Hervestiging van vluchtelingen
naar Nederland

Nationaal quotum procedure
Dossierzaak procedure
(onderdeel nationaal quotum)

Hervestiging is een op voordracht van UNHCR veilige en gecontroleerde overkomst van
vluchtelingen uit conflictregio’s naar Nederland. Hieronder in hoofdlijnen de drie varianten van
de route vanaf het land van eerste opvang tot de start van leven in Nederland.
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met derde landen (EU-Turkije Verklaring)

Land van eerste opvang
Voordracht

NL
Aankomst

Voorbereiden voor vertrek

Selectie

In uitzonderlijke
gevallen:

Nationaal
quotum
IND (incl. BMA), COA

ACCEPTATIE

BZ: reispapieren;
IOM organiseert
reis naar TC

voor hervestiging
naar NL

3x4

dagen

COA: CO gericht op
leven in NL

G

6mnd

IND (incl. BMA), COA
IND: toets toelating
asiel
i

WEIGERING
COA: informatieverstrekking over NL en
opstellen
hervestigingsprofiel

Hervestiging
ihkv migratiesamenwerking
met derde landen
IND, COA, AVIM&KMar

Continue informatie
uitwisseling (op maat)
tussen COA/ gemeente/
begeleidende organisatie
(bijv. VWN) ten behoeve
van sociaal dossier

voordracht:
zaak met feedback
retour UNHCR

AVIM & KMar:
- screening
nationale veiligheid
- document onderzoek

IND
BZ: reispapieren;
IOM organiseert
reis naar NL

COA
12mnd

Ongeveer 2-3 maanden na
selectiemissie:
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AVIM = Afdeling Vreemdelingenpolitie,
Identificatie en Mensenhandel
azc = Asielzoekerscentrum
BMA = Bureau Medisch Adviseurs IND
BZ = Ministerie van Buitenlandse Zaken
COA = Centraal Orgaan opvang asielzoekers

CO = Culturele Oriëntatie training
G = Gemeente in Nederland
IND = Immigratie- en Naturalisatiedienst
I&R = Identificatie en Registratie
IOM = Internationale Organisatie voor Migratie
KMar = Koninklijke Marechaussee

TC = Transit Center (ETC/ETM)
UNHCR = United Nations High Commissioner
for Refugees
VWN = Vluchtelingenwerk Nederland

Inburgering
in Nederland

Hervestigingsmissie

COA: CO gericht op
verblijf in een TC

Dossierzaak

Ongeveer 6 maanden na
selectiemissie:
• 48 uur hotel bij Schiphol (I&R,
TBC check, ontvangst asielvergunning);
• daarna direct naar huis in gemeente;
• ongeveer 12 maanden individuele
begeleiding (bijv. VWN)
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