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Sinds 1 januari kan de IND een inreisverbod geven aan ongedocumenteerde migranten die al eerder 

een ´terugkeerbevel´ kregen. Een terugkeerbevel wordt altijd gegeven bij een negatieve beslissing. Bij 

een terugkeerbevel hoort in principe een termijn voor vrijwillige terugkeer. Maar als iemand illegaal 

wordt aangetroffen, kan die termijn ook 0 dagen zijn. 

 

Als een ongedocumenteerde in Nederland blijft na afloop van de terugkeertermijn, kan de IND een 

inreisverbod geven. Een inreisverbod is standaard 2 jaar, maar kan langer zijn als er strafbare feiten 

zijn. Over de termijn van elk inreisverbod moet individueel besloten worden. Een inreisverbod wordt 

in de Europese database SIS opgenomen. Iemand die een inreisverbod heeft wordt gedurende die 

termijn niet meer toegelaten tot de EU, en kan bijvoorbeeld geen visum krijgen. Het is dan ook 

belangrijk om over een inreisverbod te procederen. 

 

In een brief heeft de IND geschreven dat een inreisverbod wordt opgeheven als iemand voldoet aan 

de vereisten voor een mvv, dat is een inreisvisum voor een verblijfsvergunning. 

PROCEDEREN TEGEN INREISVERBOD 
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1. BASISRECHTEN 

 

Ongedocumenteerden in schrijnende situatie geen recht WWB/ WMO, COA verantwoordelijk 

De afgelopen jaren is veel geprocedeerd over recht op voorzieningen voor ongedocumenteerde 

migranten die in een schrijnende situatie zitten, en bijvoorbeeld ziek of oud of hulpbehoevend zijn. In 

het verleden werden af en toe WWB of WMO-aanvragen toegekend. De laatste tijd verwijst de 

Centrale Raad van Beroep naar het COa (bijvoorbeeld CRvB 12/3649 WMO-VV en 12/3466 WMO, 

18.7.12). En het COa vindt dat het niet buiten de wet voorzieningen hoeft toe te kennen (bijvoorbeeld 

RvS 201113399/1/V1, 4.7.12). Daardoor wordt het moeilijker om voorzieningen te realiseren. 

 

 

2. TOELATINGSBELEID 

 

Geen GBA-uittreksel meer nodig voor aanvragen vergunning, verleningen en dergelijke 

Omdat de IND toegang heeft tot gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie, hoeven geen 

uittreksels meer meegestuurd te worden bij de IND-formulieren (NVVB, 10.7.12) 

 

Rb: kopten in Egypte kunnen verhuizen naar een veiliger gebied en krijgen daarom geen asiel 

(Rb Rotterdam 12/20231 en 12/20229, 13.7.12) 

 

Rb: bekering tot het christendom is geen reden om asiel te geven aan Marokkaan 

(Rechtbank Utrecht 12/17436 en 12/17435, 21.6.12) 

 

Rb: minister moet risico voor Ahmadi’s in Pakistan beter onderzoeken  

(Rechtbank 's-Gravenhage AWB 12/1814, 24.7.12) 

 

Rb: Tamils lopen risico bij terugkeer 

De rechtbank verwijst naar een uitspraak van het Britse High Court, die de uitzetting van Tamils stopte. 

De Nederlandse rechter vindt dat de zaak opnieuw onderzocht moet worden. 

(Rechtbank 's-Gravenhage AWB 21/ 17918 en AWB 12/17917, 22.6.12) 

 

RvS: bij besluit over asielaanvraag moet de verwesterlijking van een Somalier meetellen 

De Raad van State verwijst naar een uitspraak van het Europese Hof, wat besloot dat Somaliers die 

lang in Europa verbleven zich niet meer kunnen aanpassen aan het leven in Somalie, met name waar 

de Al Shabaab aan de macht is. De Raad van State vindt dat de IND in de beslissing over de 

asielaanvraag ook iets over de verwesterlijking moet zeggen. 

(Raad van State 201200969/1/V2,  31.7.12) 

 

Minister: asielaanvragen Syriers worden weer behandeld 

Op 6 juli liep het ‘besluitmoratorium’ voor Syrische asielzoekers af. De minister moet dus weer 

beslissen op asielaanvragen van Syriers. De minister zal Syriers in principe een asielstatus geven (brief 

minister 2.8.12) 
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Status mensenhandelslachtoffer loopt niet meer door bij beklag  

Als het Openbaar Ministerie besluit om geen strafzaak te starten bij een slachtoffer mensenhandel, 

vervalt de status van het slachtoffer. Tot voor kort kon de vergunning doorlopen als het slachtoffer 

sepot instelde tegen het stoppen van de strafzaak. Dit wordt afgeschaft (WBV 2012/16, 20.7.12) 

 

 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 

Terugkeerbevel en inreisverbod bij vrijwillige uitreis ongedocumenteerde Filippina 

Deze zaak gaat over een ongedocumenteerde Filippina die vrijwillig terugkeerde. Op Schiphol kreeg zij 

een terugkeerbevel vanwege haar illegale verblijf. Tegelijk met een Terugkeerbevel kan ook een 

Inreisverbod worden gegeven, met name als sprake is van ‘onttrekken aan toezicht’. Maar deze vrouw 

wilde juist zelf terug. De rechter besloot daarom dat ze geen inreisverbod mocht krijgen (Rb Zwolle 

AWB 12/5793, 14.6.12) 

 

 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 

Folder zelfstandige terugkeer: 

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft een folder gemaakt met informatie over zelfstandige terugkeer. 

Download via: Informatieblad Ondersteuning zelfstandige terugkeer  

 

 

 


