Gezinshereniging

Na het lange wachten in onzekerheid is het eindelijk zover….het nieuwe leven kan NU echt beginnen

•

Gezinshereniging door Machtiging Voorlopig Verblijf MVV /Toelating En Verblijf (TEV)

•

Hoe zien de dagen er voor de na reizigers uit op COA locatie Veenhuizen?

•

Wat zijn specifieke aandachtspunten voor de AZC ’s en gemeenten als het gaat om na
reizende gezinsleden.

MVV en de aanvraag om toelating en verblijf (TEV)
Sinds 1 juni 2013 zijn de procedures rond toelating en verblijf ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste
verandering is dat de aanvraag om een MVV en om een verblijfsvergunning zijn geen aparte
procedures meer, maar zijn samengevoegd in één aanvraag.
De referent stuurt de aanvraag met alle daarin genoemde bijlagen ondertekend naar de IND:
De dag na de datum van afgifte van de MVV wordt er door de IND ambtshalve een
verblijfsvergunning verleend voor de duur van vijf jaar;
Wat gebeurt er nadat de MVV-aanvraag is ingediend?
Nadat alle gegevens compleet zijn, zal de beslismedewerker een beslissing op de aanvraag kunnen
nemen. De wettelijke termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen is drie maanden.
Deze termijn kan met nog eens drie maanden worden verlengd, maar dat gebeurt slechts zeer
zelden. De gemiddelde beslistermijn is 6 tot 12 weken

Positieve beslissing
Een positieve beslissing wordt rechtstreeks aan de referent verzonden. In deze beslissing staat dat
de IND akoord gaat met de komst van de buitenlandse partner of het gezinslid naar Nederland. De
ambassade in het buitenland is dan al per e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing. Dat
betekent dat er meteen na ontvangst van een positieve beslissing contact met de ambassade in
het buitenland kan worden opgenomen voor de verdere formaliteiten.
Negatieve beslissing
Veel voorkomende afwijzingsgronden zijn:
 Het dienstverband van de referent is op de datum van de aanvraag niet nog minstens één jaar
gegarandeerd;
 Er zitten discrepanties / ongerijmdheden in de inkomensgegevens (de gegevens uit het
arbeidscontract kloppen bijvoorbeeld niet met de gegevens die bekend zijn bij het UWV), en
 de verstrekte gegevens over de ongehuwde relatie zijn te 'summier', waardoor de relatie niet
voldoende is onderbouwd.

Ophalen van het MVV Inreisvisum op de Nederlandse Ambassade of het Consulaat in het
buitenland
Na een positieve beslissing op een MVV-aanvraag kan contact met de Nederlandse ambassade of
het consulaat worden opgenomen om een afspraak te maken. De ambassade of het consulaat is
dan al bekend met de beslissing van de IND.

De MVV moet binnen 90 dagen na de positieve beslissing van de IND zijn afgehaald op de
ambassade. Vervolgens moet de MVV binnen 90 dagen na afgifte worden gebruikt om Nederland
in te reizen, anders is deze niet langer geldig en moet de MVV opnieuw worden aangevraagd. Het
is dus mogelijk om tot maximaal 180 dagen te wachten met de komst naar Nederland, mits de
MVV wel in de tussentijd wordt afgehaald.

Aanmeldlocatie Na reizigers Veenhuizen
-

COA Woonbegeleiding (procesbegeleiding/afspraken/informeren)
COA Huismeesters (storingen/onderhoud/logistiek/magazijn)
COA Plaatsing (inschrijven/doorplaatsen naar AZC of postcode)
IND (registratie en uitreiking beschikking)
Gemeente (Inschrijving gemeente)
Trigion (Beveiliging)
Sodexo (Catering)
Hectas (Schoonmaak)

Dag 0
Alle na reizigers die zich na 17.30 uur aanmelden worden
niet meer door de IND geregistreerd maar door COA
Wonen tot 22.00 uur direct ingehuisd. Voor hen is de
volgende dag Dag 1
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Dag 1
Alle Na reizigers die zich tot 17.30 uur melden worden
door de IND geregistreerd.
Na registratie zijn er 4 tijdstippen (11.30, 14.00, 16.00 en
18.00 uur) waarop COA Wonen in groepsverband
voorlichting krijgen en ze aansluitend worden ingehuisd.
Ze worden door COA Plaatsing op deze dag of de volgende
dag voor 10.00 uur in Ibis (Integraal Bewoners Informatie
Systeem) gezet.
Alle na reizigers krijgen bij binnenkomst na de gezamenlijke
voorlichting een mapje met informatie en een uitnodiging
voor Medische Intake/TBC screening op dag 2.
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Dag 2
Alle geregistreerde na reizigers die in ook in Ibis (Integraal
Bewoners Informatie Systeem) staan en daardoor ook in
het HIS(Huisartsen Informatie Systeem) staan die vanuit
IBIS de meerdere keren worden ge-update naar het HIS,
gaan deze dag naar de Medische Intake en/of TBCScreening. Om 08.45 uur worden zij verzameld en in
groepen van maximaal 60 bewoners en naar de GCA /GGD
begeleid. Naar gelang de grootte van de groep gebeurt dit
in overleg met GCA op verschillende tijdstippen .
In het restaurant bij het avondeten om 17.00 uur krijgen
alle na reizigers van Dag 0/1 een persoonlijke uitnodiging
op naam met kamernummer en tijdstip voor de IND voor
uitreiking beschikking op Dag 3
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Dag 2 n.a.v. de 1e screening TBC
Bevinding

Actie

Beleid
voorbeelden

STOP PROCES!
Afwijking, geen tbc

Blokkade
vragenlijst
overleg
long/kinderarts

Verwijzing via GCA
of direct naar
UMCG

Mogelijk (oude) tbc

Blokkade
vragenlijst
3 maal sputum
zn overleg
longarts/k.a.

Scopie UMCG
controle 8 a 12
weken of reguliere
screening of
spreekuur arts GGD

Waarschijnlijk
(open) tbc

Isolatie Caravan
vragenlijst
sputumonderzoek

Opname
Beatrixoord
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Dag 2 n.a.v. Medische Intake
Bevinding

Actie

Beleid
voorbeelden

Geen Code

Medisch dossier, gebruik
medicatie

Naar AZC: overdracht naar GCA
transferlocatie
Naar Postcode: Envelop met
gegevens mee voor huisarts

Code Oranje

Overplaatsing op een volgend
centrum is alleen mogelijk
wanneer de ontvangende
locatie aan de voorwaarden
voldoet

•
•
•
•

Code Rood

Stop Uitstroom

Faciliteiten voor zwangere
Faciliteiten voor
rolstoelafhankelijken
In de buurt van een
(academisch) ziekenhuis
In de buurt van een
dialysecentrum

Proces gaat wel door en
eventuele plek in AZC blijft
gereserveerd.
GCA communiceert naar COA
wanneer persoon kan worden
overgeplaatst
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Dag 3
Naar gelang de grootte van de groep is er een ochtend
groep om 09.00 uur en een middaggroep om 13.00 uur. Zij
worden allen verzameld in gebouw C en door Trigion
verwezen naar Gebouw A. Hier vindt aansluitend ook het
huisvestingsgesprek plaats met COA Plaatsing en de
registratie bij de Gemeente.
In het restaurant bij het avondeten om 17.00 uur krijgen de
na reizigers hun transfer.
Voorwaarde is dat huis van referent geschikt is (bevonden)
of AZC genoeg vrije ruimte beschikbaar heeft voor het
aantal na reizigers.
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Dag 4
COA wonen doet van 09.30 tot 10.15 uur de kamercontrole
van alle na reizigers die deze dag op transfer gaan. Na
kamercontrole melden zij zich om 10.30 uur bij de INFObalie van COA Wonen waar ze hun vervoersbewijs
Openbaar Vervoer uitgereikt krijgen. Hierna worden zij
naar gelang de grootte van de groep (tot max. 18
bewoners) om 10.45 uur per taxi-bus naar de bushalte
Norgervaart gebracht aan de Hoofdweg en vanaf daar zelf
met de bus gaan naar station Assen te gaan of zij worden
(boven de 18 bewoners) met touringcar om 11.00 uur
rechtstreeks vanaf locatie Veenhuizen naar station Assen
gebracht.
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Getallen
•

•
•

•

•

Het is zichtbaar dat onder de nareizigers – die vrij snel een status krijgen – relatief veel kinderen zitten. In 2016
was 57,6% kind, waarbij aangetekend dat in de tweede helft van 2016 het aandeel kinderen hoger was. In het 1e
kwartaal 2017 zie je dat het aandeel nog steeds boven de 50% zit: bijna 54% is kind.
Verder valt op dat het aandeel kinderen tussen 0-12 jaar relatief hoog is: in 2016 was dit aandeel ruim 43% en in
het eerste kwartaal van 2017 was het aandeel bijna 40%. Overigens zet dat beeld zich door in april en mei 2017.
Kijkend naar de landen van herkomst van de meest voorkomende asielzoekers en nareizigers, dan valt op dat
ook van de nareizende Eritreeërs in 2016 bijna 51% kind is. Ook hier is het grootste aandeel jonger dan 12 jaar.
In het 1e kwartaal van 2017 is het aandeel kinderen meer dan 61%. Het aandeel kinderen jonger dan 12
bedraagt meer dan 52%.
Bij de nareizende Syriërs is ruim 58,3% kind (jonger dan 18%) in 2016. Het aandeel 0-12 jarigen van het totaal
aantal nareizigers bedraagt 44,4%. In het eerste kwartaal 2017 is te zien dat bijna 52% kind is en dat het aandeel
kinderen van 0-12 jaar bijna 40% bedraagt.
Verder valt op dat het aandeel staatlozen toeneemt; met name onder de nareizigers. In 2016 was het aandeel
kind (0-18 jaar) 54% en het aandeel kind 0-12 jaar meer dan 41%. In het eerste kwartaal van 2017 bijna 49% en
het aandeel kind tot 12 jaar bedroeg ruim 33%.

Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warme overdracht tussen de betrokken partijen
COA langer verbonden > < Gemeente eerder in beeld
Hoe ook de na reizigers in beeld te brengen en te houden.
Hoe de hulpverlening af te stemmen op cultuur
In kaart brengen van fysieke en geestelijke gezondheidsrisico's en leer/werkmogelijkheden
De ‘juiste’ statushouder/na reiziger op de ‘juiste’ plek (werkcompetenties <> locatie)
Wat heeft de hoogste prioriteit bij statushouder/na reiziger waarin specifieke begeleiding gewenst is. (psychische
bijstand/Werk/scholing/sociaal netwerk/schuldhulpverlening/financiën.
Gezinshereniging < 18 jaar
Soms langdurig geen goede toegang tot medische zorg gehad
Veel kinderen die binnen stromen – snel in beeld? Opvoedondersteuning
Referent voldoende geïntegreerd?
Weg wijs maken binnen de gemeenten / voorinburgering?
Relatie problematiek?

