
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

II VERSLAG OVER HET ADRES1 VAN S.A. CHANDRIKASINGH TE
DEN HAAG BETREFFENDE HET HANDELEN VAN DE IMMIGRATIE-
EN NATURALISATIEDIENST (HET MINISTERIE VAN JUSTITIE)
Vastgesteld 30 september 2003

De commissie2, gelet op de door de minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant, van Surinaamse nationaliteit, zich erover beklaagt dat de
Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn aanvraag van een verblijfsver-
gunning voor bepaalde tijd op onzorgvuldige wijze heeft behandeld,

dat adressant in maart 2000 in Nederland is aangekomen, nadat hij
Suriname via Frans Guyane en Frankrijk had verlaten uit vrees voor zijn
leven, en in mei van dat jaar een aanvraag van een verblijfsvergunning
heeft ingediend onder de beperking «klemmende redenen van humani-
taire aard, in het bijzonder wegens het verrichten van gespecialiseerde en
schaarse arbeid»,

dat deze aanvraag in juli van dat jaar buiten behandeling is gesteld
wegens het ontbreken van een machtiging tot voorlopig verblijf,
waartegen adressant prompt bezwaar heeft aangetekend, welk bezwaar in
februari 2001 gegrond is verklaard, waarna de aanvraag alsnog in
behandeling is genomen,

dat adressant overigens bij de arrondissementsrechtbank vergeefs heeft
verzocht om een voorlopige voorziening,

dat adressant zich in mei 2002, daar nog niet op zijn aanvraag was beslist,
tot de minister heeft gericht met een klacht over de lange
behandelingsduur, op welke klacht de minister in juni van dat jaar heeft
gereageerd met erkenning van de te lange behandelingsduur, een
verontschuldiging daarvoor en de toezegging dat binnen zes weken zou
worden beslist op de aanvraag, waarbij adressant een termijn van twee
weken is gegeven om bepaalde bescheiden te verstrekken,

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
vacature PvdA.
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dat adressant daarop prompt heeft gereageerd met een bezwaar tegen de
verlangde verklaring omtrent een zogenoemd TBC-onderzoek, daar
personen van Surinaamse nationaliteit van dat vereiste zijn vrijgesteld,

dat op dit bezwaar van de zijde van het ministerie niet is gereageerd,
waarvoor de minister verontschuldiging aanbiedt, met erkenning van de
gegrondheid van dat bezwaar,

dat de aanvraag vervolgens in juli 2002 is afgewezen, evenals in
november van dat jaar het door adressant daartegen in augustus
ingediende bezwaarschrift,

dat de aanvraag is afgewezen omdat adressant niet beschikt over een
tewerkstellingsvergunning, waarbij de door hem aangevoerde
klemmende redenenen van humanitaire aard buiten beschouwing zijn
gebleven omdat deze niet behoren tot het toetsingskader van de
Vreemdelingenwet 2000 voor een aanvraag van een reguliere verblijfsver-
gunning,

dat adressant tegen de afwijzende beschikking op zijn bezwaarschrift
beroep had kunnen instellen bij de arrondissementsrechtbank, op welke
mogelijkheid hij in de beschikking uitdrukkelijk is gewezen;

van oordeel,

dat adressant van overheidswege deels inderdaad onzorgvuldig is
behandeld, doch dat, nu de minister daarvoor zijn verontschuldiging heeft
aangeboden, er voor de Kamer geen aanleiding is in deze aangelegenheid
verder te treden,

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

Eerste Kamer, vergaderjaar 2003–2004, II 2


