Wilt u gezinshereniging aanvragen en wilt u mogelijk een beroep doen op het Noodfonds
van VluchtelingenWerk Oost Nederland?
In deze flyer leggen wij u kort uit hoe ons Noodfonds werkt voor aanvragen kosten
gezinshereniging.
In principe moet u de kosten van de gezinshereniging zelf betalen, vanuit bijvoorbeeld spaargeld of
leningen van familie of vrienden.
Als het u na vier weken na toekenning van de MVV nog steeds niet gelukt is om het geld bij elkaar
te krijgen, kan een aanvraag voor een deel van de kosten worden ingediend bij het Noodfonds.
Wij gaan er vanuit dat u 1000 euro kunt betalen en daarom geldt een eigen bijdrage
(drempelbedrag) van 1000 euro.
Samengevat:
– voor een aanvraag bijdrage kosten gezinshereniging bij het Noodfonds geldt een wachttijd van
vier weken na toekenning MVV
– er geldt een eigen bijdrage van 1000 euro *
Bijdrage ticketkosten
Voor een aanvraag bijdrage ticketkosten hanteert het Noodfonds landelijk vastgestelde
normbedragen voor ticketkosten per regio, gebaseerd op een de gemiddeld ticketkosten naar
Nederland vanaf verschillende vertrekplaatsen. Deze vindt u op de achterkant van deze flyer.
Indienen van een aanvraag
De medewerkers van de locaties mogen pas een aanvraag indienen als aan alle voorwaarden is
voldaan. Het is niet mogelijk om eerder een aanvraag in te dienen.
Wie beoordeelt de aanvragen?
Een Noodfondscommissie van VluchtelingenWerk Oost Nederland beoordeelt de aanvragen
volgens de richtlijnen van het Noodfondsreglement.
De Noodfondscommissie bestaat uit acht leden, afkomstig uit alle geledingen van de stichting. Zij
geeft voorlichting en advies aan medewerkers over de mogelijkheden van het Noodfonds en
verwijst eventueel door naar andere voorzieningen, bijv. de gemeente, COA of externe fondsen.
Zijn alle voorzieningen uitgeput, dan is een directe aanvraag bij het Noodfonds een laatste
vangnet. De Noodfondscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen die direct aan het
Noodfonds gedaan worden. De Noodfondscommissie is onafhankelijk, de medewerkers van de
locatie hebben geen invloed op hun beslissing.
De middelen van het Noodfonds zijn geheel afkomstig van donateurs (particulieren, kerken
of sponsoren).
* In uitzonderlijke gevallen kan de Noodfondscommissie besluiten dit drempelbedrag te verlagen.
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Uitleg bijdrage ticketkosten
Tickets die al gekocht zijn vóór de aanvraag bij het Noodfonds worden niet vergoed!
Na afloop van de gezinshereniging dient zo snel mogelijk kopieën van op naam gestelde
vliegtickets te worden opgestuurd naar de Noodfondscommissie.
Hoogte bijdrage Noodfonds
De bijdrage is een standaardtarief, gebaseerd op de (gemiddelde) ticketkosten naar Nederland
voor de verschillende vertrekplaatsen in een regio van vertrek. De verschillende regio’s van vertrek
zijn: Midden-Oosten, Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Landen per regio van vertrek
De regio Afrika omvat onder andere de landen: Burundi, DR Congo, Eritrea, Ethiopië,Ghana,
De regio Midden-Oosten omvat onder meer de landen: Egypte, Irak, Iran, Jemen, Jordanië, Turkije
en Syrië.
De regio Azië omvat onder andere de landen: Afghanistan, Azerbeidzjan, China, India, Nepal,
Pakistan, Sri Lanka en Thailand.
De regio Zuid-Amerika omvat Colombia.
Bijdrage op basis van standaardtarief in euro's
Regio

Plaats

Volwassnen en kind
vanaf 12 jaar

Kind t/m 11 jaar

Afrika

Khartoem

€ 420

€ 330

Addis Abeba

€ 385

€ 345

Overig

€ 420

€ 330

Ankara

€ 150

€ 130

Istanboel

€ 130

€ 110

Beiroet

€ 280

€ 255

Overig

€ 280

€ 255

Islamabad

€ 530

€ 455

Delhi

€ 490

€ 410

Kaboel

€ 820

€ 660

Sjanghai

€ 565

€ 455

Peking

€ 545

€ 440

Overig

€ 820

€ 660

Bogota en overig

€ 930

€ 780

Midden-Oosten

Azië

Zuid-Amerika
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