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Geachte iiereo,
De afgelopen maanden hebfoen »wj r^elm^ig contact en overleg met poiitieke
parfijen gehad over de relevanije van een eenmalige regeling, waardoor asieSzoekens
die voor 1 apriS 2001 ss^el hebben aangevraagd alsnog in aanmerking kunnen kpmen
voor een verbli|f0verguon!ng,
Na de debatfesn hierover in de Tweede Kamer rsebben VluchtelingenWerk Nederland,
SNL1A, het LOGO (dst Landeiijk Overleg Gemeentebesturen Opvang en fettigkeerbeleid, te hot samenwerklrsgsverband van m@er dan 100 gemeenten met noodopvang)
en be!eidsadvfeeurs weemdelingenbeieid van de vier grate gemeenten, het Inltiatief
genomen voor ©eo ge^amenlijk overieg. Pit heeft tot resuteat gehad dat wij u op dit
moment een breed gedragers uftvoerfeaar voorstel kunnen aanbieden voor de
uitwering van een eenmalige regefing voor "Oude W@ttersls. De kempunten tret y san
in daze brief, in de toeiicitting en bijtagen bi| de brief orstvangt u tevens een nadere
uitwerking van ons voorstel,
Wij willen er met kiem bi| u op aandn'ngen om dit zorgvuldig door ons uitgewerkte
voorsteS tar hand te willen nemen bij de discussie over de invuiling van een regeSing.
Hiermee wordt asn de bedoeSfrig van de meerderheid in de Twraede Hfeirner der
^ten- CSeneraa! vorm en tnhoud gegevere "Schoon sohip maken' middeis een
eenmalige regaling voor de mensen die voor 1 aprii 2001 asiel hebben aangevraagd
inMederiand.
(VluchtelingenJorganisatSes zoais de fead van Kerken in Nederiand, Vluohtelingee
Organisaties Nederiand (VON), St 26000 gezichten, Stichting Vluchteling, Defence
for Children International, het Landeiijk Ongedocumenteerden Steunpunt (IDS),
ASKV/steunpunt viuchteiingert en St. Een RoyaaS Gebasr, steunen het voorliggende
voorstel.
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Ooze eonolosie is dat met de inhoud van bijgaand vooreteS voor ean eermaiige
regaling voor "Oude Wetter®" ean bijzonder breed m«feefaappelijk dtsagviak Is
ontstsan bij zoweS beiangenorganisalies die betrokksn zSJn bij asialzoakers en
viucnteiingen aSsook bij gemeenten. Dit oaast de aanwezjge brede steun (63 %-TNG
NIPO, okt 2000 in opdracht van VluehialingenWerk Nederiand) van het Nederiandse
publlek.
Indian tijdens de formatie overeenstemming ontstaat over de iiitvoeririg van een
dergeHjk© regeling zal van at deze qrganisatfas en de gemeenten ook ean aqtieve rol
nodjg zijn; dit in nauwe en construcyeve samenwark'ng mat bet ministerie van
Justice, da iNP en de andere partners in de wesmdelingenketesi,, De Marvoor
ganoemde brede inslemming biedt daardoor volctoenderoogelijkSisdenvoor ears goed
vervolg in die zo belangrijke uit^oaring.
Wij hopen met dit voorstei, een uitraerbare Eenmalige Regaling, tevens een bijdrage
te ieveren aara een succesvoi verioop van de formatie,
.De opstellers van dit voorstei ..zijn vanzetfspraksnd bereid tot nader overieg over de
uitvoering en/of y nader te informeren,
Hoogachtend, metvHandelijkegroet,
Made namens
- Renting it
- Landeiijk €^H@g Gejbeentebestyren Opvang .an .terugkearbefeid.

, van .den Bergh
VSuchtsiingeeWerk Nederiand

Edv*! Huizing
Afgemeen Direcsor
ViuchteSingenWertc Ned@rknd

.cc. VNQ, fracti.es GDA, fVrtA, CO, SP, ©L, D@6 en PVdD

Sjlage 1:

Advies kempunten voor een eenmalige regeSing "Oude WeBers"
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VtectoettagenWerk

Beoogd doet
Een eenmalige regeling heeft tot doel om schoon schip te maken met de gevotgen
van de oude vreemdeiingenwet voor degenen die asiel aanwoegen yoor de snwerking
trading van de VW 2000 op 1 april 2001 . Hiervoor bested in de Twsede tftimer en in
de samenievfng ruime steun.
Bij de uftwBJWng van dit voornemen te het belangrtjk om duideiijk aan te gevan op
weike weemdelingen een eenmaNga regaling voor "Oude Wafers" zidi zal dienen te
Hierwdr dient dl aciwes op hoofdlijnen an de aditerliggendetoeiichtingen uitwerking.

Geadviseard word* om W da dodgroep te rekenen de vreemdelingen die een 1*
verbl!|fsaanvmag hebben ingediend voor 1-4-1001 op grand van asiel EM die tot op
heden domfeVfe• 'hebben in Nederiand, inclusief de op 1 december 2006 in Nederiand
verblijvendegezins- en iamiiieleden waarvan enkelen na 1-4-2001 zijn fngereisd.
in alle gevaiian gaat hetom vreemdeiingen die geregistreerd staan bij de IND.
De w®@mdeling©n die kunnen gsan valian onder een eenmalige regeSing dienen een
pgrman©nte verblijfsvefgurwing te verkiijgen, waardoor nieuwe procedures tot een
minimum bapefkt worden.
Onder een eenmalige regeling vsflen nilt de vreemdelifigen die:
- IntMSsen aartoonbaar uii Nedarjand ajn vertrokkesi;
- Intussen ean permanente vertflijfevergunning hebben verkregen;
- Verbiijf is geweigefd vanwege arSikeS 1 F van net Vluchtelingenvardrag;
- Ongewenst ajn verkSaard vanwege een rlsico voor de oationale veiligheid;

. Ofiemandnietinaaiimeiidngkomtvooreenvefgunninghangtdanafvan

De doeigroap Oude Welters kan in tectaisch-ofe/oei'eade zin warden onderschelden
in 3 groepen.
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1 . All© asiQiaanwsgers onder de Oude Wei die tot op
vall@n onder
een djksrsgeSing wat beteft de
van
en/of Jevsnsonderhoud, ongeacht de stand van zaiken wat betraft d©
proeedure.
O© rschihebbende van vooizieningen ztjn, naasSde JA/D, §er@gi§$r@0n$ lylj
het COA, Nldos, (voor m-M/Ws) of p@m®aiten. (Voor de uHvosrlng RQA/
Alle asieiaarwragers onder de Oude Wet die niet (meer) vatten onder een
•Snandele rijksregeling MAAR die op 1 deqember 2006 nog wel in afwacliting waren van een definifief besluit in hun verblijfrechtelijke procedure,
ongeacht de stand van zaken van de lopende procedure of in hat kader
van to0Elcht of ferugkear nog een re!atie hebbenmet een (vreemdeiingen-"
rechteli]ke) Instantie. Daze asiaiaanvragers ^jn ook bekend en geregisteeerd bij de IND.
3.

procedeani en niet vailen onder ean financiele Rijksregeling MAAR die in
redetijkheid aannemeiijk kunnen maken dat a| Nederiand niet .hebben verlaten.
veiisfljf In Nederl&nd gedupsnde het gehele jaar SQQ6 aan ts tonen. Hiermee woitft een aanzuigende weeking voorkomen; in seder geval kunnen
"temgkeefdefs" nletg&w vailen onder de fegettng. Het aantonen mn het
domlcillle in Nederiand van dez® gi&ep zal wmlin en doorgemeeaf&n
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