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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over 
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven
(COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0391)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 63, lid 3 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0266/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en 
het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging -1 (nieuw)

(-1) Op de zitting van de Europese Raad te 
Tampere werd in oktober 1999 een 
coherente aanpak werd vastgesteld op het 
gebied van immigratie en asiel, waarin 
regelingen werden getroffen voor zowel 
een gemeenschappelijk asielstelsel, als 
een beleid voor wettelijke immigratie en 
de bestrijding van illegale immigratie.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Overweging -1 bis (nieuw)

(-1 bis) Om het terugkeerproces te 
vergemakkelijken, moet de behoefte 
worden onderstreept aan bilaterale en 
multilaterale overeenkomsten betreffende 
de wedertoelating tussen de EU en derde 
landen.

Amendement 3
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Internationale samenwerking met 
de landen van oorsprong is in alle stadia 
van het terugkeerproces een absolute 
vereiste voor het realiseren van een 
duurzame terugkeer.

Amendement 4
Overweging 2 ter (nieuw)

(2 ter) De tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn moet vergezeld gaan van 
samenwerking op alle niveaus tussen de 
instellingen die bij het terugkeerproces 
betrokken zijn, en van uitwisseling en 
promoting van de beste praktijken, 
aangezien dit een belangrijke Europese 
toegevoegde waarde zou opleveren.

Amendement 5
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Krachtens het recht op niet-
afschuiving, dat bevestigd wordt in artikel 
3 van het Europees Verdrag inzake de 
Rechten van de Mens, kan de terugkeer 
niet worden afgedwongen indien de 
betrokken onderdaan van een derde land 
aldaar zou worden onderworpen aan 
foltering of onmenselijke of vernederende 
behandelingen of straf.

Motivering

Het recht op niet-afschuiving is de sterkste wettelijk verbindende garantie. Dit recht wordt al 
bevestigd in artikel 6, lid 4 van het voorstel. Uw rapporteur acht het noodzakelijk ook in de 
overwegingen te onderstrepen dat het een leidend beginsel van de richtlijn is dat niemand mag 
worden onderworpen aan foltering of onmenselijke of vernederende behandelingen of straf.
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Amendement 6
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Lidstaten die aan onderdanen van 
derde landen een legale positie 
verstrekken op hun grondgebied, moeten 
deze informatie inbrengen in het 
Schengen-Informatiesysteem (SIS).

Motivering

In het SIS opgenomen informatie welke verband houdt met de onregelmatige situatie van een 
onderdaan van een derde land moet worden geschrapt zodra deze persoon een legale 
verblijfstitel in een lidstaat verkrijgt. Uw rapporteur acht dit noodzakelijk om de betrokken 
persoon te beschermen in geval van aanhouding of ondervraging.

Amendement 7
Overweging 8 ter (nieuw)

(8 ter) In gevallen waarin de nationale 
autoriteiten niet in staat zijn het land van 
oorsprong van een te verwijderen 
onderdaan van een derde land vast te 
stellen, moet bijzondere aandacht worden 
geschonken aan de naleving van de 
humanitaire garanties die in deze richtlijn 
worden genoemd.

Amendement 8
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) De lidstaten moeten bij het 
toezicht op collectieve verwijderingen 
handelen in overeenstemming met artikel 
4 van het Europees Handvest voor de 
Rechten van de Mens.

Motivering

Dit is een extra garantie om duidelijk te maken dat collectieve uitzettingen niet toegestaan zijn 
en uit hoofde van deze richtlijn als illegaal moeten worden beschouwd. Het is absoluut vereist 
dat uitzettingsbesluiten voor elk geval individueel moeten worden genomen. Alle gevallen 
moeten individueel worden geëvalueerd en gemeenschappelijke uitzettingsvluchten waaraan 
geen individuele besluiten ten grondslag leggen zijn dus niet legaal.

Amendement 9
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Aan een onderdaan van een derde 
land, die zich in vreemdelingenbewaring 
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bevindt, moeten alle mogelijkheden 
worden verleend om een vooruitzicht te 
krijgen op een nuttige bezigheid.

Motivering

Het is in het beste belang van de terugkerende asielzoeker om de mogelijkheid te hebben om de 
tijd van zijn vreemdelingenbewaring te kunnen gebruiken voor onderwijs, nuttige 
beroepsactiviteit of enige andere vorm van activiteit. Dit is ook van groot belang om de 
criminaliteit te verminderen en betere voorwaarden te bieden voor een succesvolle terugkeer.

Amendement 10
Artikel 2, lid 2

2. De lidstaten kunnen besluiten deze 
richtlijn niet toe te passen op onderdanen 
van derde landen aan wie de toegang is 
geweigerd in een transitzone van een 
lidstaat. Zij zorgen er echter voor dat deze 
onderdanen van derde landen geen minder 
gunstige behandeling of geringere 
bescherming wordt geboden dan wordt 
voorgeschreven in de artikelen 8, 10, 13 en 
15.

2. De lidstaten kunnen besluiten deze 
richtlijn niet toe te passen op onderdanen 
van derde landen aan wie, overeenkomstig 
artikel 35 van Richtlijn 2005/85/EG de 
toegang is geweigerd aan een grens of in 
een transitzone van een lidstaat. Zij zorgen 
er echter voor dat deze onderdanen van 
derde landen geen minder gunstige 
behandeling of geringere bescherming 
wordt geboden dan wordt voorgeschreven 
in de artikelen 8, 10, 13 en 15.

Amendement 11
Artikel 2, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Eerder uitgevaardigde 
inreisverboden ondervinden geen gevolg 
van deze richtlijn.

Amendement 12
Artikel 3, letter g) bis (nieuw)

g bis) Het "onderduikrisico" betekent dat 
er een ernstige reden is om te vermoeden 
dat de onderdaan van een derde land,
over wie reeds een besluit tot terugkeer 
naar het land van herkomst of uitzetting 
genomen is, zal onderduiken. Het besluit 
moet worden genomen op grond van 
objectieve criteria, die door de nationale 
wetgeving worden gedefinieerd. 

Motivering

Het "onderduikrisico" moet worden gedefinieerd om te voorkomen dat men overgaat tot 
routinematige besluiten. Als er een duidelijke definitie bestaat, zal het niet meer mogelijk zijn om 
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iedere onderdaan van een derde land over wie een besluit tot terugkeer of uitzetting is genomen, 
te brandmerken als een persoon die zou kunnen onderduiken. Zo'n definitie brengt meer 
duidelijkheid in de tekst en maakt ook duidelijk dat nationale voorschriften gehandhaafd kunnen 
blijven.

Amendement 13
Artikel 3, letter g) ter (nieuw)

g ter)  "faciliteiten voor 
vreemdelingenbewaring"betekent dat 
onderdanen van derde landen over wie 
een besluit tot terugkeer of uitzetting is 
genomen, in afzonderlijke ruimten van 
een gevangenis in bewaring kunnen 
worden gesteld om te verhinderen dat zij 
onderduiken in de tijd waarin hun 
uitzetting wordt voorbereid;

Motivering

Om duidelijk te maken dat onderdanen van derde landen in een gevangeniscomplex mogen 
worden ondergebracht. Wel moet worden verzekerd dat zij altijd van de gewone gevangenen
worden afgezonderd. 

Amendement 14
Artikel 3, letter g) quater (nieuw)

g quater)  "aanwezigheid in een 
transitzone of grenszone" betekent het 
betreden van het grondgebied van de 
lidstaat in de fysieke zin van het woord, 
zonder dat daarbij noodzakelijkerwijs een 
grenscontrolepunt wordt overschreden.

Motivering

Transitzones bestaan, ook al worden zij in de EG-wetgeving niet nader gedefinieerd. Om 
duidelijk te maken wat dit zijn, waar zij beginnen en waar zij eindigen, is het nodig een definitie 
toe te voegen. Met deze definitie zal het onmogelijk worden elk willekeurig gebied als een 
transitzone te bestempelen, als het niet aan deze definitie voldoet. Uw rapporteur acht het van 
groot belang dat er nu een definitie is, welke wettelijk verbindend is en de lidstaten ertoe 
verplicht aankomende onderdanen van derde landen op een fatsoenlijke manier te behandelen.

Amendement 15
Artikel 5

Bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
houden de lidstaten rekening met de aard 
en de hechtheid van de familiebanden van 
de betrokken onderdanen van derde landen, 
de duur van het verblijf in de lidstaat en het 

Bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, 
overeenkomstig artikel 8 van het 
Europees Verdrag inzake de Rechten van 
de Mens, houden de lidstaten rekening 
met de aard en de hechtheid van de 
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bestaan van familiebanden en sociale en 
culturele banden met het land van 
herkomst. Overeenkomstig het Verdrag 
inzake de rechten van het kind van de 
Verenigde Naties van 1989 houden zij 
tevens rekening met de belangen van het 
kind.

familiebanden van de betrokken 
onderdanen van derde landen, de duur van 
het verblijf in de lidstaat en het bestaan van 
familiebanden en sociale en culturele 
banden met het land van herkomst. 
Overeenkomstig het Verdrag inzake de 
rechten van het kind van de Verenigde 
Naties van 1989 houden zij tevens 
rekening met de belangen van het kind.

Amendement 16
Artikel 5, alinea 1 bis (nieuw)

Alleenstaande minderjarigen zouden in 
het algemeen niet moeten worden uitgezet 
of in hechtenis worden genomen.
Dit artikel betreft niet veroordeelde 
misdadigers.

Amendement 17
Artikel 6, lid 2

2. In het terugkeerbesluit wordt een 
passende periode voor zelfstandig vertrek 
vastgesteld van maximaal vier weken, 
tenzij er reden is om aan te nemen dat de 
betrokkene tijdens deze periode zal 
onderduiken. Voor de duur van de 
vertrekperiode kunnen bepaalde 
verplichtingen worden opgelegd om het 
risico op onderduiken te beperken, zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven.

2. In het terugkeerbesluit wordt een 
passende periode voor zelfstandig vertrek 
vastgesteld van vier weken, tenzij een 
bevoegde administratieve of gerechtelijke 
instantie objectieve redenen heeft om aan 
te nemen, overeenkomstig de nationale 
wetgeving, dat de betrokkene tijdens deze 
periode zal onderduiken of een gevaar 
vormt voor de openbare veiligheid. Voor 
de duur van de vertrekperiode kunnen 
bepaalde verplichtingen worden opgelegd 
om het risico op onderduiken te beperken, 
zoals de verplichting om zich regelmatig te 
melden bij de autoriteiten, een financiële 
zekerheid te stellen, documenten te 
verstrekken of op een bepaalde plaats te 
verblijven.

Motivering

In de oorspronkelijke tekst is slechts sprake van een maximumperiode van vier weken. Dat 
betekent dat er misschien maar één dag beschikbaar is voor het vrijwillige vertrek. Uw 
rapporteur acht een langere periode noodzakelijk. De procedures en voorbereidingen 
voorafgaande aan het besluit tot vrijwillige terugkeer vereisen enige tijd. Daarom is als 
algemene regel gekozen voor een termijn van vier weken. De lidstaat is dus niet alleen verplicht 
om in normale gevallen een periode van vier weken toe te staan, maar ook ervoor te zorgen dat 
de periode voldoende is ter voorbereiding van de vrijwillige terugkeer.
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Amendement 18
Artikel 6, lid 2

2.  In het terugkeerbesluit wordt een 
passende periode voor zelfstandig vertrek 
vastgesteld van maximaal vier weken, 
tenzij er reden is om aan te nemen dat de 
betrokkene tijdens deze periode zal 
onderduiken. Voor de duur van de 
vertrekperiode kunnen bepaalde 
verplichtingen worden opgelegd om het 
risico op onderduiken te beperken, zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven.

2.  In het terugkeerbesluit wordt een 
passende periode voor zelfstandig vertrek 
vastgesteld van maximaal vier weken, 
tenzij er reden is om aan te nemen dat de 
betrokkene tijdens deze periode zal 
onderduiken. Voor de duur van de 
vertrekperiode kunnen bepaalde 
verplichtingen worden opgelegd om het 
risico op onderduiken te beperken, zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven. Om te 
garanderen dat er daadwerkelijk sprake is 
van terugkeer, moeten de lidstaten na het 
besluit materiële steun en advies 
beschikbaar stellen overeenkomstig de 
nationale wetgeving, waarover van geval 
tot geval moet worden besloten.

Amendement 19
Artikel 6, lid 3

3. Het terugkeerbesluit wordt afzonderlijk 
of in combinatie met een uitzettingsbevel 
uitgevaardigd.

schrappen

Amendement 20
Artikel 6, lid 5

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of 
om andere redenen beslissen een 
onderdaan van een derde land die illegaal 
op hun grondgebied verblijft een 
zelfstandige verblijfstitel of een andere 
vorm van toestemming tot verblijf te 
geven. In dergelijke gevallen wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt 
een eventueel al uitgevaardigd 
terugkeerbesluit ingetrokken.

5. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of 
om andere redenen beslissen een 
onderdaan van een derde land die illegaal 
op hun grondgebied verblijft een 
zelfstandige verblijfstitel of een andere 
vorm van toestemming tot verblijf te 
geven. In dergelijke gevallen wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd of wordt 
een eventueel al uitgevaardigd 
terugkeerbesluit ingetrokken. De lidstaten 
moeten van een dergelijke intrekking 
bericht geven via het mechanisme voor 
wederzijdse informatie zoals bedoeld in 
Besluit .../.../EG inzake de instelling van 
een procedure voor wederzijdse 
informatie betreffende de maatregelen 
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van de lidstaten op het gebied van asiel en 
immigratie.

Amendement 21
Artikel 6, lid 5, alinea 2 bis (nieuw)

Indien een lidstaat aan een onderdaan 
van een derde land een 
verblijfsvergunning verstrekt, is deze 
slechts geldig op het grondgebied van deze 
lidstaat.

Amendement 22
Artikel 6, lid 5, alinea 2 ter (nieuw)

Lidstaten nemen dergelijke besluiten op 
een individuele basis en onthouden zich 
van massale horizontale 
registratiemaatregelen.

Amendement 23
Artikel 7, lid 1

1. De lidstaten vaardigen een 
uitzettingsbevel uit tegen onderdanen van 
derde landen tegen wie een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd indien het 
risico bestaat dat de betrokkene onderduikt 
of indien de betrokkene niet binnen de
overeenkomstig artikel 6, lid 2, toegekende 
termijn voor zelfstandig vertrek heeft 
voldaan aan zijn terugkeerverplichting.

1. De lidstaten vaardigen een 
uitzettingsbevel uit tegen onderdanen van 
derde landen tegen wie een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd indien
een bevoegde administratieve of 
gerechtelijke instantie, overeenkomstig de 
nationale wetgeving, objectieve redenen 
heeft om aan te nemen dat de betrokkene 
onderduikt, indien er een gevaar voor de 
openbare veiligheid bestaat of indien de 
betrokkene niet binnen de overeenkomstig 
artikel 6, lid 2, toegekende termijn voor 
zelfstandig vertrek heeft voldaan aan zijn 
terugkeerverplichting.

Motivering

In tegenstelling tot in de oorspronkelijke versie moet nu door een bevoegde autoriteit worden 
bevestigd dat er een gevaar van onderduiking bestaat. Uw rapporteur acht het van het grootste 
belang dat een zo vèrstrekkend besluit door een bevoegde instantie wordt genomen.

Amendement 24
Artikel 7, lid 3

3. Het uitzettingsbevel wordt afzonderlijk 
of in combinatie met een terugkeerbesluit 
uitgevaardigd.

3. Een lidstaat kan, tezamen met het 
terugkeerbesluit, een uitzettingsbevel 
uitvaardigen ten aanzien van een 
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onderdaan van een derde land die het 
onderwerp vormt van een 
terugkeerbesluit. Indien de lidstaat een 
periode in de zin van artikel 6, lid 2, heeft 
toegekend voor het vrijwillig vertrek, kan 
het uitzettingsbevel pas in werking treden 
wanneer die periode is verstreken.

Amendement 25
Artikel 7, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Een lidstaat die de in lid 3 
hierboven genoemde procedure niet volgt, 
moet het uitzettingsbevel als een 
afzonderlijke beslissing nemen.

Motivering

We handhaven de tweestapsprocedure. De mogelijkheid alles in een stap te regelen is nog steeds 
mogelijk, zonder dat dat echter inbreuk mag maken op het beginsel dat er een zekere periode 
moet worden gelaten voor vrijwillige terugkeer.

Amendement 26
Artikel 9, lid 1, alinea 2

Terugkeerbesluiten kunnen ook vergezeld 
gaan van een inreisverbod.

Terugkeerbesluiten kunnen ook vergezeld 
gaan van een inreisverbod, dat op 
individuele basis wordt uitgevaardigd 
door een bevoegde gerechtelijke of 
administratieve instantie.

Amendement 27
Artikel 9, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

De lidstaten brengen de informatie in in 
het Schengen-Informatiesysteem (SIS) en 
het Visuminformatiesysteem (VIS).

Amendement 28
Artikel 9, lid 3, letter c)

c) de betrokkene alle kosten van de vorige 
terugkeerprocedure heeft vergoed.

schrappen

Amendement 29
Artikel 9, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. In het geval van een humanitaire 
catastrofe kan het inreisverbod voor een 
groep personen of regio worden 
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ingetrokken, overeenkomstig een hiertoe 
door de Raad genomen besluit.

Motivering

In het geval van een humanitaire catastrofe is het duidelijk dat de procedure voor intrekking van 
het inreisverbod te veel tijd zou vergen en dus niet praktisch uitvoerbaar is. Daarom moet er een 
regeling zijn waarbij het inreisverbod automatisch wordt ingetrokken indien de Raad besluit dat 
er sprake is van zo'n humanitaire catastrofe.

Amendement 30
Artikel 10, lid 1

1.  Indien de lidstaten bij de uitzetting van 
een onderdaan van een derde land die zich 
tegen de uitzetting verzet, gebruikmaken 
van dwangmaatregelen, gebruiken zij geen 
buitenproportionele maatregelen en geen 
onredelijk geweld. Uitzetting gebeurt met 
inachtneming van de grondrechten en met 
eerbiediging van de waardigheid van de 
betrokken onderdaan van een derde land.

1.  Indien de lidstaten bij de uitzetting van 
een onderdaan van een derde land die zich 
tegen de uitzetting verzet, gebruik moeten 
maken van dwangmaatregelen, gebruiken 
zij geen buitenproportionele maatregelen 
en geen onredelijk geweld. In het belang 
van de uit te zetten onderdanen van een 
derde land en de veiligheidsbeambten die 
de uitzetting uitvoeren gebeurt zo'n 
uitzetting met inachtneming van de 
grondrechten en met eerbiediging van de 
waardigheid van de betrokken onderdaan 
van een derde land.

Amendement 31
Artikel 10, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten dragen ervoor zorg dat 
de relevante internationale en niet-
gouvernementele bij de 
uitzettingsprocedures organisaties 
betrokken worden, om te garanderen dat 
de juridische procedures naar behoren 
worden gevolgd.

Motivering

Het is noodzakelijk de niet-gouvernementele organisaties te betrekken bij het gehele verloop van 
de terugkeerprocedure, ten einde te garanderen dat de procedures naar behoren worden 
gevolgd, in het beste belang van de terugkerende persoon.

Amendement 32
Artikel 11, lid 1, alinea 2

De lidstaten zorgen ervoor dat de feitelijke 
en juridische gronden in het besluit en/of 
het bevel worden vermeld en dat de 

De lidstaten zorgen ervoor dat de feitelijke 
en juridische gronden in het besluit en/of 
het bevel worden vermeld in een taal 
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betrokken onderdaan van een derde land 
schriftelijk wordt gewezen op de 
rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan.

waarvan redelijkerwijze kan worden
aangenomen dat deze door de betrokken 
onderdaan van een derde land wordt 
verstaan en dat de betrokken persoon 
schriftelijk wordt gewezen op de 
rechtsmiddelen die hem ter beschikking 
staan.

Amendement 33
Artikel 12, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betrokken onderdaan van een derde land 
toegang heeft tot juridisch advies, 
vertegenwoordiging in rechte en, indien 
nodig, taalkundige bijstand. Aan diegenen 
die niet over toereikende financiële 
middelen beschikken, wordt rechtsbijstand 
verleend voorzover deze bijstand 
noodzakelijk is om de daadwerkelijke 
toegang tot de rechter te waarborgen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betrokken onderdaan van een derde land 
toegang heeft tot juridisch advies, 
vertegenwoordiging in rechte en 
taalkundige bijstand. Aan diegenen die niet 
over toereikende financiële middelen 
beschikken, wordt rechtsbijstand verleend 
overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 
2002/8/EG.

Amendement 34
Artikel 13, lid 2

2. De lidstaten bevestigen schriftelijk aan 
de in lid 1 bedoelde personen dat de 
tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit 
voor een bepaalde periode is uitgesteld of 
dat het uitzettingsbevel voorlopig niet zal 
worden uitgevoerd.

2. De lidstaten bevestigen schriftelijk aan 
de in lid 1 bedoelde personen, in een taal 
waarvan redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat die door hen wordt 
verstaan, dat de tenuitvoerlegging van het 
terugkeerbesluit voor een bepaalde periode 
is uitgesteld of dat het uitzettingsbevel 
voorlopig niet zal worden uitgevoerd.

Amendement 35
Artikel 14, lid 1

1. Indien er gegronde redenen zijn om aan 
te nemen dat het risico bestaat dat een 
onderdaan van een derde land tegen wie 
een uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit 
is of zal worden uitgevaardigd, onderduikt 
en minder dwingende maatregelen zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een financiële zekerheid 
te stellen, documenten te verstrekken of op 
een bepaalde plaats te verblijven, of andere 
maatregelen niet voldoende zouden zijn om 
dit te voorkomen, stellen de lidstaten de 
betrokkene in vreemdelingenbewaring.

1. Indien er gegronde redenen zijn om aan 
te nemen dat het risico bestaat dat een 
onderdaan van een derde land tegen wie 
een uitzettingsbevel of een terugkeerbesluit 
is of zal worden uitgevaardigd, onderduikt 
of een gevaar vormt voor de openbare 
veiligheid en minder dwingende 
maatregelen zoals de verplichting om zich 
regelmatig te melden bij de autoriteiten, 
een financiële zekerheid te stellen, 
documenten te verstrekken of op een 
bepaalde plaats te verblijven, of andere 
maatregelen niet voldoende zouden zijn om 
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dit te voorkomen, stellen de lidstaten de 
betrokkene in vreemdelingenbewaring.

Amendement 36
Artikel 14, lid 2

2. Het in vreemdelingenbewaring stellen 
gebeurt op last van een rechterlijke 
instantie. In dringende gevallen kan dit 
worden gedaan door een bestuurlijke 
instantie; in dat geval moet de 
vreemdelingenbewaring binnen 72 uur na 
aanvang ervan worden bevestigd door een 
rechterlijke instantie.

2. Het in vreemdelingenbewaring stellen 
gebeurt op last van een rechterlijke 
instantie. In dringende gevallen kan dit 
worden gedaan door een bestuurlijke 
instantie; in dat geval moet de 
vreemdelingenbewaring bij voorkeur 
binnen 48 uur en uiterlijk binnen 72 uur 
na aanvang ervan worden bevestigd door 
een rechterlijke instantie.

Amendement 37
Artikel 14, lid 4

4. De vreemdelingenbewaring kan door 
een rechterlijke instantie worden verlengd 
tot maximaal zes maanden.

4. De vreemdelingenbewaring kan door 
een rechterlijke instantie worden verlengd 
tot maximaal twaalf maanden, met de 
mogelijkheid om hiervoor kortere 
termijnen te hanteren.

Motivering

Aangezien er thans op nationaal niveau voor de duur van de vreemdelingenbewaring 
verschillende maxima bestaan, of soms zelfs in het geheel geen maximum, acht uw rapporteur 
het een groot succes dat er nu een wettelijk verbindend maximum wordt vastgesteld, waarbij het 
altijd mogelijk moet zijn om kortere termijnen aan te leggen.

Amendement 38
Artikel 14, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De vreemdelingenbewaring moet 
worden beëindigd wanneer het 
onwaarschijnlijk is dat er binnen 
afzienbare tijd uitvoering zal worden 
gegeven aan het uitwijzingsbesluit ten 
aanzien van de onderdaan van een derde 
land die het onderwerp vormt van dit 
besluit.
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Amendement 39
Artikel 15, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
onderdanen van derde landen in 
vreemdelingenbewaring op humane en 
waardige wijze worden behandeld, met 
eerbiediging van hun grondrechten en het 
internationale en nationale recht. Op 
verzoek wordt hun onverwijld toegestaan 
contact op te nemen met wettelijke 
vertegenwoordigers, familieleden en 
bevoegde consulaire autoriteiten, alsmede 
met relevante internationale en niet-
gouvernementele organisaties.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
onderdanen van derde landen in 
vreemdelingenbewaring op humane en 
waardige wijze worden behandeld, met 
eerbiediging van hun grondrechten en het 
internationale en nationale recht. Hun 
wordt onverwijld toegestaan contact op te 
nemen met wettelijke vertegenwoordigers, 
familieleden en bevoegde consulaire 
autoriteiten, alsmede met relevante 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties.

Amendement 40
Artikel 15, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten dragen ervoor zorg dat 
de verblijfsomstandigheden voor 
onderdanen van derde landen die zich in 
vreemdelingenbewaring bevinden niet 
minder gunstig zijn dan die welke worden 
bepaald in de artikelen 8 t/m 10, 15 en 17 
t/m 20 van Richtlijn 2003/9/EG.

Motivering

Het gaat hier om een aanvullende garantie, naast andere, voor de rechten op gezinshereniging. 
Het recht op medische bijstand wordt gegarandeerd, evenals het recht op onderwijs voor de 
kinderen. Het recht op onderwijs wordt in genoemde richtlijn gegarandeerd en gedetailleerd 
omschreven. Er worden in de richtlijn garanties verstrekt voor kwetsbare personen, die 
gedetailleerd omschreven worden. Uw rapporteur acht het noodzakelijk een verwijzing op te 
nemen naar deze gedetailleerd omschreven garanties om voor de  onderdanen van derde landen 
die worden uitgezet bepaalde rechten te garanderen. Ook wordt hierin bepaald dat er passende 
zorg wordt verleend aan personen die het slachtoffer zijn van foltering. Om de belangen van de 
uit te zetten personen zo goed mogelijk te verzekeren, is uw rapporteur van oordeel dat deze 
artikelen hier gedetailleerd worden genoemd.

Amendement 41
Artikel 15, lid 3

3. Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de situatie van kwetsbare personen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat minderjarigen 
niet in een gewone gevangenis in 
vreemdelingenbewaring worden gesteld.
Alleenstaande minderjarigen worden 

3. Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan de situatie van kwetsbare personen. 
Alleenstaande minderjarigen worden 
gescheiden van volwassenen, tenzij dit niet 
in het belang van het kind is. In geval zij 
worden gescheiden, worden de 
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gescheiden van volwassenen, tenzij dit niet 
in het belang van het kind is.

alleenstaande minderjarigen opgenomen 
in een kindertehuis.

Amendement 42
Artikel 15, lid 4

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties de accommodaties voor 
vreemdelingenbewaring kunnen bezoeken 
om na te gaan of deze voldoen. Dergelijke 
verzoeken kunnen afhankelijk worden 
gesteld van toestemming.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat terzake 
bevoegde internationale en niet-
gouvernementele organisaties de 
accommodaties voor 
vreemdelingenbewaring kunnen bezoeken 
om na te gaan of deze voldoen. 

Amendement 43
Artikel 15, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De lidstaten moeten op nationaal 
vlak minimumnormen vaststellen en 
publiceren voor een gemeenschappelijke 
gedragscode voor de wijze waarop de 
centra voor vreemdelingenbewaring 
functioneren. 

Amendement 44
Hoofdstuk V bis, titel (nieuw)

Hoofdstuk V bis
EUROPEES PARLEMENT

OMBUDSMAN VOOR 
TERUGKEERKWESTIES

Amendement 46
Artikel 16 bis (nieuw)

Artikel 16 bis
Instelling van een ombudsman van het 

Europees Parlement voor 
terugkeerkwesties

1. Om een daadwerkelijke terugkeer te 
verzekeren met volledige inachtneming 
van de rechten van de mens, wordt er een 
ombudsman van het Europees Parlement 
voor terugkeerkwesties ingevoerd.
2. De ombudsman van het Europees 
Parlement voor terugkeerkwesties heeft de 
volgende rechten en taken:
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(a) te allen tijde onaangekondigde 
inspecties te verrichten;
(b) rapporten te ontvangen die aan hem 
worden uitgebracht over collectieve 
uitzettingen;
(c) de lidstaten te allen tijde informatie en 
opheldering te vragen over 
uitzettingsprocedures.

Motivering

De ombudsman van het EP zal een volwaardige en sterke partner zijn in uitzettingsprocedures. 
Door zijn taken en bevoegdheden zal hij in staat zijn op te treden naar aanleiding van 
bezorgdheden, klachten en problemen rondom uitzettingsprocedures. Hij kan worden benaderd 
door alle personen die betrokken zijn bij deze kwesties, zowel NGO's, als politieke instanties en 
de uit te zetten personen zelve.
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TOELICHTING

De Commissie heeft aan het EP een voorstel voorgelegd voor een uniforme, in Europees verband 
geharmoniseerde regeling voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen. Voor de eerste maal werd het Europees Parlement betrokken bij dit voorstel voor een 
gemeenschappelijke richtlijn inzake terugkeer, in het kader van een medebeslissingsprocedure. 
Uw rapporteur erkent de gevoelige aard van deze kwestie en geeft zich ten volle rekenschap van 
de moeilijkheden die zich voordoen bij het scheppen van uniforme kadervoorwaarden voor de 
uitzetting van illegale migranten.

Het is een feit dat er in Europa miljoenen personen in de illegaliteit leven. Het leven in de 
illegaliteit is een moderne vorm van slavernij en dus iets waaraan een einde moet worden 
gemaakt. Illegalen hebben bijvoorbeeld geen toegang tot de gezondheidssystemen en kunnen 
hun rechten geen kracht bijzetten voor de rechtbank. Zo moeten zij bijvoorbeeld 
mensonwaardige arbeidsvoorwaarden accepteren. Illegalen worden stilzwijgend getolereerd, 
omdat men hen op de arbeidsmarkt nodig heeft, maar zij werken zonder dat zij aan het einde van 
hun arbeidsleven een recht op pensioen hebben opgebouwd, hetgeen op zijn beurt aan de ene 
kant onmenselijk is voor de betrokken personen en aan de andere kant ook financiële 
moeilijkheden met zich meebrengt voor de betrokken lidstaten. De Europese politiek moet een 
besluit nemen: ofwel men verleent illegalen een legale verblijfstitel, ofwel men voert ze terug 
naar hun land van oorsprong. Het is in de eerste plaats ook het belang van de illegale personen 
dat zij uit de illegaliteit worden gevoerd.

In de richtlijn wordt duidelijk gemaakt dat illegaal in Europa verblijvende personen onze landen 
zullen moeten verlaten. Het is niet de taak van deze richtlijn vast te stellen of er sprake is van 
illegaliteit, maar alleen om een transparante procedure voor de uitzetting te waarborgen. Aan de 
andere kant worden de uitzettingsprocedures voor de eerste maal aan minimumnormen 
verbonden, die een menswaardige behandeling moeten garanderen. De samenwerking tussen de 
nationale autoriteiten en tussen de lidstaten wordt op alle niveaus van de uitzettingsprocedure
verbeterd. Hierdoor wordt ook een Europese toegevoegde waarde gecreëerd. Er kan nu een voor 
over geheel Europa geldend inreisverbod worden ingevoerd. Dit is de toegevoegde waarde die 
een sterk en verenigd optredend Europa kan opleveren. In het middelpunt van de activiteiten 
staat echter dat de prioriteit moet worden gegeven aan vrijwillige terugkeer. De lidstaten moeten 
structuren opbouwen, waardoor een vrijwillige terugkeer wordt ondersteund. 

Met zijn amendementen beoogt de rapporteur de rol van het Parlement als zaakwaarnemer voor 
mensenrechten en humanitaire normen te versterken. Daarom stelt de rapporteur zich een zo 
humanitair mogelijke inrichting van het uitzettingsproces ten doel. Hij streeft hierbij naar 
normen die hoger liggen dan die welke in het voorstel van de Commissie worden vastgesteld. Zo 
stelt de rapporteur in zijn amendementen een definitie voor het begrip transitzones voor. 
Daarmee wordt paal en perk gesteld aan willekeurige definities, die tot het ontstaan van 
rechtsvrije ruimtes zouden leiden.

De maximale duur voor een voorlopige vreemdelingenbewaring wordt tot 12 maanden beperkt. 
De lidstaten wordt echter de vrijheid gelaten om tot minder lange termijnen te besluiten. Bij de 
omgang met illegale personen, zowel bij de vreemdelingenbewaring alsook bij de uitzettingen, 
moeten de lidstaten verbindende minimumnormen vaststellen voor humanitair optreden. Dit is 
enerzijds in het belang van de uit te zetten persoon, maar het verschaft ook meer rechtszekerheid 
aan de met uitvoering belaste ambtenaren. De rechtsonzekerheid voor beide partijen, die in de 
tekst van de Commissie nog bestaat, wordt hierdoor verwijderd.
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Niet-gouvernementele organisaties krijgen een sterkere controlerende functie. Zij worden 
beschouwd als partners bij het uitzettingsproces en moeten in dat verband ook aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Hun positie wordt veel meer versterkt dan in de tekst van de Commissie 
het geval was. De mogelijkheid wordt geschapen om in het geval van een humanitaire catastrofe 
voor bepaalde regio's of personengroepen het terugreisverbod weer op te heffen.

Illegalen, die zelf geen schuld hebben aan een mislukte uitzettingsoperatie, bijvoorbeeld omdat 
het land van herkomst niet medewerkt, mogen niet worden vastgehouden. De voorwaarden voor 
de vreemdelingenbewaring worden sterk verbeterd. De kampen voor vreemdelingenbewaring 
worden nu duidelijk gescheiden van de klassieke gevangenissen.

Een ander belangrijk punt voor de rapporteur was om collectieve uitzettingsacties uit te sluiten. 
Duidelijk werd vastgesteld dat een uitzettingsbesluit altijd op individuele basis moet worden 
genomen.

Er wordt een Europese ombudsman van het Europees Parlement voor uitzettingskwesties 
ingesteld. Zijn taken worden duidelijk gedefinieerd en hij beschikt over bevoegdheden waardoor 
hij een gelijkberechtigde partner wordt in de uitzettingsprocedure.

Wil de ontwerprichtlijn aan haar doelstellingen voldoen, dan moet zij voor de nationale 
autoriteiten ook praktisch uitvoerbaar blijven. Daarom acht de rapporteur de volgende 
amendementen een substantiële verbetering op de bestaande situatie.

Er wordt een definitie gegeven voor het onderduikrisico, waarvan de vaststelling tot 
vreemdelingenbewaring leidt. Ook wanneer er een gevaar voor de openbare veiligheid bestaat, 
moet de mogelijkheid bestaan tot voorlopige inhechtenisneming. Het Europese inreisverbod kan 
worden verlengd, wanneer het gevaar voor de openbare veiligheid nog steeds geacht wordt te 
bestaan. Een Europees inreisverbod is echter slechts zinvol, wanneer de optredende autoriteiten 
hiervan kennis hebben. Daarom wordt de registratie ervan in het SIS en VIS verplicht gesteld. 
Dit is in het belang van de wederzijdse informatie van de lidstaten, leidt ook tot een verlichting 
van de arbeidslast en is ook een praktische verbetering voor de betrokken instanties.

Doel en titel van de richtlijn is de terugkeer van illegale migranten. Daarom wordt voorgesteld 
de bestaande grensprocedures uit de richtlijn te nemen. Bij een grensprocedure gaat het om de 
vraag of iemand mag binnenreizen, zodat er in het negatieve geval sprake is van een 
terugzending, hetgeen niets te maken heeft met een uitzetting.

Om de bovengenoemde redenen en omdat de rapporteur een uniforme, geharmoniseerde 
uitzettingsprocedure als een meerwaarde voor heel Europa en voor de betrokkenen beschouwt, 
ondersteunt hij het onderhavige voorstel van de Commissie voor een richtlijn. Het is zinvol een 
gemeenschappelijke rechtsruimte te scheppen om de genoemde doelstellingen te realiseren.
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