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Juridische

Begeleiding

 

Het doel van de juridische begeleiding is dat vluchtelingen weten wat juridische
(on)mogelijkheden zijn en dat zij correct geïnformeerd zijn over (lopende) procedures. Men is
vaak onvoldoende op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en beheerst het Nederlands
niet voldoende om complexe juridische procedures bij de IND te doorlopen.
VluchtelingenWerk helpt hen door middel van voorlichting en advies en zorgt ervoor dat zij op
de juiste manier worden ondersteund bij de aanvraag en behandeling van een procedure.

RESULTAAT Vluchtelingen zijn

geïnformeerd over de uitvoering van

verblijfsrechtelijke procedures, zoals het

verlengen of omzetten van de

verblijfsstatus, de aanvraag van een

vergunning voor een in Nederland geboren

kind, aanvraag van een onafhankelijke

verblijfsvergunning of de aanvraag van

naturalisatie. We adviseren en houden de

deadlines van procedure in de gaten. Ook

bij mogelijke individuele intrekking of het

niet verlengen van een verblijfsvergunning

geven wij uitleg en bereiden vluchtelingen

voor op de procedure die vervolgens gaat

lopen. Ook bij groepsgewijze intrekkingen

kunnen wij ondersteuning bieden. In dat

geval maken wij met de gemeente graag

aanvullende afspraken.

HOE De vluchteling wordt geholpen door

geschoolde vrijwilligers die worden

ondersteund door (juridische) teamleiders.

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.

WAT houdt de Juridische Begeleiding in:

1.Adviseren over de (on)mogelijkheden

bij een hulpvraag over het verblijfsrecht

2.Indienen van een aanvraag bij de IND

3.Uitleg geven over welke documenten en

bewijsmiddelen er nodig zijn

4.Uitleg geven over de procedure en over

de inhoud van de brieven van de IND

5.Schrijven van een inhoudelijke reactie

naar de IND

6.Het in de gaten houden van de

termijnen

7.Waar nodig, het vinden van en de

doorverwijzing naar een advocaat

 

De juridische begeleiding heeft impact op

de manier waarop de vluchteling zich kan

richten op zijn integratieproces. Als er

onzekerheid bestaat over de verblijfsstatus

en de vluchteling niet goed wordt geholpen

hierbij heeft dit grote gevolgen voor zijn of

haar verblijfsstatus en toekomst. Doordat

wij een landelijke organiatie zijn met een

rol in de asielketen zijn wij in staat 

signalen in de begeleiding snel op te

schalen. VluchtelingenWerk heeft

daarnaast niet alleen kennis en ervaring op

juridisch gebied maar organiseert in veel

gemeenten ook de maatschappelijke

begeleiding zodat de vluchteling integrale

begeleiding krijgt. 
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