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Datum 30 September 2014 
Betreft Uw brief inzake de regeling langdurig verblijvende l<lnderen 

Geachte heer Bergmann, 

Op 12 mei 2014 heb ik een brief gestuurd aan de burgemeesters die een 
oproep aan mij hebben gedaan om opnieuw te kijken naar de regeling 
langdurig verblijvende kinderen. In die brief heb ik u gevraagd om nadere 
informatie, die bij de Rijksoverheid vooralsnog onbekend is, aan mij te sturen. 

Ik heb een groot aantal reacties hierop ontvangen. Deze reacties hebben zowel 
betrekking op vreemdelingen van wie de aanvragen op grond van de regeling 
langdurig verblijvende kinderen zijn afgewezen enkel in verband met het 
langer dan de toegestane termijn buiten beeld van de Rijksoverheid zljn 
geweest, de zogenoemde "buitenbeeld"-zaken, als op vreemdelingen van wie 
de aanvragen (ook) op grond van het nlet voldoen aan andere voorwaarden 
van de regeling zijn afgewezen. 

De afgelopen maanden heb ik gebruikt om de "buitenbeeld"-zaken nog eens 
nader te beoordelen, onder meer op eventuele schrijnendheid. Blj brief van 24 
September 2014 heb ik de Tweede Kamer geinformeerd over de uitkomst van 
mijn beoordeling. 

Op 25 September 2014 zijn de gemachtigden bericht in de "buitenbeeld"-zaken 
waarin ik heb besloten alsnog met gebruikmaking van mijn discretionaire 
bevoegdheid een vergunning te verlenen. DIezelfde dag zljn ook de 
burgemeesters In deze "buitenbeeld"-zaken op de hoogte gesteld. 

Thans worden de "overige" brieven beoordeeld die ik in reactie op mijn brief 
van 12 mei 2014 heb ontvangen. Dit betreft brieven die betrekking hebben op 
aanvragen die niet of nlet alleen op het "bultenbeeld"-criterium zljn afgewezen. 
Het gaat dus om brieven waarin (ook) andere afwijzingsgronden een rol 
spelen. 
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Over de beoordeling en afwikkeling van deze zaken bericht ik u voor ultimo 
2014. Ikstreef er naar om de brieven tegelijkertijd af te handelen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Dustitie, 
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