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Schriftelijke vragen van de leden
Koekkoek en Van de Beeten
(beiden CDA) op 2 oktober 2003
meegedeeld aan de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie
inzake uitzetting van ouders zonder
verblijfsrecht met één of meer
kinderen met de Nederlandse
Nationaliteit.

1
Wilt u een nadere uiteenzetting geven
van uw beleid ten aanzien van de
uitzetting van ouders zonder
verblijfsrecht die een of meer
kinderen met de Nederlandse
nationaliteit hebben, zoals u dat
beleid laatstelijk heeft uiteengezet bij
de behandeling van de eenmalige
regeling asielzoekers (Kamerstukken
II 2003/04, 19 637, nr. 777, p. 19)?

2
Wilt u bij de nadere uiteenzetting met
name ook aandacht schenken aan de
betekenis van artikel 3 Vierde
Protocol bij het EVRM, dat verbiedt
onderdanen uit te zetten? Is het
feitelijk dwingen van ouders zonder
verblijfsrecht hun kinderen mee te
nemen, geen verkapte uitzetting van
de kinderen?

3
Welke betekenis heeft artikel 9, eerste
lid, Verdrag inzake de rechten van het
kind, dat waarborgt dat een kind niet
wordt gescheiden van zijn of haar
ouders tegen hun wil, tenzij dat in het

belang is van het kind, voor uw beleid
in dezen?

4
Welke redenen hebt u om aan te
nemen dat, als artikel 3, aanhef
en onder b, van het
Vreemdelingenbesluit 2000 u de
bevoegdheid geeft ambtshalve een
verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd te verlenen onder een beperking
verband houdend met het feit dat na
drie jaren niet onherroepelijk is
beslist op een asielaanvraag, u deze
bevoegdheid ook heeft indien na vijf
jaar nog niet op een asielaanvraag is
beslist (Kamerstukken II 2003/04,
19 637, nr. 761, p. 3)? Komt uw
opvatting niet neer op een materiële
wijziging van artikel 3, aanhef
en onder b, van het
Vreemdelingenbesluit 2000?

5
Hoe verhoudt uw opvatting dat een
mededeling aan een asielzoeker die
vraagt om toepassing van de
eenmalige regeling, dat deze
daarvoor niet in aanmerking komt,
een feitelijke mededeling is en geen
beschikking (Kamerstukken II 2002/03,
19 637, nr. 758, p. 3), zich tot de
toelichting op artikel 3.6
Vreemdelingenbesluit 2000, die zegt:
«Met deze bepaling is niet beoogd de
indiening van een aanvraag tot het
verlenen van de hierbedoelde
verblijfsvergunning uit te sluiten.»
(Staatsblad 2000, 497, p. 99)?

Mededeling

Mededeling van mevrouw Verdonk,
minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie. (Ontvangen 23 oktober
2003)

Onder verwijzing naar uw brief van
2 oktober jongsleden over de
uitzetting van ouders zonder
verblijfsrecht die een of meer
kinderen met de Nederlandse
nationaliteit hebben, deel ik u mee,
dat deze niet binnen de gebruikelijke
termijn kunnen worden beantwoord
aangezien nog niet alle noodzakelijke
informatie is ontvangen.
Zodra alle informatie voor handen is,
zal ik u mijn antwoord doen
toekomen.
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