
26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet
(Vreemdelingenwet 2000)

26 975 Invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en
daarmee verband houdende wijziging van
diverse wetten alsmede intrekking van de Wet
gemeentelijke zorg voor houders van een
voorwaardelijke vergunning tot verblijf
(Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2000

De heer Kohnstamm heeft tijdens de plenaire behandeling van de
wetsvoorstellen Vreemdelingenwet 2000 en Invoeringswet Vreemdelin-
genwet 2000 op dinsdag 14 november jl. een vraag gesteld. Ik heb
aangegeven die schriftelijk te beantwoorden. Aan die toezegging voldoe ik
gaarne.

De heer Kohnstamm heeft gevraagd of aan een vreemdeling uitstel kan
worden verleend voor het geven van correcties en aanvullingen op het
verslag van het nader gehoor, indien de vreemdeling en zijn rechtshulp-
verlener niet binnen tien dagen in staat zijn die correcties en aanvullingen
te maken. De heer Kohnstamm refereert hiermee aan de termijn van tien
dagen, die thans is opgenomen in werkinstructies. In antwoord op deze
vraag, benadruk ik, dat de bestaande mogelijkheid voor het verlenen van
uitstel van de termijn van tien dagen voor het geven van correcties en
aanvullingen gehandhaafd blijft. Net als nu zal de vreemdeling een
gemotiveerd verzoek om uitstel kunnen doen. Correcties en aanvullingen
vormen immers een belangrijk onderdeel van de zorgvuldige totstand-
koming van de beschikking op de aanvraag. Correcties en aanvullingen
dragen bij aan de opbouw van het evenwichtige, gestructureerde dossier.
Overigens wil ik in dit verband een kleine verspreking mijnerzijds
rechtzetten. Anders dan ik heb geantwoord, zal een inhoudelijke behan-
deling van de asielaanvraag altijd plaatsvinden op grond van een nader
gehoor.

De Staatssecretaris van Justitie,
M. J. Cohen
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