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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33293 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden 

voor asielverlening 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

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

VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdelen B en C 

9  20  (Azmani) 

Met het amendement op stuk 33293 nr. 8 wordt het nareisbeleid aangepast, zodat het 

voortaan ook geldt indien de gezinsband is gevormd in een derde land, bijvoorbeeld in een 

vluchtelingenkamp. Tevens wordt de nationaliteitseis die volgt uit het huidige artikel 29, 

eerste lid, onder e en f, Vw2000 geschrapt.  

Dit subamendement voegt daaraan toe dat op grond van het nieuwe artikel 31, derde lid, 

Vw2000 zal worden getoetst of het gezinsleven in een derde land kan worden uitgeoefend 

(het nieuwe artikel 31, derde lid, Vw2000). In dat geval bestaat immers geen noodzaak 

gezinshereniging in het kader van het nareisbeleid toe te laten (zie artikel 12, eerste lid, 

van de Gezinsherenigingsrichtlijn). 

De wijziging van artikel 32 Vw2000 vormt een implementatie van artikel 16, eerste lid, 

onder b, van de Gezinsherenigingsrichtlijn, dat het mogelijk maakt om een 
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verblijfsvergunning voor gezinshereniging in te trekken indien het huwelijk of de relatie 

wordt verbroken. In de memorie van toelichting bij de Vreemdelingenwet 2000 is gemeld 

dat de verblijfsvergunning asiel voor nareizigers niet kan worden ingetrokken indien het 

huwelijk of de gezinsband met de hoofdpersoon wordt verbroken (Kamerstukken II 

1998/99, 26 732, nr. 3, blz. 39). De gezinsherenigingsrichtlijn maakt hier echter geen 

onderscheid: de bevoegdheid bestaat ongeacht het type vergunning van de nareizigers 

(asiel of regulier). De indiener ziet geen aanleiding om hier in de toekomst onderscheid te 

blijven maken tussen het soort verblijfsvergunning voor gezinshereniging. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, CDA, de VVD, 50PLUS en PvdA. 

 

 

Artikel I, onderdeel B 

7  8 (Recourt en Schouw) 

Met dit amendement wordt het nareisbeleid aangepast, zodat het voortaan ook geldt indien 

de gezinsband is gevormd in een derde land, bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp. 

Hiertoe wordt artikel 29, tweede lid (nieuw), Vw2000 aangepast door toevoeging van het 

vereiste dat de gezinsband moet hebben bestaan vóór binnenkomst in Nederland. Daarmee 

wordt aangesloten bij de formulering van het toepassingsbereik voor de begunstigende 

regeling uit artikel 9, tweede lid, van de Gezinsherenigingsrichtlijn. Teneinde alle relevante 

artikelen van de Gezinsherenigingsrichtlijn binnen het asielbeleid te implementeren, wordt 

tevens de nationaliteitseis die volgt uit het huidige artikel 29, eerste lid, onder e en f, 

Vw2000 geschrapt, waarmee de groep nareizigers met een andere nationaliteit dan de 

hoofdpersoon, wordt «overgeheveld» van het reguliere beleid naar het asielbeleid. Vanuit 

het oogpunt van de wetsystematiek is aan te bevelen alle artikelen van de 

Gezinsherenigingsrichtlijn die zien op gezinshereniging met een asielvergunninghouder in 

het nieuwe artikel 29, tweede lid, Vw2000 op te nemen. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

 

Artikel I, onderdeel B 

11  18 (Voortman) 

Dit amendement beoogt de termijn voor nareizende gezinsleden van drie maanden te 

vervangen door “een redelijke termijn”. 

Door de vaste termijn wordt er geen recht gedaan aan de individuele omstandigheden van 

elk verzoek. De aanpassing van deze termijn geeft de IND de mogelijkheid tot flexibiliteit 

bij de beoordeling van aanvragen van nareizende gezinsleden. Hierdoor kan er een 

zorgvuldige belangenafweging plaatsvinden in individuele zaken en wordt het recht op 

gezinsleven gewaarborgd. Hiermee wordt aangesloten bij het advies van het College voor 

de Rechten van de Mens. 

Ingetrokken. 
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Artikel  I onderdeel B 

14  19 (Voortman) 

Dit amendement regelt dat zowel de termijn voor nareizende gezinsleden als de termijn 

voor het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf van drie maanden wordt 

veranderd in “een redelijke termijn”.  

Door de vaste termijn wordt er geen recht gedaan aan de individuele omstandigheden van 

elk verzoek. De aanpassing van deze termijnen geeft de IND de mogelijkheid tot flexibiliteit 

bij de beoordeling van aanvragen van nareizende gezinsleden. Hierdoor kan er een 

zorgvuldige belangenafweging plaatsvinden in individuele zaken en wordt het recht op 

gezinsleven gewaarborgd. Hiermee wordt aangesloten bij het advies van het College voor 

de Rechten van de Mens.  

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

 

 

 

Moties 

 

10 (Bontes en Fritsma) over een opt-out 

Verworpen. Voor: PVV. 

 

12 (Schouw) over gelijkstelling van leges 

Aangehouden. 

 

13  (Schouw) over rekening houden met psychische gesteldheid 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, 

PvdD en SP. 

 

15 (Gesthuizen) over de bewijslast voor zieke vreemdelingen 

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

 

16 (Voortman c.s). over behoud van het traumatabeleid in andere vorm 

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

 

17 (Voortman c.s.) over internationale bescherming van verwesterde Afghaanse meisjes 

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

 


