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Datum: ,

24 juni 1992
Datum inwerkingtreding:

24 juni 1992
Geldig tot:

24 juni 1994
Ons kenmerk:

2l1204/92/DVZ

De gedoogdenregeling heeft betrekking op de vreemdeling die aan de volgende

algemene criteria voldoet:

* de vreemdeling heeft in Nederland een verzoek om toelating als

vluchteling gedaan (asielverzoek) dat in eerste aanleg

is afgewezen terwijl aan een ingediend verzoek om herziening

schorsende werking is onthouden;
* ten aanzien van betrokkene heeft de Staatssecretaris van

Justitie vastgesteld dat hij voor langere duur om beleidsmatige

redenen niet verwijderbaar is. Dat is het geval indien,' gelet
op de (mensenrechten)situatie in het land van herkomst, zich
ten aanzien van de betrokkene een situatie voordoet die

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de

Rechten van de Hens zou kunnen opleveren indien betrokkene

gedwongen naar dat land wordt teruggezonden;

* hij levert geen gevaar op voor de openbare orde, de openbare

rust of de nationale veiligheid;

* hij onttrekt zich niet aan het vreemdelingentoezichc;

* hij heeft geen onjuiste of tegenstrijdige gegevens verstrekt

over zijn identiteit; .
* de vreemdeling heeft alle procedures over de door hem

ingediende verzoeken om toelating als vluchteling en een

vergunning tot verblijf ingetrokken, danwel

de vreemdeling heeft toestemming verleend tot het

administratief buiten behandeling stellen van deze verzoeken.

Aan: - de hoofdenvan plaatselijke
politie
de Staf van de Koninklijke
Marechaussee

de Procureurs-Generaal (fgd

directeuren van politie)

de districtsbureau's van de

rijkspolitie

i.a.a.: -

Aard:
'bekendmaking van beleid

Onderdeel:

OVZ/SBO

Onderwerp:

gedoogdenregeling (TBV 61)

Relatie met eerdere circulaire:

nadere aanpassing van circulaire d.d.

4.12.1991 (TBV 47),

Op 4 december 1991 is de gedoogdenregeling (neergelegd in TBV 47, nr.165646/91-

/DVZ. en gewijzigd bij brief van 29 januari 1992. nr. l75078/9l/DVZ) in werking

getreden. Na overleg met en op verzoek van organisaties van rechtshu1pverleners

is besloten de regeling op enkele punten aan te passen.

Besloten is aan het verstrekken van de gedoogdenpas de eis tot intrekking van

alle lopende procedures niet meer als absolute voorwaarde te verbinden. In

plaats daarvan kan betrokkene ook toestemming verlenen tot het administratief

buiten behandeling stellen van zijn verzoek(en). Dit betekent dat, indien

Justitie concludeert dat de beleidsmatige grond om niet te verwijderen niet meer

aanwezig is, op dat moment de procedure zal herleven. Overigens laat één en

ander onverlet dat het betrokkene altijd vrij staat hetzij bij acceptatie van de

gedoogdenpas hetzij in een later stadium zijn procedure(s) te beëindigen.

Deze wijziging vereist tevens aanpassing van enkele andere passages van de

gedoogdenregeling. Bij dit bericht treft u een geheel nieuwe versie van de

gedoogdenregeling aan, waarin overigens ook de eerdere aanpassingen van de

regeling zijn verwerkt. In deze versie zijn de aangepaste tekstfragmenten schuin

gedrukt.

Deze aangepaste versie van de gedoogdenregeling kunt u invoegen in de Vreemde-

lingencirculaire ter vervanging van de oude versie.

Daarnaast dient er op gewezen te worden dat de vreemdsling die voldoet aan de

onder paragraaf 2 van de aangepaste regeling genoemde algemene criteria en aan

wie reeds eerder een gedoogdenaanbod is gedaan, niet opnieuw een gedoogdenaanbod

zal worden gedaan; maar dat betrokkene op basis van het eerder gedane aanbod

alsnog gebruik kan maken van de gedoogdenregeling.

In deze zaken zal de voorwaarde van intrekking niet langer onverkort worden

gesteld. De hi~rvoor weergegeven criteria zullen ook hier van toepassing zijn.

Rekening houdend met het vorenstaande zal de tekst van onderdeel 3. van de

gedoogdenregeling worden gewijzigd in :

In verband met de hiervoor aangegeven wijzigingen is tevens het aanvraagformu-

lier voor de gedoogdenverklaring (0 72) aangepast. Ten behoeve van de hoofden

van plaatselijke politie is hiervan een exemplaar bijgevoegd (bijlage 2). Voor

verdere vermenigvuldiging dienen zij zelf zorg te dragen. Ik wijs erop dat dit -

in verband met de wijze van vervaardigen van de gedoogdenverklaring - uiterst

zorgvuldigdient te geschieden. " ,

Voorts is besloten in de regeling nadere invulling te geven aan de criteria die

een rol spelen bij het vaststellen van beleidsmatige niet-verwijderbaarheid.

Voorts is ook de folder over de gedoogdenregeling aangepast. De nieuwe folder

kan worden besteld bij de directie Vreemdelingenzaken. Hoofden van plaatselijke

politie en vreemdelingen c.q. hun advocaat kunnen voor bestelling van de folder

contact opnemen met de directie Voorlichting van het ministerie van Justitie.

bezoekadres inlichtingenbij doorkiesnummer bijlage(n)
Schedeldoekshaven100
2511EX Den Haag
VerzoekeslechtSéén zaakin uw brief te behandelenen bij beantwoordingde datumen hetkenmerkte vermelden.
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afdeling Service-voorlichting, met gebruikmaking van telefoonnummer

070 - 3706855.

Indien u nadere vragen heeft over de toepassing van de onderhavige gedoogdenre-

geling, kunt u zich wenden tot de desbetreffende regio van de directie Vreemde-

lingenzaken.

Het in deze circulaire weergegeven beleid houdt een wijziging in van het

vreemdelingenbeleid zoals opgenomen in de Vreemdelingencirculaire 1982, onder

meer de hoofdstukken B 7, A 4, A 5 en A 6. Deze wijziging zal bij supplement 7

worden verwerkt in de Vreemdelingencirculaire 1982.

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,

de Secretaris-Generaal,


