Hervestiging
van vluchtelingen
in Nederland

Wereldwijd zijn miljoenen mensen
op de vlucht voor geweld en
vervolging. Zo’n 30 miljoen mensen
verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de
vluchtelingenorganisatie van de
Verenigde Naties. De UNHCR stelt
alles in het werk om een duurzame
oplossing voor hen te zoeken, maar
een deel van de vluchtelingen kan
niet terug naar het land van
herkomst en is ook niet veilig in de
regio. Achttien westerse landen,
waaronder Nederland nodigen
jaarlijks vluchtelingen uit om een
nieuwe toekomst op te bouwen:
hervestiging.
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Wat vindt u in deze publicatie?

Hervestiging in Nederland

In deze publicatie krijgt u antwoord op de
vraag welk beleid Nederland voert op het
gebied van hervestiging:
 Welke vluchtelingen nodigt Nederland uit
en hoeveel?
 Wat is de rol van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) hierbij?
 Hoe worden deze vluchtelingen voorbereid op hun komst naar ons land?
 Welke landen zijn er verder bij
betrokken?
 Hoe verloopt de integratie van deze
vluchtelingen?

De Nederlandse regering voert een actief
beleid voor de opvang van vluchtelingen.
Ons land is aangesloten bij het wereldwijde
hervestigingsprogramma van de UNHCR.
Jaarlijks nodigt ons land 500 vluchtelingen
uit om naar Nederland te komen.
Nederland is bovendien betrokken bij de
‘Regional Protection Programmes’ van de
EU. Daarmee ondersteunt Nederland de
landen die noodgedwongen grote aantallen
vluchtelingen en ontheemden ontvangen.
Hervestiging is een van de manieren van
ondersteuning. Concreet betekent het dat
vier keer per jaar een Nederlandse missie
naar een van de vluchtelingenkampen gaat
om te bepalen wie in aanmerking komen
voor hervestiging in ons land.

Uit welke landen komen de
uitgenodigde vluchtelingen?
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Hoe gaat een missie te werk?
Een missie naar een vluchtelingenkamp
duurt doorgaans twee weken. Tijdens de
missie interviewt de IND de vluchtelingen
die de UNHCR heeft voorgedragen.
Omdat de IND de toelatingsorganisatie van
Nederland is, bepaalt de IND uiteindelijk
welke vluchtelingen in aanmerking komen
voor hervestiging in ons land. Artsen van de
IND voeren een medische controle uit en de
medewerkers van het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) stellen vast over
welke basisvaardigheden voor inburgering
de kandidaten al beschikken.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
(BuZa) zorgt tijdens de missie voor de actuele
landen- of themaspecifieke informatie die
nodig is voor een gedegen selectie. BuZa ziet
verder toe op de registratie van persoons-

gegevens en gezins- en familieverbanden.
Iedere stap tijdens de missie is beschreven
in het ‘Handboek voor uitgenodigde vluchtelingen’. Daarin staat ook voor welk onderdeel elke organisatie verantwoordelijk is.

IND missieleider: “Het is minder dan
een druppel op een gloeiende plaat,
maar iemand die in een uitzichtloze
situatie zit een nieuwe toekomst
bieden, geeft de hele missiedelegatie
een heel goed gevoel.”
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Missielid:
“Het interviewen van
asielzoekers is iets wat
tot mijn dagelijkse
werkzaamheden
behoort, maar de
internationale setting
van een missie maakt
het heel bijzonder.”
Waar gaan de missies naartoe?
In de laatste jaren zijn de missies onder
andere gegaan naar Kenia (Ethiopiërs en
Eritreërs), Tanzania (Burundezen en
Congolezen), Thailand (Birmezen), Syrië/
Jordanië (Irakezen) en Nepal (Buthanezen).

Criteria
Voor hervestiging hanteert Nederland
in principe het toetsingkader van:
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Wie krijgt een uitnodiging?
Landen die vluchtelingen uitnodigen voor
hervestiging zijn onder meer Australië, de
Verenigde Staten, Canada, Scandinavië,
Engeland, Duitsland en Nederland. Elk land
heeft een eigen selectiemandaat, een kader
waarbinnen zij beslissen. De vluchtelingen
die voldoen aan de voorwaarden kunnen
uitgenodigd worden. De aandacht van
Nederland gaat ook uit naar vluchtelingen
die extra kwetsbaar zijn, zoals alleenstaande
vrouwen (women at risk), alleenstaande
minderjarigen en mensen in acute medische nood die in Nederland behandeld kunnen worden. Maar ook gezinnen komen in
aanmerking voor hervestiging.

Immigratie- en Naturalisatiedienst | Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

5

In Nederland
De kandidaten die een uitnodiging krijgen,
maken in het vluchtelingenkamp al voor
het eerst kennis met ons land en onze taal.
Daar zorgt het COA voor. Het COA zorgt ook
voor de eerste opvang in Nederland.
De uitgenodigde vluchtelingen verblijven
na aankomst eerst ongeveer een half jaar in
een asielzoekerscentrum. Daar krijgen ze
een inburgeringsprogramma en taallessen.
In Nederland ontvangt de geaccepteerde
vluchteling meteen na aankomst de positieve beschikking en een verblijfsvergunning.
Vervolgens krijgen de vluchtelingen woonruimte aangeboden in een Nederlandse
gemeente. De inburgering gaat daar verder.
Alleenstaande minderjarigen krijgen van
Stichting Nidos een voogd toegewezen.

Welke organisaties zijn er
allemaal bij betrokken?
De volgende organisaties werken nauw
samen om de uitnodiging, de overkomst en
inburgering van de vluchtelingen zo soepel
mogelijk te laten verlopen:
 UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van
de Verenigde Naties draagt de vluchtelingen voor.
 De IND organiseert vier keer per jaar een
missie naar een van de vluchtelingenkampen. De IND beslist wie wordt
uitgenodigd.

 Het Bureau Medische Advisering: de
artsen van de IND voeren een medische
controle uit.
 Het COA zorgt voor de inburgering en de
opvang in Nederland.
 BuZa behartigt de contacten met de internationale organisaties. Het ministerie is
verder verantwoordelijk voor de registratie van de persoonsgegevens.
 De Internationale Organisatie voor
Migratie (IOM) zorgt voor tickets en
reisdocumenten voor de uitgenodigde
vluchtelingen.
 Stichting Nidos zorgt voor de voogdij van
alleenstaande minderjarige vluchtelingen
in Nederland.
 De Vreemdelingenpolitie handelt de
administratieve gegevens in Nederland af.
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Missielid BuZa: “Nederland loopt,
zeker in Europees verband, voorop bij
hervestiging. We nodigen niet alleen
vluchtelingen uit, maar delen ook
onze ervaringen met andere landen.
We zien nu dat het Nederlands
voorbeeld navolging krijgt.”

Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze publicatie nog
vragen? Neem dan gerust contact op met de
IND. De unit Hervestigingszaken is bereikbaar op telefoonnummer 070 779 47 35.
Post of e-mail
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Unit Hervestigingszaken
Postbus 5800
2280 HV Rijswijk
E-mail: afdhvz@ind.minjus.nl
Meer informatie over de IND en de uitvoering van het Nederlandse Vreemdelingenbeleid vindt u op: www.ind.nl.

Voor de contactgegevens van de andere
organisaties die betrokken zijn bij het
Nederlandse hervestigingsbeleid, verwijzen
we u graag naar de volgende websites:
 UNHCR
www.unhcr.org
 Europese Commissie
www.ec.europa.eu
 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
www.coa.nl
 Stichting NIDOS
www.nidos.nl
 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
www.www.iom-nederland.nl
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