Thuis in het jeugdwerk
Naam sessie: Juridische FAQ
Naam spreker : Johannes Baelde

Interessante quote(s) uit de sessie
België heeft te snel beslist na de crisis in 2014 over het afbouwen van de opvangplaatsen voor
vluchtelingen. Daardoor zit de druk op de opvangcentra zo groot. Als die dan ook nog eens
afbranden, zitten we met een ernstig probleem.
Mensen halen veel juridische
ische termen door elkaar. Nieuwkomers zelf ook.
Dienst Vreemdelingen heeft enorme macht, ze opereren onder het gezag van de politiek, zij
kunnen beslissen over blijven of niet.
Trouwen om hier te kunnen blijven is geen goed plan. Het biedt opties binnen “gezinshereniging”,
weet wel dat je dan in het vizier komt van extra controle (schijnhuwelijk, schijn wettelijk
samenwonen, schijnerkenning van een kind). Denk er dus goed over na! Het duurt ook allemaal
veel langer dan dat er soms wordt beweerd.
Wat heeft jou verrast? Wat onthoud je?
Dienst Vreemdelingen heeft enorme macht, ze opereren onder het gezag van de politiek, zij
kunnen beslissen over blijven of niet.
Werk heeft geen invloed op je dossier als je in een asielprocedure zit, dat is WEL het geval als je
binnen “humanitaire” regularisatie zit. Mbt gezinshereniging is dat een andere kwestie, dat is niet
zo duidelijk. De referentiepersoon moet kunnen instaan voor het onderhoud van wie ze willen
herenigen.
Vrijwilligerswerk zonder ondergeschikt
ondergeschik verband mag (belangrijk voor onze vw-overeenkomsten?)
overeenkomsten?)
Diploma behalen van middelbaar onderwijs is superbelangrijk voor het totaal van je “gewerkte”
dagen, (468 arbeidsdagen) de teller loopt al tijdens je studies, maar alleen als je je diploma hebt
gehaald.
ld. Anders val je terug op “0” in het kader van je aanvraag Belg/gelijkgesteld te worden.
Waar kwamen veel vragen/reacties over?
Het ongeloof van ons ridicuul rechtssysteem waarbij de wet belangrijker lijkt dan het leven van
mensen.

Welke tips & tricks in het werken met jonge nieuwkomers blijven je bij?
Check of jongeren goed geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Er zijn veel schijnbaar
“domme” regels die enorme impact kunnen hebben voor hun procedure. Bv: je moet 5 jaar
onafgebroken ingeschreven zijn in het Rijksregister (=1 van de voorwaarden om Belg te kunnen
worden). Als je dus buiten gezwierd wordt uit je lief zijn/haar huis en een maand bij vrienden
logeert om dan pas opnieuw een adres te laten inschrijven, dan val je dus terug op 0 jaar, door die
ene maand. Of de 468 arbeidsdagen die al tellen vanaf je studies, maar je dus wel de eindmeet
(diploma) moet halen.
Je moet niet alleen NL kunnen, je moet daar attesten van hebben!
Nog iets dat je kwijt wil?
Overwegen om sessies te organiseren voor nieuwkomers rond hun rechten binnen een procedure
over erg tastbare zaken die ze zelf mee kunnen bewaken.

