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Wijziging Regeling aanwijzing nieuwkomers wegens
verblijf voor een tijdelijk doel
wegens verblijf voor een tijdelijk doel
aangepast. Hiertoe is in de aanhef
van artikel 2, eerste lid, de verwijzing
naar de Vreemdelingenwet 1994 vervangen door een verwijzing naar de
De Minister voor Grote Steden- en
Vw2000. Dit betekent dat ‘de vreemIntegratiebeleid,
deling aan wie een vergunning tot
Gelet op artikel 1, tweede lid, onder
verblijf is verleend’ is gewijzigd in: de
c, van de Wet inburgering nieuwkovreemdeling aan wie een verblijfsvermers;
gunning voor bepaalde tijd is verleend als bedoeld in artikel 14 van de
Besluit:
Vw2000.
Voorts wordt de Regeling aanwijArtikel I
De Regeling aanwijzing nieuwkomers zing nieuwkomers wegens verblijf
wegens verblijf voor een tijdelijk doel voor een tijdelijk doel aangepast in
wordt gewijzigd als volgt:
verband met het nieuwe statusstelsel
van alleenstaande minderjarige asielA
zoekers (ama’s) onder de Vw2000.
Artikel 2, eerste lid, aanhef, komt te
De Wet inburgering nieuwkomers
luiden:
(WIN) is op grond van artikel 1,
1. Tot de categorie van vreemdelinderde en vierde lid, van de WIN vergen, bedoeld in artikel 1, tweede lid,
plicht voor een bepaalde categorie
onder c, van de wet, behoort de
nieuwkomers die de leeftijd van achtvreemdeling aan wie een verblijfsvertien jaar nog niet heeft bereikt. Dit
gunning voor bepaalde tijd als bezijn zestien en zeventien jarigen, op
doeld in artikel 14 van de Vreemdewie de artikelen 2 en 4a van de
lingenwet 2000 is verleend onder een
Leerplichtwet 1969 niet van toepasbeperking die samenhangt met:.
sing zijn en zestien en zeventien jarigen die partieel leerplichtig zijn.
B
Onder deze categorie kunnen ook
In artikel 2, eerste lid, wordt na ‘ver- ama’s vallen.
blijf als au pair;’ toegevoegd: verblijf
Op grond van het nieuwe ama-stelals alleenstaande minderjarige vreem- sel wordt bij de beoordeling van een
deling;.
aanvraag tot toelating van een ama
getoetst of deze persoon voor een
Artikel II
vergunning voor bepaalde tijd asiel in
Deze regeling treedt in werking met
aanmerking komt. Indien de ama niet
aan de voorwaarden voldoet, wordt
ingang van 1 april 2001.
getoetst of de ama in aanmerking
komt voor een vergunning voor
Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst. bepaalde tijd regulier onder de beperking ‘voor verblijf als alleenstaande
minderjarige vreemdeling’ (vbt-amv).
De Minister voor Grote Steden- en
Deze vergunning wordt verleend met
Integratiebeleid,
een geldigheidsduur van een jaar en
R.H.L.M. van Boxtel.
kan, indien nog steeds aan de voorToelichting
waarden wordt voldaan, twee keer
met een jaar worden verlengd. Indien
Met de invoering van de Vreemdena drie jaar nog steeds aan de voorlingenwet 2000 (Vw2000) per 1 april
waarden wordt voldaan, wordt een
2001 is onder meer de indeling van de vergunning voor bepaalde tijd reguverblijfsvergunningen gewijzigd, waar- lier onder de beperking ‘voor voortbij tevens het aantal verschillende
gezet verblijf’ (vbt-vv) verleend. Na
typen vergunningen is beperkt.
vijf jaar wordt een vergunning voor
In verband hiermee wordt ook de
onbepaalde tijd regulier verleend.
Regeling aanwijzing nieuwkomers
De vbt-amv kan worden verleend
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indien er, naar plaatselijke omstandigheden gemeten, geen adequate
opvang in het land van herkomst is
of in het geval de ama zich niet zelfstandig kan handhaven in het land
van herkomst. De vbt-vv die na de
vbt-amv wordt verleend wordt niet
meer op die gronden ingetrokken.
Wel kan deze vergunning worden
ingetrokken om redenen die verband
houden met de openbare orde.
De vbt-amv wordt verleend tot
uiterlijk de achttienjarige leeftijd. Dan
wordt de betrokken persoon meerderjarig en is de reden op grond waarvan de vergunning verleend werd niet
meer aanwezig.
Het bovenstaande betekent dat een
ama van veertien jaar, indien hij voldoet aan de voorwaarden, in aanmerking komt voor een vtb-amv. Op
grond van zijn leeftijd is hij leerplichtig en valt hij niet onder de verplichting van de WIN. Na drie jaar komt
hij in aanmerking voor een vbt-vv en
op grond van die status kan hij in
Nederland blijven, mits de vergunning
niet wordt ingetrokken om redenen die
verband houden met de openbare
orde.
Een ama van zestien jaar komt,
indien hij voldoet aan de voorwaarden, eveneens in aanmerking voor een
vbt-amv. Op grond van zijn leeftijd
kan hij leerplichtig zijn. Indien dat
niet het geval is of indien hij partieel
leerplichtig is zou hij onder de verplichting van de WIN vallen. Omdat
de vbt-amv uiterlijk tot het achttiende
jaar wordt verleend komt deze ama,
gelet op het feit dat pas na drie jaar
een vbt-vv wordt verleend, nooit voor
deze laatste verblijfsvergunning in
aanmerking. Dit betekent dat ama’s
die bij toelating tot Nederland ouder
dan vijftien jaar zijn (vijftien jaar en
een dag) zo spoedig mogelijk, maar in
ieder geval bij het bereiken van de
achttienjarige leeftijd, Nederland
moeten verlaten. Omdat het verblijf
van ama’s die op vijftien jarige leeftijd of ouder naar Nederland zijn
gekomen in principe tijdelijk is en
gericht moet zijn op het verlaten van
Nederland bij meerderjarigheid is in
artikel I, onderdeel B, als tijdelijk
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doel toegevoegd: verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling.
Met deze toevoeging worden de houders van een vbt-amv uitgezonderd
van de verplichting van de WIN. Het
zou niet logisch zijn indien aan een
tijdelijk verblijf dat gericht is op het
verlaten van Nederland bij meerderjarigheid, een inburgeringsverplichting
zou zijn gekoppeld.
De Minister voor Grote Steden- en
Integratiebeleid,
R.H.L.M. van Boxtel.
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