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B~kendmaking van beleid
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DVZ/SBO

Onderwerp:

Regeling voor ontheemde
(ex-)Joegos1av~n (TBV 76)

Relatie met eerdere circulaire:
TBV's 63 en 69,
Combo Algo 267229/92/DVZ

1. inleiding

Met ingang\Tan 1 augustus 1992 is de bijzondere regeling voor ontheemde
(ex-)Joegoslaven van kracht geworden die voorziet in tijdelijk uitstel van
vertrek. De regeling is op 1 november 1992 en 1 januari 1993 verlengd,
laatstelijk tot 1 juni 1993.

" '

~et: kabinet heeft zich nader beraden over de opvang en toelating van
ontheemde (ex-)Joegoslaven in ons land. In deze circulaire stel ik u op de
hoogte van de uitkomsten van dit beraad en de gevolgen hiervan voor het
beleid en de uitvoering daarvan.

2. Justitie begint met behandelen verzoeken van voor 13 april 1993

Het kabinet heeft besloten dat het Ministerie van Justitie gaat beginnen
met.de behandeling van de verzoeken om toela.t:ing",ral: ontheemden uit het
voormalige Joegoslavië. Dat zal het geval zij~1 vanaf 13 april 1993. Het
Ministerie van Justitie beperkt de behandeling vooralsnog cot zaken van die
(ex-)Joegoslaven die tot 13 april 1993 naar Nederland gekomen zijn en zich
bij het hoofd van plaatselijke politie gemeld hebben. In paragraaf 4 ga ik
in op de handelwijze ten aanzien van deze on~heernàe (ex-)Joegoslaven.

Wiit u slechts één zaak in uw brief behandelen

en bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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3. verlenging TROO en ontheemdenregeling tot 1 januari 1994; beperkte
toepassing ontheemdenregeling

Het kabinet heeft besloten de Tijdelijke Regeling Opvang Ontheemden voort
te zetten tot 1 januari 1994. Ook de ontheemdenregeling zal worden voortge-
zet tot die datum. De ontheemdenregeling is met ingang van 13 april a.s.
niet langer meer voor elke onderdaan van het voormalige Joegoslavië
toegankelijk. In paragraaf 5 ga ik in op de handelwijze ten aanzien van
(ex) Joegoslaven die na 13 april a.s. naar ons land komen.

4. behandeling ontheemden die zich voor 13 april 1993 gemeld hebben

Op 13 april a.s. gaat het Ministerie van Justitie beginnen met de behan-
deling van de verzoeken om toelating van ontheemden uit het voormalige
Joegoslavië die tot die datum naar Nederland. gekomen zijn en die zich bij
het hoofd van plaatselijke politie gemeld hebben.

In verband hiermee dient het hoofd van plaatselijke politie de directie
Vreemdelingenzaken (i.c. het regiokantoor in Dordrecht) op de hoogte te
stellen van feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de
besluitvorming. Dit kunnen bijvoorbeeld omstandigheden zijn die erop wijzen

~ dat sprake is van een gevaar voor de openbare rust, de openbare orde of de
nationale veiligheid.

De afhandeling van de veYzoeken om toelating gaat plaatsvinden in het
regiokantoor van de directie Vreemdelingenzaken in Dordrecht. Zowel de
zaken van (ex-)Joegoslaven die onder de ontheemdenregeling vallen als van
degenen die al langer in Nederland verblijven zullen worden behandeld.

De directie zal bij de afhandeling in beginsel de oudste zaken het eerst
gaan behandelen. In deze zaken kan veelal snel beslist worden omdat zich

voldoende gegevens in het dossier bevinden, op grond van een afgenomen
nader gehoor, om op een verantwoorde wijze een beslissing te nemen. Het
betreft hier zaken van voor 1 augustus 1992, waarvan de behandeling des-
tijds in de herzienings- of beroepsfase is gestopt (zgn. pre-TROO-zaken).

Daarnaast: zullen ook zaken van na 1 augustus 1992 behandeld worden. Het
betreft hier in eerste instantie de groep van ongeveer 4000 ontheemden (=
inclusief gezinshereniging) die vanaf september 1992 op uitnodiging naar
Nederland gekomen zijn.

'-/
Voorts zullen zaken waarin zich onvoldoende gegevens in het dossier
bevinden ter hand genomen worden en zal met het oog op de besluitvorming
nader onderzoek verricht worden. Zo nodig zal een nader gehoor plaatsvin-
den. De rechtshulpverlening zal in de gelegenheid worden gesteld dit bij -te
wonen.

In gevallen waarin de behandeling van het verzoek resulteert in een
af~vijzing zal niet op voorhand een beslissing over de schorsende werking
genomen worden. Die beslissing zal pas na ontvangst en bestudering van het
herzieningsverzoek genomen worden. Indien schorsende werking aan het
ingediende herzieningsverzoek onthouden wordt, dan staan daartegen de
normale rechtsmiddelen open.

In gevallen waarin bij behandeling blijkt dat ten onrechte een ontheemden-
document is uitgereikt zal het Ministerie van Justitie aan het hoofd van
plaatselijke politie een aanwijzing geven het document in te nemen.



In gevallen waarin het ontheemdendocument op 1 juni a.s. nog niet op
aanwijzing van het Ministerie van Justitie is ingenomen, dient de geldig-
heidsduur van het document verlengd te worden tot 1 januari 1994.

5. behandeling (ex-)Joegoslaven die zich na 13 april 1993 melden

Voor (ex-)Joegoslaven die vanaf 13 april 1993. naar Nederland komen en- zich

na die datum bij het hoofd van plaatselijke politie melden zal, indien zij

aan de voorwaarden voor toegang tot de regeling voldoen, de ontheemden-
regeling tot 1 januari 1994 van toepassing blijven. Dit betekent dat zij

uitstel van vertrek krijgen en dat het Ministerie van Justitie verzoeken om

toelating vooralsnog niet in behandeling neemt. Aan hen dient een ontheem-

dendocument uitgereikt te worden geldig tot 1 januari 1994.

~

Vanaf 13 april a.s. is de regeling niet meer toegankelijk voor de onder-
danen van de republieken Slovenië, Kroatië en Macedonië en de Federatieve
Republiek Servië en Mo~tenegro die na die datum naar Nederland komen. Dit
laat overigens onverlet dat personen uit genoemde republieken, indien zij
stellen gegronde vrees voor vervolging te hebben of anderszins niet naar
hun land van herkomst te kunnen terugkeren, een verzoek om toelating in
kunnen dienen. Zij zullen echter geen ontheemdendocument meer ontvangen en
een verzoek om toelating zal op de gebruikelijke wijze afgehandeld worden.
Dat wil zeggen dat op hen de asielprocedure ingevolge het per 1 januari
1992 inwerking getreden nieuwe toelatings- en opvangmodel voor asielzoekers
van toepassingzal zijn. .

Voor de overige (ex-)Joegoslaven blijft het gestelde in mijn circulaires
van 20 juli 1992 (TBV 63), 20 oktober 1992 (TBV 69) en 7 december 1992
(Comb. Algo 267229/92/DVZ) onverkort van toepassing. Van belang is daarbij
het volgende.

Mij is gebleken dat ontheemdendocumenten zijn uitgereikt aan personen die
daarvoor niet in aanmerking behoorden te komen. Om dit in de toekomst
zoveel mogelijk te voorkomen en met het oog op een eventuele toekomstige
behandeling van de zaak wijs ik u met klem op het feit dat de regeling niet
van toepassing is in die gevallen waarin:
- verwijdering naar andere landen dan het (voormalige) Joegoslavië, waar

men eerder verbleven heeft en waar de toelating gewaarborgd is (bijv. een
geaccepteerde claim), mogelijk is;
- betrokkene een ernstig gevaar voor de openbare orde, de openbare rust of
de nationale veiligheid vormt."--''

Ik wijs u er voorts op dat het van groot belang is dat de vreemdeling die
in aar~erking wenst te komen voor een ontheemdendocument genoegzaam
aantoont dat hij onderdaan is van de voormalige Socialistische Federatieve
Republiek van Joegoslavië (met uitzondering van Slovenië, Kroatië, Macedo-
nië of de Federatieve Republiek Servië en Montenegro).

Tenslotte is van belang dat ten aanzien van alle vreemdelingen die een
beroep doen op de ontheemdenregeling en 15 jaar of ouder zijn het hoofd
plaatselijke politie een dactyloscopisch signalement maakt. Daarbij dient
op dezelfde wijze gehandeld te worden als bij asielzoekers (zie Vc. B7
2.213. onder d.), met dien verstande dat:
- op het formulierhet vakje "ASIEL" dient te worden aangekruistmet de
vermelding "TRaa" en

- op de buitenzijdevan de enveloppe in de linkerbovenhoek"TRaD" dient te
worden vermeld.



6. bereikbaarheid regiokantoor Dordrecht

Het regiokantoor van de directie Vreemdelingenzaken is gevestigd op het
volgende adres: Ministerie van Justitie, Directie Vreemdelingenzaken,
Postbus 7006, 3300 GG Dordrecht. Tijdens kantooruren is het regiokantoor
bereikbaar op telefoonnummer 078-339400. Er is ook een telefoonnummer voor
algemene informatie beschikbaar 070-3703764. Indien u vragen heeft in
algemene zin verzoek ik u met klem dit Haagse nummer te bellen.

De Staatssecretaris van Justitie

namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Directie

Vreemdelingenzaken,
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