
Wat je nodig zult hebben:

Documenten
Om Aliyah te maken heb je een aantal

documenten nodig. Meer details vind je

hier: 

Aliyah maken is een lang proces dat uit verschillende fasen bestaat.
Dit document geeft je een overzicht van het volledige administratieve
Aliyah-proces, oftewel de papierwinkel. 
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Aliyah - Administratief
Proces

Aliyah Klita - Eerste Stappen

Het proces van Aliyah tot Klita

Klita-plan

Je bent hier

Preliminaire fase

Bel de Jewish Agency (Sochnut) om het

proces te starten. Vind hier het

telefoonnummer voor je land/stad:     Je

ontvangt eerst een link naar een formulier

om in te vullen. Als je hier hulp bij nodig

hebt, kijk dan onze tutorial:

Je ontvangt een e-mail van je

accountmanager bij het Joods Agentschap

waarin de geschatte datum en tijd voor een

eerste gesprek wordt vastgesteld. Hij zal

vervolgens het proces uitleggen en de

vereiste documenten voor jouw specifieke

situatie vermelden. Wees voorbereid op het

telefoongesprek.

Eerste contact

Het proces stap voor stap:

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_DUTCH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1100_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_PELIMINARYPHASE_AGENCYNUMBERS_DUTCH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uuMHoVDSIro&feature=youtu.be


Nieuwe VOG met apostille

Ontbrekende apostilles van andere

documenten

Medisch getuigschrift

Vernieuwde portaalformulieren (indien

van toepassing)

Na afloop van het interview moet je

aanvullende documenten overleggen,

zoals: 

Indien het Joods Agentschap geen contact

met je opneemt binnen 30 dagen na het

interview, neem dan contact met hen op.

Na het telefoongesprek, ontvang je een

lijst met de vereiste documenten en je

inloggegevens van het Aliyah portaal. De

volgende acties moeten worden

ondernomen via het Aliyah portaal:

a) Toegang krijgen tot het Portaal en een

eigen wachtwoord kiezen

b) Geschiktheidsvragenlijst invullen

c) Betalen van de vergoeding en het

uploaden van de betalingsbevestiging

d) Resterende vragenlijsten invullen

e) Uploaden van benodigde documenten

f) Verzenden van email naar

accountmanager om deze te informeren

dat je de procedure hebt afgerond

Na het aanleveren van alle benodigde

documenten controleert the Jewish

Agency je dossier. Zij kunnen om

aanvullende documenten of informatie

vragen.

Goedkeuring van je status

Na ontvangst van de bevestigingsemail,

moet je de instructies in deze email volgen

om een interview in te plannen. Elk land

heeft een eigen methode om een interview

in te plannen. Bovendien wordt van je

gevraagd om alle originele documenten

naar het kantoor van het Joods

Agentschap te sturen.

Interview

Aanvullende documenten

Aliyah Portaal

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_DUTCH.pdf


Het Aliyah-proces is lang en omvat veel

dingen om te overwegen. Hier vind je een

tijdlijn met een checklist die je kan helpen

bij het opvolgen van het proces: 

Belangrijke kanttekeningen:

Heb je hulp nodig? Neem contact op:

https://shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

Controlelijst

The Aliyah granting process ends with the

issuance of the visa. Het visum is 6

maanden geldig. Dit houdt in dat je Aliyah

moet plaatsvinden binnen deze periode.

Laatste goedkeuring

https://shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/G3000_ALIYAHKLITA_TIMELINE_DUTCH.pdf

