BAAN kwijt door wachttijden IND voor verlenging verblijfsvergunning? Dat hoeft niet!
We krijgen veel telefoontjes van jonge vluchtelingen, die dreigen hun baan te verliezen door
de wachttijd bij verlening verblijfsvergunning.
We zetten kort op een rijtje wat je kan doen om ze te helpen:
1) Vertel de jongere om bij verlening meteen een W-document aan te vragen, dit kan via de
website van de IND: https://ind.nl/Paginas/Vreemdelingen-Identiteitsbewijs-%28Type-Wen-W2%29.aspx
Let op: we krijgen signalen dat ook de wachttijd voor het ontvangen van het W-document
lang kan duren.
2) Vertel de jongeren dat ze een kopie van de verlopen pas (als die niet al in het systeem zit)
EN een kopie van de aanvraag verlening verblijfsvergunning aan de werkgever geven.
Vertel jongeren daarnaast om de bevestiging van de aanvraag van een W-document, of de
beschikking (maar wacht op brief voor afhalen) ook aan de werkgever te geven, als zij
daarom vragen.
3) Licht de werkgever in. Leg de situatie uit en vertel ook dat de jongere er niks aan kan
doen, dat hij/zij de verlening pas 6 weken van tevoren aan kan vragen en de IND er 6
maanden over mag doen om te beslissen. Het is dus voor jongeren echt overmacht.
4) Licht de werkgever in dat een kopie van de verlopen pas en een kopie van de
aangevraagde verlenging samen voldoen aan de identificatieplicht. Ze zullen dus niet beboet
worden, ook niet als er (nog) geen W-document is.
Lees meer op: https://www.abu.nl/kennisbank/inclusieve-arbeidsmarkt/onnodigebeeindiging-arbeidscontracten-met-statushouders-i-v-m-identificatieplicht/
Bekijk de rechtspraak van de Raad van State:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:366&showbutton=t
rue&keyword=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2016%3A366
5) Helaas merken we ook dat sommige werkgevers het als makkelijk excuus gebruiken om
mensen uit dienst te laten gaan tijdens de Corona-crisis. Ken jij jongeren voor wie dit geldt?
Meldt het bij de SAMAH-helpdesk! Wij zullen deze gegevens (anoniem) gebruiken om ook
hiervoor een oplossing te zoeken.
Kom je er niet uit? Wij denken (of helpen) graag mee! Bel of app ons op 06 – 3605 9421 of
email ons op helpdesk@samah.nl
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