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TEN GELEIDE

8. Tussen droom en
daad

De discretionaire bevoegdheid is een lastige. Ze 
is bedoeld voor in het beleid onvoorziene geval-
len, maar die staan nooit alleen. En waar in 
soortgelijke gevallen van de bevoegdheid 
gebruik wordt gemaakt, kan een vaste gedrags-
lijn ontstaan of de noodzaak tot voortgezette 
toepassing in verband met het gelijkheidsbegin-
sel. In procedures tegen afwijzingen komt zo’n 
lijn bovendrijven en wordt vervolgens geforma-
liseerd beleid. Het vreemdelingenrecht kent tal 
van voorbeelden hiervan: de witte-illegalenre-
geling, het driejarenbeleid, de schrijnende-ge-
vallenregeling en de bed, bad en broodregeling.1 
Voor mensen die buiten het beleid vallen, is de 
vraag naar de discretionaire bevoegdheid dan 
weer van belang. En zo is de cirkel rond.

Het fenomeen discretionaire bevoegdheid is 
niet tot Nederland beperkt. In de Verenigde Sta-
ten speelde in de jaren ’70 de al vanwege de per-
soon van de eiser legendarische zaak Lennon v. 
US2: John lennon verbleef begin jaren ’70 in de 
Verenigde Staten. Omdat hij in het Verenigd 
Koninkrijk was veroordeeld voor het bezit van 
cannabis, werd hij aanvankelijk op een waiver of 
inadmissibility een aantal maanden toegelaten, 
maar na afloop van zijn visum dreigde hij te 

1 Zie hierover ook: B.  Wegelin, ‘De ronde vreemde-
ling, zijn advocaat en de vierkante regelgeving’, JNVR 
2017/1, nr. 5.

2 Over deze zaak is veel op internet te vinden. Ik ver-
wijs naar de website van het kantoor van Wildes: www.
wildeslaw.com/news-events/events-and-outreach/
not-just-any-immigration-case en het boek dat hij 
over de zaak schreef: l. Wildes, John Lennon vs. The 
U.S.A.: The Inside Story of the Most Bitterly Contested 
and Influential Deportation Case in United States His-
tory, American Bar Association, 2016, 9781634254267.

worden uitgezet. Zijn advocaat, de befaamde 
leon Wildes, diende aanvragen om een ver-
blijfsvergunning in. Deze bleven zonder opgaaf 
van reden onbehandeld, terwijl de uitzetting 
verder werd voorbereid. Een verzoek om inzage 
op grond van de Freedom of Information Act 
leverde documenten op waaruit bleek dat de 
regering Nixon lennon het land uit wilde heb-
ben in verband met zijn vredesactivisme, en wel 
vóór de presidentsverkiezingen van 1972. Daar-
in zouden voor het eerst jongeren van 18 tot 20 
ook mogen stemmen en de invloed van lennon 
op deze jongeren werd gevaarlijk geacht voor de 
herverkiezing van Nixon.

Als door de wol geverfde vreemdelingenadvo-
caat vermoedde Wildes dat er binnen de immi-
gratiedienst sprake was van een geheim uitzet-
tingsbeleid, waardoor vreemdelingen met een 
sympathieke zaak vaak niet werden uitgezet. 
Om daar voor lennon een beroep op te kunnen 
doen, moest hij aantonen dat dit beleid bestond. 
Ook daartoe deed hij een beroep op de Freedom 
of Information Act. In deze procedure, die leidde 
tot de uitspraak Lennon v. Richardson3, kwamen 
documenten boven water waaruit bleek dat 
inderdaad sprake was van een buitenwettelijk 
prioriteitsbeleid waarbij uitzetting in individu-
ele gevallen werd uitgesteld (deferred) in ver-
band met wat wij ‘een samenstel van bijzondere 
omstandigheden’ zouden noemen. Met een suc-
cesvol beroep op dat beleid, was lennon’s uit-
zetting van de baan. Uiteindelijk zou hij zelfs in 
het bezit komen van een Green Card waarmee 
hij voor onbepaalde tijd in de VS kon blijven. 
De discretionaire bevoegdheid die in Lennon v. 
Richardson aan het licht kwam, vormde de basis 
voor het latere Deferred Childhood Arrivals Pro-
gram (DACA), het kinderpardon van president 
Obama, waarvan de begunstigden – ongeveer 
800.000  – geheel in de geest van lennon, als 
dreamers worden aangeduid.

3 Lennon v. Richardson, 378 F. Supp. 39 (S.D.N.Y. 1974).
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In Nederland hebben de coalitiepartijen naar 
aanleiding van de discussie over het kinderpar-
don besloten dat het maar eens over moest zijn 
met de discretionaire bevoegdheid. Deze ‘komt 
te vervallen’ en: “in plaats daarvan krijgt de 
Hoofddirecteur van de IND de bevoegdheid om 
tijdens de eerste aanvraagprocedure voor een 
verblijfsvergunning mede te beoordelen of een 
verblijfsvergunning kan worden verleend onder 
een andere beperking dan voorzien in het 
Vreemdelingenbesluit”, aldus de staatssecretaris 
in zijn Kamerbrief van 29  januari 2019.4 Het 
Vreemdelingenbesluit is inmiddels aangepast.5

Maar is de discretionaire bevoegdheid van de 
staatssecretaris daarmee nu echt ‘vervallen’? Dat 
vraag ik me af: met de wijziging van het Vreem-
delingenbesluit heeft de staatssecretaris zijn 
bevoegdheid om een verblijfsvergunning regu-
lier voor bepaalde tijd te verlenen onder een 
andere dan de in artikel 3.4 lid 1 Vb 2000 gestel-
de beperking niet afgeschaft, maar nader gecon-
cretiseerd, door aan te geven dat de (Hoofddi-
recteur van de) IND dat namens hem kan doen, 
maar dan alleen tijdens de eerste aanvraagpro-
cedure en binnen het kader van Vc 2000 B11/2.5. 
Die bevoegdheid wordt als ik het goed zie nog 
steeds in mandaat uitgeoefend, zodat ook de 
staatssecretaris daartoe bevoegd blijft (art. 10:7 
Awb).

Zo beschouwd is de discretionaire bevoegdheid 
niet vervallen, maar inhoudelijk en in de tijd aan 
banden gelegd. Maar daar gaat het hier ook 
eigenlijk niet om: de nieuwe regeling beoogt te 
bewerkstelligen dat de staatssecretaris niet lan-
ger de bevoegdheid heeft om aan uitgeproce-
deerden een verblijfsvergunning te verlenen 
buiten het staande beleid op de reguliere beper-
kingen om. Of dit doel wordt bereikt, valt te 
bezien. De regeling zal niet tot gevolg hebben 
dat er geen gevallen van uitgeprocedeerden 
meer zullen zijn die via de media of kamerleden 

4 Handelingen II 2018/19, 19637, nr. 2459.
5 Stb. 2019, 143.

bij de staatssecretaris om een oplossing vragen. 
Zonder discretionaire bevoegdheid moet de 
staatssecretaris die dan vinden binnen de 
bestaande beperkingen. Dan zal met enige cre-
ativiteit naar de voorwaarden moeten worden 
gekeken. Martijn Stronks wees hier vorig jaar al 
op, in een opiniestuk voor NRC, en herinnerde 
aan de zaak Mauro, waarin uiteindelijk een ver-
blijfsvergunning voor studie werd verleend.6 De 
nieuwe regeling zal dan, zo stelt Stronks, “para-
doxaal genoeg dus eerder tot ondoorzichtigheid 
leiden”.

MR

6 www.nrc.nl/nieuws/2018/11/22/discretionair-be-
voegd-of-niet-de-politiek-kan-altijd-ruimhartig-zijn-
of-niet-a2756192.
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