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bijlage(n) Tekst van het wetsadvies
onderwerp Advies wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. wijziging geldigheidsduur
verblijfsvergunning’

Geachte heer Harbers,
De ACVZ vindt, zoals in het bijgaande advies beargumenteerd, de motivering van het
wetsvoorstel tekortschieten en heeft daarvoor vier argumenten:
1. met dit wetsvoorstel wordt vooruit gelopen op de onderhandelingen over
wijzigingen van het GEAS, terwijl van harmonisatie in de huidige situatie geen sprake
is;
2. het wetsontwerp leidt niet automatisch tot wijziging van de beslispraktijk;
3. wijziging van de huidige praktijk ligt niet voor de hand omdat het internationale
recht hoge eisen stelt aan een intrekking of niet verlenging van een
verblijfsvergunning asiel;
4. de termijn van drie jaar correspondeert niet met de geldigheidsduur van andere
verblijfsvergunningen dan de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.
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Gelet op de effecten van het wetsvoorstel op de integratie van statushouders, is de
adviescommissie van oordeel dat nadere beleidsafstemming dient plaats te vinden
met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat verantwoordelijk is
voor de op handen zijnde wijzigingen van het integratiebeleid.
Tot slot adviseert de ACVZ om in de memorie van toelichting uitgebreider in te gaan op
het kostenvraagstuk, omdat niet alle daarvoor in aanmerking komende kosten in de
ramingen zijn betrokken.
De ACVZ is graag bereid tot nadere toelichting.
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