opvang? 

Uit welke landen komen de meeste jonge asielzoekers? 

De top 5 van nationaliteiten in de opvang van AMA’s over 2007: Angola, Somalie, 
China, Congo/Zaïre en Afganistan. Andere landen waar veel jonge asielzoekers 
vandaan komen zijn Irak en Sierra Leone.

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, een asielzoeker of een vluchteling?

De woorden asielzoeker, vreemdeling en vluchteling worden vaak door elkaar gebruikt. 
Maar ze betekenen allemaal wat anders. 

Vreemdeling 
Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Asielzoeker 
Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse 
overheid een asielaanvraag indient. Een asielzoeker valt onder de verantwoordelijkheid 
van het Ministerie van Justitie. Er zijn verschillende gronden om in aanmerking te 
komen voor een verblijfsvergunning asiel. Zo’n vergunning kan allereerst worden 
verleend aan een verdragsvluchteling. 
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Vluchteling 
Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij 
krijgt een asielvergunning. De vreemdelingenwet bevat geen definitie voor het begrip 
‘vluchteling’, maar verwijst naar het vluchtelingenverdrag. Volgens dit verdrag is 
een vluchteling elk persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, 
godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke 
overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die 
de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovengenoemde vrees, niet 
wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land 
waar hij vroeger zijn gewone verblijfsplaats had, daarheen niet kan, of uit hoofde van 
bovengenoemde vrees, niet wil terugkeren.

Hiernaast kan een asielzoeker ook in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning 
asiel, als hij kan aantonen dat hij bij uitzetting een risico loopt om te worden 
onderworpen aan folteringen, aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 
bestraffingen. Ook klemmende redenen van humanitaire aard, de situatie in het land 
van herkomst of de gezinssituatie kunnen voor de minister aanleiding zijn om een 
verblijfsvergunning asiel te verlenen.

Nederlander 
Als iemand 5 jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed 
geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed), dan kan 
hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wanneer krijgt iemand asiel?

Asiel is een vorm van bescherming. Iedereen kan asiel aanvragen in Nederland. Maar 
een (tijdelijke) verblijfsvergunning kan iemand pas krijgen als hij ook vluchteling 
is: als hij terecht bang is voor vervolging in zijn land. Vanwege zijn ras, godsdienst, 
nationaliteit of politieke mening, of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort 
zoals homoseksuelen. 

Soms worden mensen vervolgd door de autoriteiten van hun eigen land: door het 
leger, door de politie of door veiligheidsdiensten. Zij worden dan door de autoriteiten 
gevangen gezet omdat ze bijvoorbeeld een andere politieke mening hebben. 

Maar mensen worden soms ook vervolgd door andere groepen in het land, zoals 
gewapende rebellen of opstandelingen. Zij kunnen mensen het leven onmogelijk 

maken door bijvoorbeeld pesterijen, bedreigingen, mishandeling of verkrachting. 
Als de autoriteiten in het land zelf deze mensen hier niet tegen kunnen of willen 
beschermen, kunnen zij bescherming vragen in Nederland. 

Ook om andere redenen kunnen mensen een asielvergunning krijgen: 
a Mensen die hun land hebben moeten verlaten omdat ze daar iets heel schokkends 
 hebben meegemaakt. 
c Mensen die niet terug kunnen naar hun land omdat de situatie daar op dat moment 
 niet veilig is. 
b Mensen die een gezinslid zijn van iemand met een asielvergunning. 

Deze mensen zijn geen vluchteling, maar de Nederlandse overheid wil hen toch 
(tijdelijk) bescherming bieden. De asielprocedure is behoorlijk ingewikkeld. Daarom 
krijgt een asielzoeker hulp van een rechtshulpverlener (een advocaat of een jurist). 
De Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers (SRA) regelt dat elke asielzoeker rechtshulp 
krijgt tijdens de asielprocedure. De organisatie VluchtelingenWerk helpt de asielzoeker 
ook en geeft uitleg over de procedure.

Waarom duurt een asielprocedure soms zo lang?

Ongeveer 40% van de asielzoekers ontvangt al op het aanmeldcentrum een beslissing 
op zijn of haar asielaanvraag. Dat betekent dat zij binnen 4 tot 6 dagen antwoord 
hebben, want de procedure op het aanmeldcentrum mag niet langer duren dan 48 uur. 
Deze uren worden verdeeld over 4 tot 6 dagen, omdat de procedure ‘s avonds en 
’s nachts niet doorgaat.

Maar als er meer onderzoek nodig is, gaat de asielprocedure verder in een 
behandelkantoor van de IND. De asielzoeker woont dan in een asielzoekerscentrum 
van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dit duurt normaal ongeveer zes 
maanden. 

Toch duurt een asielprocedure soms langer. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
c Onderzoek

Soms moet de IND onderzoek doen dat veel tijd kost. Een voorbeeld hiervan is 
taalanalyse: dat is een onderzoek naar de taal die een asielzoeker spreekt om 
te bepalen uit welk land hij komt. Sommige talen worden in meerdere landen 
gesproken en dan kun je alleen aan het accent of dialect van iemand horen, uit welk 
land hij komt. Dit soort onderzoek kan veel tijd kosten.
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g Besluitmoratorium
Het komt ook voor dat de IND tijdelijk geen beslissing kan nemen op een 
asielaanvraag, omdat de situatie in het land van herkomst erg onduidelijk of 
onzeker is. Dan wordt er een zogeheten ‘besluitmoratorium’ ingesteld. Dat betekent 
dat de IND wacht tot de situatie weer wat rustiger of duidelijker is, voordat ze verder 
gaan met het onderzoek en het nemen van de beslissing. Zo’n besluitmoratorium 
kan maximaal een jaar duren.
f Beroep 

Als de IND een negatieve beslissing heeft genomen, kan de asielzoeker hiertegen 
protesteren bij de rechter: dat heet ‘in beroep gaan’. De uitspraak van de rechter 
mag de asielzoeker meestal in Nederland afwachten. Dit kan enkele maanden duren. 

Tweede asielaanvraag
Als de rechter het eens is met de beslissing van de IND, verklaart hij of zij het beroep 
ongegrond. Dan kan de asielzoeker nog een nieuwe asielaanvraag indienen. Deze 
aanvraag wordt alleen inhoudelijk behandeld (onderzocht) als er nieuwe feiten of 
omstandigheden zijn. Als iemand dezelfde redenen noemt voor zijn asielaanvraag als 
de eerste keer en ook geen nieuwe documenten of ander nieuw bewijs heeft, wordt 
de aanvraag direct afgewezen. Zijn er wel nieuwe dingen te onderzoeken, dan start de 
hele asielprocedure opnieuw. 

Zijn er ook meisjes onder de jonge asielzoekers in Nederland? 

Er zijn ook meisjes onder de jonge asielzoekers in Nederland, al is hun aandeel in de 
totale AMA-populatie wel kleiner. Volgens Nidosgegevens uit 2007 is veertig procent 
een meisje. Onder hen bevinden zich ook zwangere meiden en tienermoeders. 
Vrouwen vormen een extra kwetsbare groep. Zij kunnen een makkelijke prooi voor 
mensenhandelaars of loverboys zijn, en lopen meer risico om in de prostitutie terecht 
te komen. 

Mogen jonge asielzoekers naar school? 

Zolang asieljongeren minderjarig zijn, hebben zij recht op onderwijs. Als jongeren 
18 jaar worden en nog leefgeld ontvangen van Nidos, mogen zij hun opleiding 
in Nederland afmaken. Sommige jongeren die ouder zijn dan 18 jaar, verblijven 
rechtmatig in Nederland, maar krijgen geen leefgeld meer van Nidos, omdat ze niet 
meer in de asielprocedure zitten. Deze jongeren kunnen kwijtschelding van het lesgeld 
aanvragen bij de Informatie Beheer Groep, mits hun opleiding niet op een hoger 
niveau is dan MBO.

Hebben jonge asielzoekers in vreemdelingenbewaring strafbare feiten gepleegd? 

Detentie is heel breed: minderjarigen kunnen in grensdetentie zitten (artikel 6 
vreemdelingenwet), in strafrechterlijke detentie of in vreemdelingenbewaring (artikel 
59 vreemdelingenwet). Jongeren in vreemdelingendetentie zijn opgesloten omdat zij 
geen verblijfsvergunning hebben gekregen en moeten terugkeren naar het land van 
herkomst. Zij worden meestal aangehouden in situaties waarbij zij bijvoorbeeld reizen 
zonder geldig vervoersbewijs of wanneer in overtreding zijn van de wet. Vervolgens 
worden zij opgesloten voor een bepaalde tijd zodat de IND het vertrek naar hun land 
kan regelen. Soms is dit niet mogelijk, omdat het land van herkomst hen niet wil 
toelaten. Ook is het soms niet mogelijk voor een ambassade van een land om de juiste 
papieren te verzorgen. Het komt regelmatig voor dat jonge asielzoekers, na maanden 
detentie, op straat worden gezet en weer ‘vrij’ zijn. Zij krijgen de opdracht mee om 
binnen 24 uur het land te verlaten.

Wat gebeurt er na een negatieve beslissing?

Mensen reizen soms ook naar Nederland in de hoop hier een beter leven op te kunnen 
bouwen. Ze komen bijvoorbeeld uit een arm land of een land waar het politiek erg 
onrustig is. Ook deze mensen vragen soms asiel aan. Maar alleen armoede of een 
politiek onrustige situatie in het land van herkomst is voor de wet geen reden om hier 
te mogen wonen. Hun asielaanvraag wordt daarom afgewezen.

Als de beslissing van de IND negatief is, bijvoorbeeld omdat de situatie in het land 
van herkomst veilig genoeg is, moet de asielzoeker Nederland verlaten. Tegen een 
negatieve beslissing kan een asielzoeker in beroep gaan bij de rechter. De behandeling 
van het beroep mag hij vaak in Nederland afwachten. 
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Als de rechter vindt, dat de IND de juiste beslissing heeft genomen, moet de 
asielzoeker Nederland verlaten. Hij krijgt vier weken de tijd om dit vertrek naar het 
land van herkomst te organiseren. Hij kan daarbij de hulp vragen van de Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM). Deze organisatie kan de asielzoeker helpen door 
bijvoorbeeld een visum te regelen en de vliegtickets te betalen. 

Als de asielzoeker na vier weken nog niet vrijwillig is vertrokken, kan hij in een speciale 
gevangenis voor vreemdelingen worden gezet en gedwongen uit Nederland worden 
gezet.

Zijn er gegevens bekend over illegale jongeren in Nederland? 

Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) uit 2002 blijkt dat van de 
illegalen die uit Nederland dienen te vertrekken 40% uit het zicht verdwijnt. Onder 
uitgeprocedeerde asielzoekers ligt dat percentage rond de 80%. Al deze mensen 
vertrekken met onbekende bestemming (MOB). Er is geen officiele instantie die 
gegevens over (jonge) illegalen bijhoudt, maar uit politiegegevens blijkt dat zij zich 
vaak in de grote steden ophouden. Over het merendeel van de illegalen in Nederland is 
weing bekend. Zij leven in de anonimiteit. 
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Meer weten

www.vluchtelingenwerk.nl
Vluchtelingenwerk Nederland

www.inlia.nl
Coördinatie van hulp aan vluchtelingen en asielzoekers, begeleidt kerken bij de opvang 
van vluchtelingen en asielzoekers

www.vluchteling.org
Stichting Vluchteling: een nationaal samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke 
en humanitaire organisaties, dat zich inzet voor opvang van vluchtelingen in hun eigen 
regio

www.coa.nl
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

www.uaf.nl
Stichting voor Vluchteling-studenten, uutonoom Centrumkenniscentrum, helpt illegalen, 
informeert het publiek en voert actie

www.samah.nl
Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas

www.immigratiedienst.nl
Immigratie- & Naturalisatiedienst, Ministerie van Justitie

www.vreemdelingenland.com
Vreemdelingenland, Informatie over vreemdelingenrecht

www.nmigratie.nl
Nederlands Migratie Instituut, informatie over terugkeer naar land van oorsprong
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