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Begeleiding bij

Gezinshereniging

 

Het doel van de begeleiding bij gezinshereniging is dat vluchtelingen met hun gezin herenigd
worden. Vluchtelingen kennen de (on)mogelijkheden voor gezinshereniging, zijn correct
geïnformeerd over lopende procedures en krijgen daarbij de juiste ondersteuning. Vaak raken
gezinnen of familieleden van elkaar gescheiden tijdens hun vlucht. Vluchtelingen met een
vergunning hebben recht op gezinshereniging maar bij deze ingewikkelde aanvraag kan
specialistische hulp en uitleg niet ontbreken. 

RESULTAAT Vluchtelingen in de gemeente

die een beroep kunnen doen op hun recht

op het respecteren van familie- en

gezinsleven, krijgen begeleiding bij hun

aanvraag om hun gezinsleven in Nederland

voort te zetten. In het geval de aanvraag is

afgewezen dan weet de vluchteling waarom

en wat eventuele (on)mogelijkheden zijn

voor een nieuwe aanvraag. Is het resultaat

positief dan is de vluchteling geholpen met

de overkomst van de gezinsleden. 

 

HOE Een team van geschoolde juridische

vrijwilligers, onder leiding van (juridische)

teamleiders, ondersteunt vluchtelingen in

gezinsherenigingsprocedures. Zij springen

in bij ingewikkelde zaken en dragen er zorg

voor dat de vrijwilligers op de hoogte zijn

van beleidswijzigingen en actualiteiten.

Voor nadere informatie en ondersteuning

kan men de digitale kennisdatabank of de

juridische helpdesk van VluchtelingenWerk 

raadplegen. Via cursussen en trainingen

blijft de expertise up-to-date. 

 

Men start de aanvraag vaak in het AZC. Na

huisvesting in de gemeente wordt de

procedure overgenomen. Er volgt een

uitgebreide intake na de warme overdracht

door collega’s op het AZC. 

WAT houdt onze begeleiding in:

1.advies over (on)mogelijkheden, rechten

en plichten

2.uitleg en hulp bij verkrijgen van

benodigde documenten

3.uitleg over de procedure en inhoud van

de brieven van de IND

4.indienen van de aanvraag en schrijven

van inhoudelijke reacties naar de IND

5.contact onderhouden met de

beslisambtenaar bij de IND

6. overzicht houden op de termijnen

7.bij een negatieve beslissing: de

doorverwijzing naar een advocaat

8.bij een positieve beslissing: begeleiding

bij de overkomst van gezinsleden en het

informeren van de gemeente m.b.t. de

overkomst van gezinsleden

 

De begeleiding bij gezinshereniging heeft 

impact op de manier waarop de

vluchteling zich kan richten op zijn

integratieproces. Als er onzekerheid

bestaat over de achtergebleven

gezinsleden en de vluchteling niet goed

wordt geholpen bij de

gezinsherenigingsaanvraag dan heeft dit

grote gevolgen voor zijn of haar

familieleden. Geschoolde juridische

medewerkers van VluchtelingenWerk

ondersteunen vluchtelingen tijdens deze

procedure. Doordat wij een landelijke

organiatie zijn met een rol in de asielketen

zijn wij in staat signalen in de begeleiding

snel op te schalen. 
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