
 
Procesvertegenwoordiger (WO niveau Recht) bij de directie Juridische Zaken, 6 plekken 

De directie Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de juridische vertegenwoordiging van de IND 

en ketenpartners (zoals COA en DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, Raad van 

State en internationale hoven. Het is de specialistische kennis en kunde die de jurist van de IND in 

staat stelt de vertegenwoordiging te doen.  

Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht, vertegenwoordigt de 

procesvertegenwoordiger het standpunt van de Minister en Staatssecretaris voor Veiligheid en 

Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en 

in hoger beroep bij de Raad van State. Tijdens de zitting voert hij het mondeling pleidooi.  

Wil jij kennis maken met deze boeiende functie, dan kan je je aanmelden om een ochtend- of een 

middag mee te lopen met een procesvertegenwoordiger van de IND. Je gaat dan mee naar een 

zitting bij de vreemdelingenkamer in Zwolle. Over de datum wordt je na de sluitingsdatum van de 

inschrijvingsperiode geïnformeerd. 

 

Ben je benieuwd naar de organisatie achter de berichten in de media, kom dan eens kijken wat we 

doen bij de directie Asiel en Bescherming (groepsbijeenkomst donderdag 3 oktober 2019) 

 

De directie Asiel en Bescherming beslist over asielaanvragen van vreemdelingen in Nederland. Dit 

doen we op een professionele, doelmatige en respectvolle manier. Tijdig en zorgvuldig beslissen, 

daar draait het om. 

In Zwolle worden zaken behandeld die te maken hebben: met gezinshereniging van toegelaten 

vreemdelingen; het intrekken van verblijfsvergunningen van vreemdelingen die daar achteraf 

gezien geen recht op hebben, bijvoorbeeld vanwege het aanleveren van onjuiste gegevens, het 

plegen van een misdrijf of verhuizing naar een ander land; uitstel van vertrek aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen om medische redenen en slachtoffers van mensenhandel, 

huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld. 

 

De bijeenkomst zal op donderdag 3 oktober plaatsvinden en een dagdeel duren. 

Heb je belangstelling, meld je dan nu aan. Na bevestiging van je aanmelding, krijg je na de zomer 

bericht over het exacte tijdstip.  
 
 
Alle uitwisselingen vinden plaats op de locatie: IND, Zuiderzeelaan 43-51, Zwolle 

 

Dit is het mailadres voor vragen: glurenbijdeburen@ind.minvenj.nl 
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