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låÇÉêïÉêé Rva 2005 en aanmelding statushouders zonder opvang op AC Ter Apel en 

AC Schiphol 

    
1.1.1.1. Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding     
    
Op 7 februari 2005 is de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en Andere Categorieën 
Vreemdelingen 2005 (Rva) in werking getreden.  
 
Ten opzichte van de Rva 1997 zijn er enkele categorieën vreemdelingen bijgekomen die voor 
opvangvoorzieningen in aanmerking komen: 
 
- Vreemdelingen die niet in een opvangvoorziening van overheidswege verblijven, die in 

het bezit worden gesteld van een vva-bep (na 2e of volgende aanvraag) of een vvr-bep 
voortvloeiende uit een asielprocedure (amv, tijdsverloop, buiten schuld, schrijnendheid) 
en ten aanzien van  wie nog bemiddeld dient te worden voor huisvesting (artikel 3 lid 3 
sub e Rva).        

- Indieners van een tweede of opvolgende aanvraag die afkomstig zijn uit een  
(deel van een) land waarvoor categoriaal beschermingsbeleid is ingesteld (artikel 3 lid 3 
sub h Rva). 

- Vreemdelingen die binnen de AC-procedure in het bezit worden gesteld van een vva-bep 
(artikel 3 lid 3 sub j Rva). 

- Vreemdelingen die vallen onder de Europese richtlijn inzake tijdelijke bescherming. 
(artikel 3 lid 3 sub i  Rva).  

 
In deze werkinstructie wordt de procedure met betrekking tot de eerst genoemde categorie 
(statushouders zonder opvang) beschreven.  
 
 
2.2.2.2.    ProcedureProcedureProcedureProcedure    
    
Op grond van artikel 3 lid 3 sub e Rva komen vreemdelingen die in het bezit zijn gesteld van 
een vva-bep of een vvr-bep voortvloeiende uit een asielprocedure en die niet in een 
opvangvoorziening van overheidswege verblijven in aanmerking voor opvang.  
 
Voor de administratieve afhandeling van de plaatsing in de opvang is er voor gekozen dat 
betreffende vreemdelingen zich kunnen melden bij het COA op het AC Ter Apel en AC 
Schiphol. De keuze voor aanmelding bij AC Ter Apel of AC Schiphol staat de vreemdeling vrij

*
.  

                                                           
* In het format van de inwilligende beschikking dient nog te worden vermeld dat betrokkene zich tot dit 
nummer kan wenden. Tot dat moment dient gebruik te worden gemaakt van de volgende bouwsteen in 
de aanbiedingsbrief:  
Op grond van artikel 3 lid 3 sub e Rva komen vreemdelingen die in het bezit zijn gesteld van een vva-bep of 
een vvr-bep voortvloeiende uit een asielprocedure en die niet in een opvangvoorziening verblijven in 
aanmerking voor opvang.  
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2.1 2.1 2.1 2.1     De vreemdeling wenst via AC Ter Apel tot de opvang te worden toeDe vreemdeling wenst via AC Ter Apel tot de opvang te worden toeDe vreemdeling wenst via AC Ter Apel tot de opvang te worden toeDe vreemdeling wenst via AC Ter Apel tot de opvang te worden toegelatengelatengelatengelaten    
 
De vreemdeling dient telefonisch contact op te nemen met het COA op het AC Ter Apel: 
 

0599-568257 / 0599-568258 
  
De COA-medewerker controleert de huidige huisvesting van betrokkene. Vervolgens 
controleert de COA-medewerker de door betrokkene opgegeven gegevens bij de Loza-
medewerker. Indien blijkt dat betrokkene in aanmerking komt voor opvang maakt het COA 
een afspraak voor betrokkene. Daarbij wordt aangegeven dat betrokkene de inwilligende 
beschikking,  zijn identiteitspapieren en W-document dient mee te nemen.  Het COA geeft de 
afspraakdatum en het tijdstip door aan het afsprakenbureau van de IND. 
 
Betrokkene meldt zich op de afspraakdatum op AC Ter Apel. Betrokkene is ook zelf 
verantwoordelijk dat hij op de (juiste) afspraak verschijnt. De beveiliging meldt dit aan de 
medewerker Lopende Zaken (Loza) van de IND. De medewerker Loza controleert de door 
betrokkene meegenomen documenten alsmede de actuele verblijfsstatus in Indis. Betrokkene 
wordt vervolgens voor plaatsing in een opvanglocatie aangemeld bij het COA en in afwachting 
daarvan in de OC-ruimte geplaatst. Voordat betrokkene in de OC-ruimte wordt geplaatst 
vindt er een veiligheidsfouillering plaats door de Vreemdelingendienst.  
 
Indien na aanmelding blijkt dat betrokkene toch niet voor opvang in aanmerking komt wordt 
dit door de medewerker lopende zaken gemeld aan het COA. Ook kan het voorkomen dat het 
COA zelf het verzoek om opvang alsnog negatief beoordeelt. In beide gevallen wordt dit door 
het COA aan betrokkene medegedeeld. Betrokkene wordt vervolgens heen gezonden.  
IND en COA zijn niet (financieel) verantwoordelijk indien bij de afspraak blijkt dat betrokkene 
alsnog niet in aanmerking komt voor opvang. 
 
 
Spontane aanmeldingen 
Indien de statushouder zich zonder afspraak meldt op het AC Ter Apel, is de procedure 
nagenoeg identiek: 
De beveiliging meldt dit aan de medewerker Lopende Zaken (Loza) van de IND. De 
medewerker Loza controleert de door betrokkene meegenomen documenten alsmede de 
actuele verblijfsstatus in Indis. Betrokkene wordt vervolgens voor plaatsing in een 
opvanglocatie aangemeld bij het COA en in afwachting daarvan in de OC-ruimte  geplaatst. 
Voordat betrokkene in de OC-ruimte wordt geplaatst vindt er een veiligheidsfouillering plaats 
door de Vreemdelingendienst.  
 
    
2.2 2.2 2.2 2.2     De vreeDe vreeDe vreeDe vreemdeling wenst via AC Schiphol tot de opvang te worden toegelatenmdeling wenst via AC Schiphol tot de opvang te worden toegelatenmdeling wenst via AC Schiphol tot de opvang te worden toegelatenmdeling wenst via AC Schiphol tot de opvang te worden toegelaten    
    
De vreemdeling dient telefonisch contact op te nemen met het COA op het AC Schiphol: 
 

020 – 889 7872 / 020 – 889 7873 
  
De COA-medewerker controleert de huidige huisvesting van betrokkene. Vervolgens 
controleert de COA-medewerker de door betrokkene opgegeven gegevens bij de Coördinator 
Primair Proces (CPP’er) die, bij gebrek aan tijd, dit eventueel bij een andere (senior) 
medewerker kan uitzetten. Indien blijkt dat betrokkene in aanmerking komt voor opvang 
maakt het COA een afspraak voor betrokkene. Daarbij wordt aangegeven dat betrokkene de 
inwilligende beschikking,  zijn identiteitspapieren en W-document dient mee te nemen. Het 
COA geeft de afspraakdatum en het tijdstip door aan de planning van de IND. De planning 
zorgt ervoor dat de beveiliging hiervan op de hoogte wordt gesteld. 
 
Betrokkene meldt zich op de afspraakdatum op AC Schiphol. Betrokkene is ook zelf 
verantwoordelijk dat hij op de (juiste) afspraak verschijnt. De beveiliging meldt dit aan de 
CPP’er. Deze zorgt ervoor dat de door betrokkene meegenomen documenten worden 
gecontroleerd alsmede de actuele verblijfsstatus in Indis. Betrokkene wordt vervolgens voor 
plaatsing in een opvanglocatie aangemeld bij het COA. Betrokkene wacht de uitplaatsing af in 
de hal bij de receptie.  
 
Indien na aanmelding blijkt dat betrokkene toch niet voor opvang in aanmerking komt wordt 
dit door de CPP’er (of de IND-medewerker die de CPP’er hiertoe heeft aangewezen) gemeld 
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aan het COA. Ook kan het voorkomen dat het COA zelf het verzoek om opvang alsnog negatief 
beoordeelt. In beide gevallen wordt dit door het COA aan betrokkene medegedeeld. 
Betrokkene wordt vervolgens heen gezonden.  
IND en COA zijn niet (financieel) verantwoordelijk indien bij de afspraak blijkt dat betrokkene 
alsnog niet in aanmerking komt voor opvang. 
 

Spontane aanmeldingen 
Indien de statushouder zich zonder afspraak meldt op het AC Schiphol, is de procedure 
nagenoeg identiek: 
De beveiliging meldt dit aan de CPP’er van de IND. Deze zorgt ervoor dat de door betrokkene 
meegenomen documenten alsmede de actuele verblijfsstatus in Indis worden gecontroleerd. 
Betrokkene wordt vervolgens voor plaatsing in een opvanglocatie aangemeld bij het COA en 
blijft wachten in de hal bij de receptie.  

    


