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Geachte mevrouw Verdonk,
Bij brief van 7 oktober 2003 deed u mij ter advisering het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de
Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van
bepaalde categorieën vreemdelingen (Wet inburgering in het buitenland) toekomen. Het wetsvoorstel
strekt ertoe, in het belang van de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving, in artikel
16 eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 een nieuw toelatingsvereiste op te nemen voor de
verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Ten aanzien van dit wetsvoorstel
adviseer ik als volgt.
Door de voorgestelde wijziging wordt een voorwaarde aan het gezinsherenigings-gezinsvormingsbeleid
toegevoegd zodat het moeilijker wordt om aan alle voorwaarden te voldoen alvorens in aanmerking te
komen voor een vergunning. Ten aanzien van de werking van artikel 8 EVRM wil ik het volgende
opmerken. Op voorhand kan niet geconcludeerd worden dat deze voorwaarde zo zwaar is dat sprake is
van strijd met artikel 8 EVRM. Bepalend zal zijn de wijze waarop de voorwaarde verder inhoud krijgt
en hoe die zich verhoudt tot de overige voorwaarden die gesteld worden. Mede bepalend voor het
oordeel of er strijd is met artikel 8 EVRM is hoe de voorwaarde in praktijk uiteindelijk uitwerkt.
De werklastaspecten van de wetswijziging kunnen in verband met het ontbreken van bepaalde
informatie thans niet berekend worden. Het Projectbureau Coördinatie Vreemdelingenketen (PCV) zal
dit op korte termijn nader onderzoeken in samenwerking met de IND, de Raad van State en het
Landelijk Stafbureau Vreemdelingenkamers (LSVK). Hierover zult u separaat bericht worden.

Hoogachtend,

A.H. van Delden

