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Immigratie & Asiel / JBZ-raad 
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Betreffende wetsvoorstel: 

 

 

32528 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden 

in het kader van het vreemdelingentoezicht 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 23 april 2013  aangenomen door de Tweede Kamer.  PVV, SGP, 

CDA, VVD, 50PLUS en PvdA stemden voor. 

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

8 (Fritsma en Bontes) 

Dit amendement regelt dat de ambtenaren belast met de grensbewaking en de  

ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen niet alleen kunnen overgaan tot het 

doorzoeken van een woning zonder toestemming van de bewoner op zaken waaruit de 

identiteit van de vreemdeling kan blijken, wanneer in die woning een vreemdeling wordt 

staande gehouden waarvan de identiteit niet direct kan worden vastgesteld, maar dat ook 

in gevallen waarin een dergelijke vreemdeling op een andere plaats dan in de woning 

staande is gehouden, bijvoorbeeld op straat, kan worden overgegaan tot het doorzoeken 

van de woning van de vreemdeling, zonder toestemming van de betrokken vreemdeling. 
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 blad 2 

 

 

De problematiek rondom illegaal verblijf in Nederland, alsmede het bijzonder 

zorgwekkende beeld van door vreemdelingen gepleegde identiteits- en documentfraude, 

zoals dit uit (onder meer) het rapport “Het topje van de ijsberg?” van de Adviescommissie 

voor Vreemdelingenzaken naar voren is gekomen, rechtvaardigen een verdere uitbreiding 

van de bevoegdheid op dit vlak. 

Verworpen. Voor: PVV. 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

10 (Schouw en Gesthuizen) 

In het wetsvoorstel heeft de Hulpofficier van Justitie de bevoegdheid om een 

machtiging af te geven voor een doorzoeking. Aangezien het voorstel een 

vergaande bevoegdheid schept op grondrechten, meer in het bijzonder op het 

huisrecht en het recht op privacy, vormt dit een te lage drempel. Voorstel is dan 

ook dat de machtiging afgegeven moet worden door de rechter. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

9 (Schouw en Gesthuizen)  

De bevoegdheid om ergens zonder toestemming van  de bewoner binnen te gaan is snel 

mogelijk in het kader van de vreemdelingentoezicht. Om een ongebreideld gebruik tegen 

te gaan moet artikel 53a, eerste lid, nader geclausuleerd worden. Met dit amendement wil 

de indiener dat doorzoeken op grond van artikel 53a alleen mogelijk is als aannemelijk is 

dat de vreemdeling de woning gebruikt als vaste verblijfplaats. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

11 (Gesthuizen) 

Met dit amendement wordt allereerst geregeld dat het feitelijk handelen van de 

doorzoeking wordt aangemerkt als een besluit van de korpschef van de nationale politie. 

Deze functioneert daarbij als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb). Vervolgens wordt geregeld dat tegen dat besluit administratief beroep openstaat bij 

Onze Minister, naar analogie van artikel 34 van de Wet wapens en munitie. 

Aangezien het amendement regelt dat in het vierde lid artikel 53b het feitelijk handelen 

van de doorzoeking wordt aangemerkt als besluit, kan aldus via 4:88 Awb 

schadevergoeding worden verkregen indien dat handelen onrechtmatig blijkt te hebben 

plaatsgevonden. Ook via de weg van artikel 8:88 Awb kan de vreemdeling bij een 

onrechtmatig besluit van een bestuursorgaan, na inwerkingtreding van de Wet 

nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Kamerstukken 

32621), schadevergoeding krijgen bij een onrechtmatige doorzoeking.  

Naast bovenstaande weg kan de vreemdeling met dit amendement ook gemakkelijker bij 

de civiele rechter verzoeken om vergoeding van schade naar aanleiding van een 

onrechtmatige doorzoeking. Indien administratief beroep tegen een besluit tot 

binnentreden is ingesteld bij Onze Minister en gedurende de administratieve procedure 
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komt vast te staan dat er sprake is van onrechtmatig overheidshandelen, zal de civiele 

rechter in beginsel uitgaan van dit oordeel in een daarop volgende civiele procedure. 

Indiener is van mening dat toetsing van een doorzoeking in kader van het 

vreemdelingentoezicht niet alleen vooraf, maar ook achteraf van groot belang is. 

Doorzoeking van onder andere een woning is immers een ingrijpende maatregel die een 

rechterlijke waarborg achteraf rechtvaardigt. Vreemdelingen en andere belanghebbenden 

kunnen door deze wijziging op laagdrempelige wijze alsnog tegen het besluit tot 

doorzoeking beroep instellen. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 


