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1. Inleiding

In het kader van de behandeling van
de Koppelingswet in juni 1998 is door
leden van de Tweede Kamer opnieuw
aandacht gevraagd voor vreemdelin-
gen die geen beroep meer konden
doen op het op 1 januari 1998 beëin-
digde illegalenbeleid. Tijdens het ple-
nair debat van 25 juni 1998 is een
motie aangenomen van de leden
Dittrich (D’66) en Albayrak (PvdA) (TK
1997-1998, 19367, nr. 351) om in voor-
komende schrijnende gevallen verstan-
dig gebruik te maken van de discretio-
naire bevoegdheid. 
In mijn brief van 1 februari 1999 (TK
1998-1999, 25457, nr. 12) heb ik ver-
meld dat bij de aanvragen van een ver-
gunning tot verblijf door langdurig
illegalen die ná 1 januari 1998 zijn
ingediend, wordt getoetst of er sprake
is van dermate bijzondere omstandig-
heden dat toelating op grond van
klemmende redenen is geïndiceerd.
Het gebruiken van deze zogenaamde
discretionaire bevoegdheid gebeurt
daar waar het gaat om een samenstel
c.q. combinatie van bijzondere facto-
ren, die er in hun onderlinge samen-
hang bezien, toe leiden dat de toepas-
sing van het beleid in het concrete
individueel geval getuigt van een
onbedoelde bijzondere hardheid. Het
gaat hierbij met name om factoren –
uiteraard in hun onderlinge samen-
hang – als een zeer lange verblijfsduur
in Nederland, medische factoren,
gezinsomstandigheden en overige
klemmende redenen van humanitaire
aard.  

In lijn van de motie van de leden
Dittrich en Albayrak heb ik op 8 maart
1999 ingestemd met het voorstel van
de burgemeester van Amsterdam, om
de burgemeesters van de vier grote
steden, te weten Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht, een
advies te laten uitbrengen over de
gezinsomstandigheden en de mate van
inburgering van langdurig in
Nederland verblijvende illegalen die
naar hun oordeel een rol dienen te
spelen bij het gebruik van de discretio-
naire bevoegdheid. 
Bij brief van 1 juli 1999 heeft deze
commissie van burgemeesters mij inge-
licht over de werkzaamheden die zij
tot die datum hebben verricht en hun
bevindingen terzake. Daarbij is onder
meer de door de commissie gehanteer-
de werkwijze aan de orde gekomen.
De commissie toetst voordat zij over-
gaat tot advisering aan een aantal
voorwaarden. Indien een vreemdeling
niet aan die voorwaarden voldoet,
wordt geen advies uitgebracht over de
mate van inburgering. Indien het ver-
zoek wel voldoet aan de door de com-
missie gestelde voorwaarden en der-
halve ontvankelijk wordt verklaard,
wordt aan de hand van een aantal cri-
teria een advies uitgebracht over de
mate van inburgering in de
Nederlandse samenleving. 
De arrondissementsrechtbank te Den
Haag, Sector bestuursrecht, rechtseen-
heidskamer Vreemdelingenzaken (Rek)
heeft op 10 juni jongstleden een drie-
tal uitspraken gedaan die zien op de
uitleg van het zogenaamde witte-ille-
galenbeleid. In de uitspraak AWB
99/1485 VRWET overweegt de recht-
bank dat uit de ratio van het langdurig
illegalenbeleid niet zonder meer volgt
dat onverkorte toepassing van het
middelenvereiste geëigend is. Verder
acht de rechtbank in deze uitspraak
een enkele uitschrijving uit het bevol-
kingsregister onvoldoende voor de
conclusie dat er geen sprake is geweest
van ononderbroken verblijf. In de uit-
spraken AWB 99/1481 VRWET en AWB
99/1484 spreekt de rechtbank uit dat
een eerdere, onder het oude beleid
ingediende (en eventueel afgewezen)
aanvraag niet kan worden tegenge-
worpen aan een vreemdeling die

opnieuw een aanvraag om toelating
heeft ingediend.
In het licht van de bevindingen van de
commissie, alsmede de eerdergenoem-
de uitspraken van de rechtseenheids-
kamer, heb ik in het kader van mijn
discretionaire bevoegdheid besloten
tot de volgende tijdelijke regeling.
Deze regeling stelt de voorwaarden
om in aanmerking te kunnen komen
voor advisering door de commissie van
burgemeesters en bepaalt vervolgens
de criteria die een rol spelen bij de
vaststelling van de mate van inburge-
ring.
Om te kunnen komen tot een spoedige
afronding van de advisering door de
commissie van burgemeesters heb ik
besloten om vreemdelingen die menen
in aanmerking te komen voor een
advies van de commissie, gedurende
twee maanden de gelegenheid te
geven om een verzoek om advies over
de mate van hun inburgering in te die-
nen. De voorwaarden om in aanmer-
king te komen voor een advies worden
getoetst door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, die – indien een
verzoek voldoet aan de gestelde voor-
waarden – zal zorgdragen voor het
doorsturen van het verzoek aan de
commissie van burgemeesters.
Nadat de commissie van burgemeesters
aan mij een advies heeft uitgebracht
over de mate van inburgering in een
individueel geval, zal ik beoordelen of
in dat geval gebruik moet worden
gemaakt van de discretionaire
bevoegdheid. 

2. Voorwaarden

Een verzoek om advies over de mate
van inburgering door de commissie van
burgemeesters wordt alleen in behan-
deling genomen indien wordt voldaan
aan de volgende voorwaarden:
1. Het verzoek moet tussen 1 oktober
1999 en 1 december 1999 worden
ingediend en ontvangen zijn bij:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbusnummer 3022 
2280 GA  Rijswijk
2. De vreemdeling dient aan te tonen
dat hij vanaf 1 januari 1992 ononder-
broken woonplaats heeft gehad in
Nederland.
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3. De vreemdeling dient in ieder geval
vanaf 1 januari 1992 tot en met 1 juli
1998 (rechtmatig) in het bezit te zijn
geweest van een sofinummer.
4. De vreemdeling dient in het bezit te
zijn van een geldig paspoort.
5. De vreemdeling mag gedurende de
onder 2 genoemde periode niet
Nederland zijn uitgezet.
6. De vreemdeling mag niet in het
bezit zijn geweest dan wel gebruik
hebben gemaakt van valse c.q. verval-
ste documenten.
7. De vreemdeling mag geen onjuiste
gegevens hebben verstrekt.
8. Er mag geen sprake zijn van crimine-
le antecedenten.

3. Toelichting

Ad.1. Indiening
Een verzoek om advies dient te vol-
doen aan de voorwaarden zoals neer-
gelegd in artikel 4:2 van de Algemene
wet bestuursrecht en in ieder geval te
worden on-derbouwd met een bewijs
waaruit blijkt dat betrokkene vanaf 1
januari 1992 tot het moment van indie-
ning van het verzoek ononderbroken
woonplaats heeft gehad in Nederland
(bijvoorbeeld door middel van een uit-
treksel uit de Gemeentelijk Basis-
administratie) en een kopie van een te
zijner naam gesteld geldig paspoort.
Indien laatstgenoemde stukken niet bij
het verzoek om advies worden aange-
troffen, zal het verzoek buiten behan-
deling worden gesteld. Ook verzoeken
die op of ná 1 december 1999 worden
ontvangen zullen buiten behandeling
worden gesteld. 

Ad. 2. Ononderbroken verblijf in
Nederland
Een volgende voorwaarde om voor
advisering in aanmerking te komen is
dat de betrokken vreemdeling in ieder
geval vanaf 1 januari 1992 tot het
moment van indiening van het verzoek
om advies, woon- of verblijfplaats in
Nederland heeft gehad. Hiertoe kan
betrokkene een uittreksel uit de
Gemeentelijke Basisadministratie van
de gemeente van zijn woon- of ver-
blijfplaats overleggen.

Ad. 3. Sofinummer
De vreemdeling dient vanaf 1 januari
1992 tot in ieder geval 1 juli 1998
rechtmatig in het bezit te zijn geweest
van een sofinummer. Hiertoe dient bij
de indiening van het verzoek om
advies het sofinummer te worden over-

gelegd. Vervolgens zal de Immigratie-
en Naturalisatiedienst bij de belasting-
dienst verifiëren of het overgelegde
sofinummer vóór 1 januari 1992 is toe-
gekend. Bij gebreke van het sofinum-
mer zal het verzoek niet in behande-
ling worden genomen. 

Ad. 4. Bezit geldig paspoort
De vreemdeling dient in het bezit te
zijn van een geldig paspoort conform
artikel 42 van het Vreemdelingen-
besluit en artikel 28, zesde lid van het
Voorschrift Vreemdelingen. 
In voorkomende gevallen kan ont-
heffing op grond van artikel 28, 
zevende lid van het Voorschrift
Vreemdelingen worden verleend. 
Zoals hiervoor is aangegeven dient een
kopie van het paspoort bij het verzoek
om advies te worden gevoegd. 

Ad. 5. Uitzetting
De voorwaarde dat een vreemdeling 
in de onder punt 2 genoemde periode
niet Nederland mag zijn uitgezet,
houdt in dat het hier alleen gaat om
de fysieke uitzetting van een vreemde-
ling. Het betreft hier dus niet slechts
de last tot uitzetting.  

Ad. 6 en 7. Valse documenten en
onjuiste gegevens
De vreemdeling mag in eerdere proce-
dures niet in het bezit zijn geweest
dan wel gebruik hebben gemaakt van
valse c.q. vervalste documenten. Het
verstrekken van in dit kader relevante
onjuiste gegevens leidt tot het buiten
behandeling stellen van een verzoek
om advies.
Ad. 8. Criminele antecedenten
Hoofdstuk A4/4.3.2.1 van de Vreemde-
lingencirculaire is van toepassing. 

4. Advies

Een verzoek om advisering door de
commissie van burgemeesters dat vol-
doet aan de gestelde voorwaarden zal
door de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst ter advisering worden doorge-
stuurd naar de commissie van burge-
meesters. 

5. Inburgeringstoets

Zoals reeds hiervoor aangegeven,
onderzoeken de burgemeesters de
mate van inburgering van de vreemde-
lingen die langdurig illegaal in
Nederland hebben verbleven. Hierbij
zal worden meegewogen, de mate

waarin de vreemdeling tijdens zijn ver-
blijf in Nederland in zijn eigen onder-
houd heeft voorzien. 
Bij de beoordeling van de mate van
inburgering zal aansluiting worden
gezocht bij het vereiste zoals dat is
neergelegd in de Rijkswet op het
Nederlanderschap van 19 december
1984, (Stb. 628). 
Het begrip ’inburgering’ dient om een
ontwikkelingsproces aan te duiden,
dat leidt tot daadwerkelijke participa-
tie in de Nederlandse samenleving.
Van de vreemdeling mag worden ver-
langd dat hij zich niet uitsluitend
oriënteert op zijn eigen gemeenschap
of daarvan geheel afhankelijk is.
Aangezien de taal het belangrijkste
communicatiemiddel is, is voldoende
beheersing van de Nederlandse taal
een kenmerk van inburgering. Van
redelijke kennis van de Nederlandse
taal kan worden gesproken als een
vreemdeling minimaal een eenvoudig
gesprek in het Nederlands over alle-
daagse zaken kan voeren. 
De eis van taalbeheersing laat zich niet
in alle gevallen gelijkelijk toepassen. 
In bepaalde gevallen kan enige soepel-
heid worden betracht. Te denken valt
aan analfabeten, aan mensen met een
beperkte schoolopleiding en aan oude-
ren. Met leeftijd en schoolopleiding
mag rekening gehouden worden. 
Er zijn overigens nog andere kenmer-
ken van inburgering, zoals het deelne-
men in verenigingsleven of het onder-
houden van (intensieve) contacten
binnen de Nederlandse gemeenschap. 
Verder dient aandacht te worden
besteed aan de positie van de gezinsle-
den die hier te lande verblijven. Ook
hier speelt de mate van ingeburgerd
zijn in de Nederlandse samenleving
een rol. 
Bijvoorbeeld kan worden gedacht aan
minderjarige kinderen die gedurende
het illegale verblijf van hun ouder(s)
hier onderwijs hebben gevolgd en
daarmee bijzondere banden met
Nederland hebben opgebouwd. Ook
banden die gezinsleden hebben opge-
bouwd met Nederland kunnen een rol
te spelen bij de vaststelling van de
mate van inburgering.   
Het advies dient te worden gedragen
door een deugdelijke motivering. 

6. Gebruik discretionaire bevoegdheid

Naar aanleiding van het advies van de
commissie van burgemeesters zal wor-
den beoordeeld of in het verblijf hier
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te lande moet worden berust en der-
halve gebruik moet worden gemaakt
van de discretionaire bevoegdheid.
Zoals ik heb aangegeven in mijn brief
van 1 februari 1999 moet het daarbij
gaan om een samenstel c.q. combinatie
van bijzondere factoren die er toe lei-
den dat de toepassing van het beleid
getuigt van een onbedoelde bijzonde-
re hardheid. Het gaat hierbij dus om
een samenstel van factoren zoals de
duur van het verblijf in Nederland,
medische gesteldheid van de aanvra-
ger en diens gezinsleden en overige
klemmende redenen van humanitaire
aard. 
Indien deze afweging tot de conclusie
leidt, dat tot verblijfsaanvaarding dient
te worden besloten, zal op een aan-
vraag om toelating positief worden
beslist en zal tevens ontheffing wor-
den verleend van het vereiste dat dient
te worden beschikt over een machti-
ging tot voorlopig verblijf. 

7. Overige

Zoals reeds hiervoor is vermeld, zal een
verzoek om advisering door de com-
mis-sie van burgemeesters dat niet vol-
doet aan de gestelde voorwaarden
buiten behandeling worden gesteld. 

In het geval het advies van de commis-
sie van burgemeesters negatief is of in
het geval geen gebruik wordt gemaakt
van de discretionaire bevoegdheid, zal
een eventueel verzoek om toelating
dienen te voldoen aan alle voorwaar-
den die gelden voor de reguliere toela-
tingsprocedure, inclusief het vereiste
dat de vreemdeling dient te beschik-
ken over een geldige machtiging tot
voorlopig verblijf (mvv-vereiste). Dit
betekent dat de reeds ontstane prak-
tijk van het indienen van een zoge-
naamd ’verzoek om heroverweging’ is
beëindigd.
Reeds gedane zogenoemde verzoeken
om heroverweging, die op datum van
publicatie van de onderhavige circulai-
re nog in behandeling zijn, worden
beschouwd als een verzoek om advies
in de zin van deze circulaire. 
Op overige aanvragen om toelating
ingediend buiten de geldigheidsduur
van deze circulaire is het reguliere toe-
latingsbeleid (inclusief het mvv-vereis-
te) in volle omvang van toepassing. 

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, (plv).
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