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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Zijne Excellentie De Heer M.G.J. Harbers 
Postbus 20301 
2500 EH  DEN HAAG 

 

Roden, 14 september 2018 

 

Betreft: oplossing voor ‘langdurig verblijf zonder bestendig verblijfsrecht’ 
Uw kenmerk: 2232880 en 2301493 

 

Geachte heer Harbers, 

Om het draagvlak voor uw asielbeleid in de samenleving en in de coalitie te bevorderen, doen wij 
voor de derde keer een dringend beroep op u om de Cirkel van Integratie serieus in overweging te 
nemen. In uw twee reacties (dd. 28-05-18 en 28-8-18) schuift u een kansrijk voorstel terzijde. Deze 
derde brief is daarom openbaar. 

De Cirkel van Integratie is een oplossing voor asielzoekers die al jaren procederen of zijn 
uitgeprocedeerd en aantoonbaar zijn geïntegreerd in een Nederlands netwerk. 

Het drama 'Lili&Howick' had niet plaatsgevonden als een groep van 5 betrokken Nederlandse 
gezinnen een Cirkel van Integratie had mogen vormen. De toekenning van hun verblijfsrecht had in 
dat geval plaatsgevonden zonder maatschappelijke onrust en zonder hoge kosten en extra werkdruk 
voor IND, Nidos, advocaten, rechters, journalisten en medewerkers van het Ministerie van J&V. 

De voordelen van de invoering van de Cirkel van Integratie: 

 vermijding van maatschappelijke onrust over het asielbeleid t.a.v. ‘schrijnende situaties’ 

 burgers kiezen voor een Cirkel van Integratie i.p.v. een beroep op uw discretionaire bevoegdheid 

 vermindering van het aantal langdurig verblijvenden zonder bestendig verblijfsrecht 

 besparing van kosten in de opvang en de juridische begeleiding 

 rust in de coalitie en draagvlak in de samenleving 

 verbetering van de integratie via een Nederlands netwerk 

Details over het voorstel Cirkel van Integratie vindt u op de website van de Stichting 
ConnectingFriends1.  

Ons concrete verzoek aan u is om de Cirkel van Integratie onder de aandacht te brengen van uw 
onderzoekscommissie die op zoek gaat naar oplossingen voor vluchtelingen die langdurig in ons land 
verblijven zonder bestendig verblijfsrecht. 

Wij brengen deze brief onder de aandacht van relevante media, omdat we ervan overtuigd zijn, dat 
de Cirkel van Integratie niet alleen nieuwe Lili&Howick-drama’s voorkomt, maar vooral ook kansen 
biedt aan asielzoekers die volgens de publieke opinie een plek in onze samenleving verdienen. 

 

Met vriendelijke groet, 

drs. Marian Stoppelenburg & drs. Jan van Bon 
Achterstekamp 31, 9301RB RODEN 
Telefoon: 06 5352 1623 en 06 5339 6570 

                                                           

1 https://www.connectingfriends.net/nl/cirkel-van-integratie-een-verrijking-voor-onze-samenleving 


