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In het Coalitieakkoord van 7 februari 2007 is neergelegd dat de nalatenschap van de oude
Vreemdelingenwet wordt afgewikkeld. Daartoe wordt een regeling getroffen waarbij onder bepaalde
voorwaarden aan vreemdelingen, die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben
ingediend en nog steeds in Nederland zijn, een verblijfsvergunning wordt verleend. Het
Coalitieakkoord koppelt de regeling onder meer aan overeenstemming met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) over huisvesting en integratie van de toegelaten personen, het
verlenen van medewerking aan uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (inclusief terugkeer),
alsmede het niet (direct of indirect) verlenen van opvang aan vreemdelingen die uitgeprocedeerd zijn
of vreemdelingen die niet onder de regeling vallen.
Tegenover de voorziene kosten staan op termijn besparingen, onder meer als gevolg van minder in
Nederland (langdurig) verblijvende asielzoekers en tevens besparingen op opvangvoorzieningen en
uitvoeringslasten (onder andere beëindiging project Terugkeer).

Zoals ik uw Kamer op 3 april 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 19637, nr. 1138) heb
bericht, heb ik op basis hiervan samen met de VNG voorbereidingen getroffen om te komen tot
bestuurlijke afspraken.

Met deze brief, die ik u mede namens de Minister van Justitie doe toekomen, bied ik uw Kamer het
met de VNG bereikte concept-bestuurlijk akkoord aan en geef ik u een beschrijving op hoofdlijnen
van de inhoud van de regeling.

Op grond van de regeling wordt – conform het Coalitieakkoord – aan vreemdelingen die een
asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 april 2001 en sinds 1 april 2001 ononderbroken in Nederland
hebben verbleven, ambtshalve een verblijfsvergunning verleend.
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Geen vergunning op grond van de regeling wordt verleend in het geval de vreemdeling een gevaar
vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Een gevaar voor de openbare orde wordt
daarbij aangenomen als er sprake is van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag of van een
veroordeling tot een gevangenisstraf waarbij het onvoorwaardelijk gedeelte van de straf ten minste
één maand bedraagt, naar analogie van het beleid inzake ongewenstverklaring.

Aan vreemdelingen die in verschillende procedures verschillende onjuiste identiteiten of
nationaliteiten hebben opgegeven waarvan is vastgesteld dat deze niet juist zijn, wordt evenmin een
vergunning op grond van deze regeling verleend.
De anderen bij wie twijfel is over identiteitsgegevens, kunnen binnen twee maanden opheldering
verschaffen.

In de gevallen dat het ononderbroken verblijf niet kan worden vastgesteld op grond van de gegevens
bij de IND of de DT&V, zal het ononderbroken verblijf moeten blijken uit een verklaring van de
burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling verblijft. Het gaat daarbij enkel om een
feitelijke vaststelling van het verblijf van de vreemdeling in de gemeente sinds 1 januari 2006. De IND
toetst uiteindelijk aan de voorwaarden van de regeling.

De regeling zelf maakt geen onderdeel uit van bijgaand bestuurlijk akkoord. Dit akkoord zal door de
VNG nu ter raadpleging worden voorgelegd aan haar leden. De ledenraadpleging zal de komende
weken worden afgerond. Over de uitkomst hiervan zal ik uw Kamer nader informeren. De regeling
zal ik vaststellen zodra het bestuurlijk akkoord met de VNG is gesloten.

De Staatssecretaris van Justitie,


