Müvəqqəti Sığınma iqamət icazəsi:
Bunun mənası sizə nədir?

Sizə Müvəqqəti Sığınma iqamət icazəsi verilib. İmmiqrasiya və Vətəndaşlıq Xidməti
(IND)-nin verdiyi qərarda bu qəyd olunub. İqamət icazəsi sizə həm haqlar və həmdə
öhdəliklər gətirir. Bu bröşurada sizə bu haq və vəzifələr barədə məlumat verilir.
Müvəqqəti Sığınma iqamət icazəsi
İqamət icazəsi sizə bu imkanları verir:
• Hollandiyada yaşama icazəsini göstərir
• Şəxsiyyiətinizi göstərir. Iqamət icazəsi bir şəxsiyyət vəsiqəsidir.
Bu icazə bəlli bir müddət üçün etibarlıdır. Vəsiqədə qeyd olan məlumatı kontrol edin,
məlumatlarınız düzgün olmasa, nə edəcəyiz bröşuranın altında yazılıbdır.

Müvəqqəti Sığınma İqamət icazəsi məlumatları
Aşağıdakı məlumat sizin iqamət icazəsi vəsiqəsinin ön tərəfindədir:
1- Ad: soyadınız və adınız
2- Sonaçatma tarixi: icazə bu tarixə qədər etibarlıdır
3- Veriliş yeri və tarixi: iqamət icazəsinin aldığınız yeri və tarixi qeyd olunub
4- Sənədin növü: III nömrə, sığınacaqla əlaqədar müvəqqəti bir icazədir
5- Xüsusiyyətlər: Burada oturma haqqınız qəyd olunub.
Vəsiqənin arxasında aşağıdakı məlumatlar var:
6- Doğum tarixi və yeri, vətəndaşlığı və cinsiyyəti
7- Xüsusiyyətlər: işləmək hüququ.
İqamət icazəsi sizə Hollandiyada işləməyə icazə verilib-verilmədiyini göstərir
8- İqamət icazəsinin başlayış tarixi: bu tarixdən etibarən Hollandiyada iqamət
hüququnuz var
9- V-numarası: 10 rəqəmli V-nömrəsi iqamət vəsiqəsinin altındadır.
Bu nömrə VNR hərflərindən sonra gəlir. Sizin V nömrəniz IND-dan aldığınız
məktublarda da vardır.

İndi nə etməlisiz?
Əcnəbilər vəsiqəsini (W dokument) gəri verin və onun yerinə iqamət vəsiqəsini
alınız. Bəzi vaxtalr qərarı aldıqdan sonra iqamət icazəsini də alırsız. Bir neçə
həfdə ərzində İND-dən məktub alacaqsız. Bu məktubda hansı tarixdə və harda
iqamət vəsiqənizi alacağınız bildirilir. İqamət vəsiqəsini almanız üçün əcnəbilər
vəsiqəsini qaytarmalısınız.
• Bələdiyyənizdə qeydiyyatdan keçin. Siz Şəxslərin Əsas Qeydiyyatına (BRP)
keçməlisiniz. BRP-də Hollandiyada yaşayan hər kəsin şəxsi məlumatları saxlanılır.
Bəzi hallarda qəbul qərarı verildikdən sonra bələdiyyə özü geydə alır. Hələ
qeydiyyatdan gəçməmişsiz isə, o vaxt belediyenizle əlaqə saxlayın. Adınız və
doğum tarixinizin düzgün olduğunu yoxlayın. Doğum sənədi, evlilik sənədi və
şəxsiyyət vəsiqəsi kimi mümkün qədər çox sənəd gətirin. Qeydiyyatdan sonra bir
Vətəndaş Xidmət Nömrəsi (BSN) alacaqsınız. Bu, BRP-də qeydiyyatdan keçən hər
kəs üçün unikal bir fərdi rəqəmdir. Hökumətlə bütün əlaqələr üçün bir BSN
lazımdır. BRP və BSN haqqında daha ətraflı məlumat üçün www.rijksoverheid.nl
səhifəsinə baxınız. Və ya 1400-ə zəng edin. BRP-də qeydiyyatdan keçdiniz və
başqa yerə daşındığınızda , yerləşdiyiniz bələdiyyəyə də qeyd olmanız lazimdir.
Bələdiyyə sonra BRP-də ünvan detallarını dəyişir.
• İqamət icazənis həmişə yanızda olsun. İqamət icazəsı sizin şəxsiyyət
vəsiqənizdir. Hollandiyadakı 14 yaşlı və üstü hər kəs öz kimliyini bildirməlidir.
Misal üçün siz İqamət icazənizi polisə və ya başqa bir dövlət nəzarətçisinə göstərə
bilməlisiniz. Özünüzü tanıda bilmədiyiniz üçün cəza alabilərsiniz.
• Sağlamlıq sığortasını həyata keçirin. Qanuna görə, əsas tibbi sığortanı almaq
məcburiyyətindəsiniz. Bu siğorta, ev doktoru, xəstəxana və aptek xərclərini
ödəyir. Siz əsas sığorta şirkətini özünüz seçə bilərsiniz. Sağlamlıq sığortası
bağaldıqdan sonra həkim və diş həkimi yanında qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.
lazımi hallarda ev doktoru sizi xəstəxanaya göndərə bilər. Daha ətraflı məlumat
üçün www.rijksoverheid.nl saytına baxın. Və ya 1400-ə zəng edin.
• İnteqrasiya. Qanuna görə, Hollandiyaya inteqrasiya etməlisiniz. Demək ki, siz
Holland dilini öyrənməlisiniz. Və Hollandiyalı cəmiyyət haqqında məlumat
almalısınız. Bununla əlaqədar Təhsil İcra Agentliyindən (DUO) siz bir məktub
alacaqsınız. Siz özünüz inteqrasiyanızın tənzimləsi üçün məsuliyyət daşıyırsınız.
İnteqrasıya xərclidir. Siz inteqrasiya imtahanını başarılı keçirdiyiniz zaman
inteqrə olmuş sayılırsınız. Bir inteqrasiya kursuna uymadığınız təqdirdə DUO sizə
bir cəza verə bilər. Əgər 18 yaşdan kiçiksiniz və ya qanuni pensiya yaşına
çatmışsınız isə, o zaman bu vətəndaş inteqrasiyası öhdəliyi sizə aid deyildir. Və
artıq bir inteqrasiya kursuna qatılmaq lazım deyildir. Daha ətraflı məlumat üçün
www.inburgeren.nl səhifəsinə baxınız. Və ya DUO-da Vətəndaş İnteqrasiya
İdarəsinə müraciət edin: 050 599 96 00.
İndi nə edə bilərsiniz?
• Əgər müstəqil yaşamaq üçün sizə iqamət icazəsi verilmişsə, ailəni birləşdirməyə
müraciət edə bilərsiniz. Xaricdə qalan ailə üzvlərin müəyyən şərtlər altında
Hollandiyaya gələ bilər. Şərtlərdən biri prosedurun vaxtında başlamasıdır. Bu,
verilən qəbul qərarını aldıqdan üç ay ərzində olmalıdır. Bu sizin ailə üzvlərinizin
harda olduğundan xəbərsiz olduqdada etibarlıdır. Prosedura sizin ailə üzvləriniz
üçün müvəqqəti iqamət icazəsi (MVV) müraciət etməsi ilə başlar. Bu murciət
pulsuzdur.
mvv üç aydan çox qalmaq üçün bir viza növüdür. Ərizəni Hollandiyada təqdim
edə bilərsiniz. Bu muraciət üçün, bu elektron formasından istifadə edin:
‘Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel’.
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Ərizə formasını www.ind.nl. saytında tapa bilərsiniz. VluchtelingenWerk Nederland
işçiləri muraciət işində sizə kömək edə bilər. Ailənizin üzvləri özləri də ərizə təqdim
edə bilərlər. Bu iş üçün onlar xaricdəki səfirliyə muraciət etməlidilər.
Diqqət edin! Sığınma tələbinə 3 aydan çox öncə cəvab verilmiş isə o halda sığınacaq
əsaslı ailəni birləşdirmək üçün ərizə təqdim etmək çox gecdir. Artıq ailəni
birləşdirmək üçün normal bir ərizə təqdim edə bilərsiniz. Bu müraciət xərclidir və
sığınacaq əsaslı ailəni birləşdirmək prosedurundan daha sərt şərtlər tətbiq olunur.
Misal üçün, ailənizin üzvlərini dəstəkləmək üçün kifayət qədər gəlir əldə etməlisiniz.
Bu prosedur üçün " Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)" ərizə
formasını istifadə edin. Bu formmanı www.ind.nl. saytında tapa bilərsiniz.
Diqqət edin! sığınacaq axtaran bir ailənin üzvü olaraq iqamət icazəsi aldığınızda,
artıq ailə birləşməsinə müraciət edə bilməzsiniz. Ailəni birləşdirmək üçün normal bir
ərizə təqdim edə bilərsiniz.
• Siz işləyə bilərsiz. Bunun üçün işverənin işvermə icazəsinə (TWV) ehtiyac yoxdur.
Gəlir əldə etmək üçün bir bank hesabına ehtiyacınız var. Hər bir bankda hesab aça
bilərsiniz. İcraçi insttitut İşçi Sığortaları (UWV) sizə iş haqqında daha çox məlumat
verə bilər.
Baxın: www.uwv.nl/particulieren və ya UWV-ə zəng edin: 0900 9294.
• Siz özünüz yaşayış üçün ev axtara bilərsiniz. Sığınmaçılar Mərkəzi Orqanı (COA)
yaşayış yeri tapmaqda sizə kömək edə bilər. Bir ev tapdığınız təqdirdə COA mərkəzini
tərk edirsiniz.
• Xaricdə səyahət edə bilərsiniz. İqamət icazəsi aldığınız üçün, məsələn, bir tətil və ya
bir iş gəzintisi üçün xaricə səfər edə bilərsinizi. Bu iş üçün etibarlı bir pasporta
ehtiyacınız olacaq. Bu şərt uşaqlarınıza da aiddir.
Pasportunuz yoxdursa, bələdiyyəyə qaçqın pasportu üçün müraciət edə bilərsiniz. Bir
qaçqın pasportu müraciət etmək pul verməlisiz. Qaçqın pasportu tələb olunduqdan
bir neçə gün sonra gedib onu alabilərsiniz. Bəzi ölkələr üçün pasporta əlavə olaraq
vizaya ehtiyacınız var.
Diqqət edin! Qaçqın pasportu ilə mənşə ölkənizə gedə bilməzsiniz. Qaçqın pasportu
haqqında daha ətraflı məlumat üçün, bələdiyyəyinizlə əlaqə saxlayın. Daha uzun
müddət üçün xarixə gedirsiniz? İND-dən sizin iqamətizə olan ehtimali nəticələr
barədə soruşun. IND sizə qayıddıqdan sonra özünüzü Əcnəbilər Polisinə (AVİM)
bildirmənizin lazim olub-olmadığını bildirir.
İqamətin uzatma tələbi/ Müddətsiz Siğınma İqamət izasəsi tələbibir
İqamət icazəsinin üzərində etibarlı olduğu tarix bildirilir. Müvəqqəti iqamət icazə
müddətini uzatmaq zamanında vacibdir, yəni müvəqqəti icazə müddətinin sona
çatmasından əvvəl. Siz müddətsiz iqamət icazəsi üçün müraciət edə bilərsiniz. Bu iş
üçün müvəqqəti iqamətin başa çstmasından biraz qabaq baş vurmalısınız.. Müvəqqəti
İqamət icazəsini müəyyən bir müddətə uzatmaq istəyirsiniz və ya müddətsis iqamət
üçün müraciət etmək istədiyiniz, o zaman "Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd; və ya Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; və ya EUverblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’ formasından istifadə edin. Forma
üçün www.ind.nl. saytında baxa bilərsiniz. Ərizənizi çox erkən verməyin.
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İqamət icazəsinin etibri başa çatmadn öncə müraciət etməlisiz. Müddəti bitmədən 4
həftə əvvəl uyğundur.İqamət icazənizi vaxtında uzatmaq və ya müddətsiz icazə
müraciəti üçün siz özünüz məsuliyyət daşıyırsınız.
Mənşə ölkənizə yekun qayıdış
Əgər qalıcı olaraq geri dönməyi düşünürsünüz, o halda yardım və məsləhət üçün
Hollandiyanın Miqrasiya İnstitutu (NMI) ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha ətraflı
məlumat üçün www.nmigratie.nl saytına daxil olun və ya 030 236 42 45 nömrəsinə
zəng edin.
İtirmə, oğurluq, zərər və ya yanlış məlumatlar
• İqamət vəsiqənizi itirdiyinizdə və ya oğurlandığında əvvəlcə polisə bəyanat
verməlisiniz. Bu iş üçün sizin V-nömrəniz lazım olacaq. Bu nömrəni İND-dən aldığınız
kağızlarda tapa bilərsiz. Polis sizə protokoldan bir təsdiqlənmiş kopi verəcək. Ondan
sonra İND- dən yeni bir vəsiqə tələb ede bilərsiz. Yeni vəsiqə üçün müraciət
etdiyinizdə polis protokolundan da bir kopi göndəriniz.
• İqamət vəsiqəsi zədələnmişdir mi? əgər iqamət sənədiniz pis şəkildə zədələnibsə,
artıq ondan etibarlı şəxsiyyət vəsiqəsi kimi istifadə edə bilməzsiniz. Bu halda IND-ə
dəyişməsi üçün bir ərizə təqdim etməlisiniz. Vəsiqənin dəişməsi üçün zədələnmiş
iqamət sənədinin ön və arxa hissəsinin surətini göndərəcəksiniz. Yeni İqamət
icazəsini aldığınız zaman zədələnmiş sənədi qaytarmalısınız.
• İqamət sənədində səhv məlumatlar varmı? IND bu Şəxslərin Əsas Qeydiyyat
məlumatından (BRP) istifadə edir. Buna görə bu haqda ilk olaraq bələdiyyəyinizlə
əlaqə saxlayın. BRP sizə aid məlumatların doğru olub-olmadığını yoxlar. BRP-də olan
sizə aid məlumatlar səhvdirsə, onda ilk növbədə orda dəyişdirilməlidir. Yalnız ondan
sonra iqamət icazənizin dəyişdirilməsi üçün İND-ə müraciət edə bilərsiniz.
IND-ə alternativ iqamət sənədi üçün ərızə verməniz üçün, www.ind.nl. ünvanında "
Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument" formasını istifadə
edin. Yeni bir oturma icazəsi müraciət üçün pul alınır. Yeni iqamət icazəsini aldığınız
zaman pulunu ödəyəcəksiniz.
Bir sualınız varmı?
IND veb saytına baxın, www.ind.nl və ya IND ümumi nömrəsini arayın. Telefon
nömrəsi 088 043 04 30-dır. IND ilə bazar ertəsindən cümə gününə qədər saat 9:00dan 17:00-dək əlaqə saxlaya bilərsiz. Xaricdən bu nömrəyə zəng edin: +31 88 043
04 30.
Bu yazı Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) | www.ind.nl tərəfindən nəşr oldu.
Bu nəşrə istinadən haqlar əldə etmək olmaz. Əgər tərcüməsi təfsir ixtilafına yol
açarsa, O halda Hollanda dilində yazı əsas tutulacaqdır. Bu nəşrdə olan məlumatdan
mənşə qeydi şərtilə istifadə olunabilər.
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