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Op 30 september is eindelijk het wetsvoorstel gepresenteerd waarmee Vreemdelingendetentie een eigen 
reglement krijgt. Er worden twee ‘regimes’ geintroduceerd, een streng en een licht regime. Iedereen 
begint in het strenge regime, maar kan na een week overgebracht worden naar het lichte regime als hij 
zich goed gedraagt. Er komen meer mogelijkheden voor communicatie, zoals via mail en telefoon. Voor 
kwetsbare groepen is een extra check ingebouwd, voordat ze in detentie genomen worden. 
Het wetsvoorstel moet nog door het parlement behandeld worden. Zie hier 

WETSVOORSTEL VREEMDELINGENDETENTIE GEPUBLICEERD 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34309-2.html
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: recht op opvang voor ongedocumenteerde onuitzetbare Algerijn met strafblad, al 19jr in NL 
Volgens WMO 2015 moet elke vraag om opvang individueel beoordeeld worden. Het concept 
‘voorliggende voorziening’ bestaat niet meer. De VBL (Vrijheidsbeperkende Locatie) is in dit geval niet 
geschikt, omdat uitzetting niet mogelijk is. Ondanks het feit dat de WMO 2015 ongedocumenteerden 
uitsluit, zal de gemeente toch opvang moeten bieden (Rb Groningen AWB 15/2610, 1.10.15) 
 
Vragen over veilige aangifte in schriftelijke behandeling slachtofferrichtlijn 
Zowel PvdA als SP hebben in de schriftelijke behandeling van de slachtofferrichtlijn vragen gesteld aan 
de minister over de mogelijkheid van veilige aangifte. GroenLinks heeft een amendement ingediend. 
 
RvS: gelegaliseerde Iraakse geboorteakte toch als vals beoordeeld door NL 
Ondanks ondersteunende brieven accepteerde de gemeente een gelegagliseerde Iraakse geboorteakte 
niet, want hij was niet op de  juiste manier gedrukt. De Raad van State oordeelt dat NL een eigen 
verantwoordelijkheid heeft om de echtheid te beoordelen. (ABRvS, 201410191/1/A3, 23.9.15) 
In een andere zaak werd een gelegaliseerde geboorteakte niet geaccepteerd, omdat niet duidelijk is 
hoe deze verkregen is. De vader, die de akte zou hebben opgehaald, zou volgens het asielverhaal al 
gestorven zijn (ABRvS, 201410191/1/A3, 23.9.15) 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS:ondanks zwaar inreisverbod mag asielzoeker beoordeling homosexualiteit afwachten 
De Raad van State heeft al eerder aan de staatssecretaris gevraagd een uniforme werkwijze vast te 
stellen voor de beoordeling van homosexualiteit. In afwachting daarvan worden aanvragen van 
homosexuele asielzoekers aangehouden. Dat geldt zelfs voor een asielzoeker met een zwaar 
inreisverbod. Lees hier. 
De rechtbank Haarlem heeft on dezelfde reden besloten een homosexuele asielzoeker terug naar NL 
te laten halen, lees hier 
 
SvV&J: verlenging vertekmoratorium Somalie 
Het besluit- en vertrekmoratorium voor Somalie wordt met een halfjaar verlengd tot april 2016, in 
afwachting van een ambtsbericht wat dit najaar verwacht wordt. Lees hier 
 
Rb: China biedt wel bescherming tegen huiselijk geweld 
Deze asielzoekster is slachtoffer van huiselijk geweld en heeft vaker aangifte gedaan bij de politie in 
China. De rechter besluit dat de Chinese autoriteiten wel bescherming bieden, al is niet duidelijk hoe 
effectief dit is. Mevrouw mag naar China teruggestuurd worden. (Rb Den Haag, 15/17018, 30.9.15) 
 
Rb: Somalier zonder paspoort krijgt geen vergunning bij genaturaliseerde vrouw en 4 kinderen 
Rechtbank Middelburg keurt de afwijzing van de IND goed voor een aanvraag verblijf bij NLse partner, 
van een Somalier zonder identiteitsbewijs. Zijn vrouw had een asielstatus voordat ze naturaliseerde 
maar niet op individuele gronden. En de kinderen zijn nog klein, zegt de rechter. Lees hier 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34236-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34236-5.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3142
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:11656
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2052.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:11555
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SvV&J: pilot voor beoordeling slachtoffers mensenhandel die niet durven getuigen 
De Staatssecretaris gaat uitproberen of het mogelijk is om slachtoffers van mensenhandel die niet 
durven te getuigen toch een verblijfsvergunning te verlenen. Onderzoekers adviseren om hiervoor een 
flexibele beoordelingscommissie aan te stellen. Lees hier 
 
SvV&J: kosten medische behandeling in herkomstland tellen niet mee bij toegankelijkheid 
De staatssecretaris heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om de kosten van medische 
behandeling in het herkomstland mee te wegen bij de toegankelijkheid ervan. In Belgie en Duitsland 
gebeurt dat. Maar het is moeilijk om de financiele draagkracht van de patient te beoordelen, vindt de 
staatssecretaris. Daarom zal NL de beoordeling van zieke vreemdelingen niet aanpassen. Lees hier 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
RvS: boete bij illegale arbeid moet individueel beoordeeld worden 
De boete voor werkgevers die ongedocumenteerden in dienst hebben is in 2012 verhoogd van 8.000 
naar 12.000,-. Dat was nodig om werkgevers te straffen die herhaaldelijk ongedocumenteerden 
tewerkstellen. De Raad van State vindt dat de verhoging niet toegepast mag worden als werkgevers 
voor het eerst betrapt worden. De maximale boete voor hen is 8.000,-. Lees hier 
 
Hof van Justitie EU: inreis van vreemdeling met inreisverbod mag wel bestraft worden 
Volgens het EU-Hof mag een vreemdeling die Europa binnenkomt terwijl hij nog een inreisverbod 
heeft, volgens de nationale wetgeving bestraft worden, ook met gevangenisstraf. Lees hier 
 
SvV&J: uitbreiding pilot inbewaringstelling door DT&V 
Enkele ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek hebben de bevoegdheid gekregen om 
uitgeprocedeerden in bewaring te stellen. Zij vervangen dan de Officier van Justitie. Dit wordt vooral 
toegepast in Gezinslocaties. De pilot wordt uitgebreid naar AZC’s. Lees hier 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
AAGU: teken tegen bouw gesloten gezinsvoorziening Zeist 
Begin 2016 moet een nieuwe, permanente Gesloten Gezinsvoorziening binnen de muren van 
Detentiecentrum Zeist in gebruik genomen worden. De overheid presenteert deze als 'kindvriendelijk', 
maar het gaat om een gevangenis, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer 
omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Wij, de 
ondergetekenden, ageren tegen de bouw van de gezinsgevangenis. 
Teken: http://aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html 
 
Fairwork biedt petitie aan over misbruik huishoudelijk werkers bij diplomaten 
Huishoudelijk werkers bij diplomaten verkeren in een kwetsbare positie, omdat ze bij hun werkgever 
in huis wonen en hun verblijfsvergunning afhankelijk is van hun baas. Bij misstanden kunnen de 
slachtoffers moeilijk hun recht halen, omdat diplomaten immuniteit genieten. Slachtoffers hebben 
met steun van oa. Fairwork een petitie opgesteld, die vorige week is aangeboden aan het parlement. 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties 
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet zich in voor de 
basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28638-140.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2065.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3138
http://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=d7b76f1bdf&e=1e85ff4d0f
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2065.html
http://aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html
http://fairwork.us5.list-manage1.com/track/click?u=72f11c3720643f74ce5c1ccdf&id=d4e1cec6ac&e=2e281d3e53

