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Vragen van de leden Brouwer (C.P.N.) 
en Van Es (P.S.P.) over toelating van 
een Chileense vluchtelinge. (lngezon-
den 14 april 1982) 

1 
Op welke gronden heeft de Staatsse-
cretaris geweigerd de Chileense 
vluchtelinge E. P. L. in de gelegenheid 
te stellen om een nieuw verzoek om 
toelating als vluchtelinge en een 
vergunning tot verblijf in te dienen? 

2 
Is de Staatssecretaris ervan op de 
hoogte dat de bewuste Chileense het 
slachtoffer is geworden van een 
misverstand tussen haar en haar 
advokaat over het ti jdstip waarop de 
Chileense een herzieningsverzoek 
behoorde in te dienen, als gevolg 
waarvan de officiële termijn met drie 
dagen overschreden werd? 

3 
Deelt de Staatssecretaris de mening 
dat als het gaat om politieke vluchte-
lingen er argumenten zijn aan te 
voeren om enige soepelheid te 
betrachten in het hanteren van 
wettelijke termijnen, dit gezien de 
verregaande gevolgen, die kunnen 
voortvloeien uit een uitzetting? 

4 
Is het de Staatssecretaris bekend, dat 
de afgelopen tijd in het blad «Solidari-
dad» van het Chileense Vicariaat van 
de Solidariteit verscheidene gevallen 
zijn genoemd van uit het buitenland 
legaal terugkerende Chilenen die zijn 
vermoord, vermist of gearresteerd r 

Is de Staatssecretaris bereid, uit 
humanitaire overwegingen de 
Chileense opnieuw in staat te stellen 
haar verzoek inhoudelijk te laten 
beoordelen? 

Antwoord 

Antwoord van Staatssecretaris 
Scheltema (Justitie). (Ontvangen 18 
augustus 1982) 

1 en 5. 
De Afdeling rechtspraak van de Raad 
van State heeft bij uitspraak van 20 
augustus 1981 een beroep verworpen 
van betrokkene tegen een afwijzende 
herzieningsbeschikking dd. 11 juli 
1980. 

Betrokkene heeft nadien een nieuw 
verzoek ingediend om toelating als 
vluchteling en om een vergunning tot 
verblijf (als asielgerechtigde). 

Dit verzoek wordt thans behandeld. 
Op grond van dit verzoek wordt thans 
een nieuw onderzoek ingesteld door 
een contactambtenaar van het 
Ministerie van Justitie. 

2. 
Aan betrokkene is bij de uitreiking van 
de beschikking in eerste aanleg van 
de zijde van het hoofd van plaatselijke 
politie te Amsterdam duidelijk 
gemaakt op welke wijze en binnen 
welke termijn zij een verzoek om 
herziening kon indienen. 

Voorts is gebleken dat zij zeer kort 
voor het verstrijken van de termijn 
waarbinnen herziening kan worden 
aangevraagd, contact had opgenomen 
met haar raadsman. 

De termijnoverschrijding kan op 
grond hiervan en van nog enkele 
bijkomende factoren niet verontschul-
digbaar worden geacht. 

3. 
De termijnen die de Vreemdelingenwet 
voor het aanwenden van rechtsmidde-
len stelt, dienen ter bevordering van 
de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 

Deze termijnen moeten in acht 
worden genomen. Nochtans wordt in 
geval van termijnoverschrijding 
steeds nagegaan of strikte handhaving 
van de termijnen niet leidt tot huma-
nitair onaanvaardbare gevolgen. 

4. 
Uit de mij door het Centrum voor 
Chileense Cultuur verstrekte teksten 
als bedoeld in deze vraag blijkt niet 
van gevallen van met toestemming 
van de Chileense autoriteiten uit het 
buitenland terugkerende Chilenen die 
zijn vermoord, vermist of gearresteerd. 
Wel wordt melding gemaakt van 
enkele (niet vanuit Nederland) 
teruggekeerde personen die niet in 
Chili zijn toegelaten. 

De Nederlandse Ambassade ter 
plaatse besteedt speciale aandacht 
aan Chilenen die met medeweten van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
vanuit Nederland met toestemming 
van de Chileense autoriteiten naar 
Chili zijn teruggekeerd. 
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