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Naar aanleiding van onderzoek van het Wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie, heeft 
de staatssecretaris aangekondigd de strafbaarstelling van verblijf met een inreisverbod te herzien. 
 
Op dit moment krijgt iedereen die zonder verblijfsvergunning wordt aangetroffen, een inreisverbod van 
minstens 2 jaar. Het inreisverbod geldt voor de hele Europese Unie. Verblijf met een inreisverbod in 
Nederland is strafbaar. In de praktijk blijkt dat dit bijna nooit bestraft wordt, omdat een boete niet 
betaald kan worden en een gevangenisstraf niet mag omdat vertrek vóór moet gaan. 
 
De staatssecretaris zal nieuwe richtlijnen ontwikkelen voor het opleggen van een inreisverbod. Daarbij 
wordt uitgegaan van de bedoeling van de vreemdeling. Als een vreemdeling terug wil keren en 
meewerkt, krijgt hij geen inreisverbod. Als iemand niet terug wil, en al lang zonder verblijfsrecht in 
Nederland is, krijgt hij een langer inreisverbod. 
 
Dit nieuwe beleid zal in het najaar gepresenteerd worden. 
Lees hier 
 

AANPASSING STRAFBAARSTELLING VERBLIJF MET INREISVERBOD 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33512-14.html
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2. TOELATINGSBELEID 

 
CBS: 76 duizend Immigranten, 64 duizend Emigranten in eerste helft 2014 
Volgens het CBS kwamen in de eerste helft van 2014 76 duizend immigranten, waarvan 12 duizend 
Polen en 12 duizend asielzoekers Nederland binnen, Van de asielzoekers was 30% Syrier en 30% 
Eritreer. Maar er gaan ook migranten weg: in deze periode vertrokken 64duizend mensen weer. 
Lees op de site van het CBS 
 
SvV&J: nieuw beleid Eritrea 
Het beleid voor asielzoekers uit Eritrea is veranderd. Vroeger werd een asielverzoek afgewezen als de 
aanvrager legaal uit Eritrea was gereisd, dit zal veranderen. Ook voor homosexuele asielzoekers wordt 
het beleid aangepast: er wordt vanuit gegaan dat de overheid geen bescherming biedt. Lees hier 
 
SvV&J: nieuw beleid Russische homosexuelen 
Ook voor Rusland is het asielbeleid voor homosexuelen aangepast. Vanaf nu wordt ervan uitgegaan 
dat de overheid geen bescherming biedt. Lees hier 
 
Rb: Voor verblijf bij EU-partner is bewijs relatie nodig, niet persé 6 maanden samenwoning 
Volgens de Europese richtlijnen mogen EU-burgers die zich in een ander EU-land vestigen, hun familie 
meenemen, ook als die familie nog geen verblijfsrecht had (‘Belgie-route’). In Nederland mag de EU-
burger ook zijn ongehuwde partner meenemen. Nederland vraagt dan wel een bewijs dat de partners 
al 6 maanden samenleven. 
De rechtbank leidt uit de tekst van de Europese Richtlijn af, dat Nederland niet mag eisen dat de 
partners al 6 maanden samenwonen. Wel moet de relatie bewezen worden. Lees de uitspraak hier 
 
  

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Rb: BOA is niet bevoegd om terugkeerbesluit te geven 
Deze uitspraak gaat over een BOA, een Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar van de politie. Een BOA 
heeft wel bepaalde bevoegdheden, maar die zijn beperkt tot zijn eigen werkterrein. Een BOA heeft 
geen bevoegdheden in het kader van de vreemdelingenwet. Dus hij mag geen terugkeerbesluit geven 
aan vreemdelingen en ze ook niet in vreemdelingenbewaring zetten. De rechtbank besluit dat deze 
vreemdeling moet worden vrijgelaten. Lees de uitspraak hier  
 
SvV&J: beleid vreemdelingendetentie wordt aangepast 
De Staatssecretaris heeft enkele wijzigingen toegezegd in het beleid ten aanzien van 
vreemdelingendetentie. 
De staatssecretaris zal de richtlijnen publiceren die gebruikt worden om vast te stellen of iemand 
‘detentiegeschikt’ is. Dat is een medische term, dus dit moet altijd door een dokter worden bepaald. 
Justitie heeft daarvoor een speciaal medisch team, de afdeling Individuele Medische Advisering. Zij 
bepalen of de medische zorg in detentie voldoende is voor de betrokken vreemdeling. Met het 
publiceren van de richtlijnen worden de besluiten van dit medische team toetsbaar. 
In de toekomst wordt de bewegingsvrijheid van vreemdelingen in vreemdelingendetentie aangepast 
aan het gedrag. Gewone vreemdelingen-detentie begint dan met een streng regime, wat lichter kan 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C2DCC7FF-B94E-40B6-8E78-C61AFB2BBE16/0/PB14n047.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-22397.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1880.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:19627
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:10156
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worden als de vreemdeling zich netjes gedraagt. Maar voor vreemdelingen in grensdetentie, 
waaronder asielzoekers die zich aan de grens melden, zal begonnen worden met een licht regime. 
Deze richtlijnen zullen in het najaar gepubliceerd worden. 
Lees de brief van de Staatssecretaris hier 
 
Ombudsman over uitnodigingen Dienst Terugkeer en Vertrek 
Naar aanleiding van vragen van een advocaat, oordeelt de Ombudsman dat de Dienst Terugkeer en 
Vertrek beter moet afwegen wie uitgenodigd wordt voor een vertrekgesprek en hoe die uitnodiging 
geformuleerd wordt. In bepaalde gevallen is terugkeer nog niet aan de orde, omdat er nog een 
procedure loopt. In sommige gevallen is zo’n gesprek dan ook niet zinvol. Ook moet in de brief staan 
dat het niet verplicht is om te komen. Lees het oordeel van de Ombudsman hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Platform Migranten Zonder Verblijfsvergunning, 4sept 10.15 tot 13.00 uur, Utrecht (NLse taal) 
Onderwerpen in deze vergadering van het Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning: 
- Recht op onderdak, de klachten van CEC (Protestantse Kerk) en FEANTSA (Daklozenopvang) bij het 

Europees Comité voor Sociale Rechten, met advocaat Pim Fischer en Geesje Werkman van de 
PKN. 

- Ongedocumenteerde slachtoffers huiselijk geweld bij de Vrouwenopvang, met Liesbeth van 
Bemmel en Steffie van Waardenburg 

- En bovendien is er tijd voor actualiteiten en uitwisseling 
Locatie: pastorie Antoniuskerk, Kanaalstraat 200 in Utrecht. Info: Rian.Ederveen@stichtinglos.nl 
 
Einde clientenstop STIL 
Per 1 oktober zal STIL in Utrecht weer nieuwe clienten gaan aannemen. Het eerste spreekuur is op 2 
oktober, van 9-13u. Daarna om de week op donderdagochtend. Info: www.stil-utrecht.nl 

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-19637-1881.html
http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/077
mailto:Rian.Ederveen@stichtinglos.nl

