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VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN A. ZARE TE ROTTERDAM
BETREFFENDE EEN VERBLIJFSVERGUNNING
Vastgesteld 27 april 2004
De commissie2, gelet op de door de minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie verstrekte inlichtingen, overwegende,
dat adressant zich erover beklaagt dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft geweigerd om hem en de leden van het gezin
waartoe hij behoort, een verblijfsvergunning als vluchtelingen te verlenen,
dat adressant in 1995, samen met andere gezinsleden, vanuit Iran naar
Nederland is gekomen en dat vervolgens tweemaal vergeefs een
asielverzoek is ingediend en in 1999 eveneens vergeefs een beroep is
gedaan op de speciale regeling voor Iraniërs,
dat de ten aanzien van het gezin genomen beslissingen door de onafhankelijke rechter zijn getoetst en dat deze heeft bevestigd dat het gezin geen
bescherming in Nederland nodig heeft,
dat, voorzover adressant zich beroept op de termijn die inmiddels sinds
zijn aankomst in Nederland is verstreken, niet anders geconcludeerd kan
worden dan dat zijn ouders kennelijk geen consequenties hebben
verbonden aan het feit dat reeds in 1999 onherroepelijk vaststond dat zij
Nederland dienden te verlaten,
dat de minister geen aanleiding heeft gezien om alsnog een verblijfsvergunning te verlenen, welk standpunt zij in redelijkheid heeft kunnen
innemen;
van oordeel,

1

Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2
De commissie bestaat uit de leden:
Vedder-Wubben (CDA) (voorzitter), Van den
Broek (VVD), Platvoet (GL), Koekkoek (CDA) en
Doesburg (PvdA).
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dat er voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid verder te
treden,
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stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van
de dag.
De voorzitter van de commissie,
Vedder-Wubben
De griffier van de commissie,
Van Dijk
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