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Geachte heer Donner, 
 
Bij brief van 16 juni 2005 met kenmerk 5355952/05/6 verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
“Raad”) advies uit te brengen inzake een ontwerp wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 
2000 met bijbehorende memorie van toelichting, alsmede een ontwerp besluit tot wijziging van het 
Vreemdelingenbesluit 2000 met nota van toelichting (het “Ontwerp Wetsvoorstel en Besluit”). Bij 
mail van 24 juni 2005 is door dhr. Leppers gemeld dat bij de hiervoor genoemde adviesaanvraag 
abusievelijk verouderde bijlagen zijn verstuurd. De actuele digitale versies van het betreffende Ontwerp 
Wetsvoorstel en Besluit werden met deze mail meegestuurd. Over deze actuele versies (bijgevoegd) 
wordt geadviseerd. 
 
Het Ontwerp Wetsvoorstel en Besluit strekken tot implementatie van de EG richtlijn langdurig 
ingezetenen (2003/109/EG). 
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.  
 
Het Ontwerp Wetsvoorstel en Besluit geven op dit moment geen aanleiding tot het maken van op- en 
aanmerkingen. De werklastconsequenties voor de gerechten zijn naar verwachting zo gering dat 
hiervoor nu geen aparte financiering gevraagd wordt. Indien na inwerkingtreding mocht blijken dat de 
werklastconsequenties toch aanzienlijk zijn, dan behoudt de Raad zich het recht voor aanvullende 
financiering te vragen.  
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Mocht na het uitbrengen van dit advies het Ontwerp Wetsvoorstel en/of Besluit op belangrijke 
onderdelen worden gewijzigd, dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend 
te adviseren. 
 
Hoogachtend, 
 
 

 Th. Groeneveld 
Lid Raad voor de rechtspraak 


