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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden
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Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid over uitgezette kinderen die met een toeristenvisum Nederland weer
binnen zijn gekomen (ingezonden 24 augustus 2018).
Antwoord van Staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) (ontvangen
1 oktober 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019,
nr. 26.
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Uitgezette kinderen met toeristenvisum weer terug in Nederland»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Is het waar dat de in het artikel genoemde vreemdelingen enkele weken na
hun (kostbare) uitzetting met een toeristenvisum ons land weer binnen zijn
gekomen en dat dit mogelijk was omdat hen geen inreisverbod is opgelegd?
Antwoord 2
Zoals uw Kamer bekend is, ga ik in schriftelijke Kamervragen niet in op
individuele zaken. Wel kan ik in zijn algemeenheid aangeven dat personen uit
de Oekraïne geen visum nodig hebben voor een kort verblijf van maximaal
90 dagen binnen een periode van 180 dagen in het Schengengebied.
Vraag 3, 6
Deelt u de mening dat het een absurde situatie is dat, terwijl het u vaak niet
lukt om uitgeprocedeerde vreemdelingen uit Nederland te laten vertrekken,
degenen die wel zijn uitgezet zo makkelijk weer naar Nederland terug kunnen
keren? Zo nee, waarom niet?
Kunt u er zorg voor dragen dat alle uitgeprocedeerde/uitgezette vreemdelingen nimmer meer zo makkelijk (met toeristenvisum) Nederland weer binnen
kunnen komen? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord 3, 6
Ik herken niet het in de vraag geschetste beeld dat vreemdelingen die zijn
uitgezet, frequent weer naar Nederland terugkeren. Dat neemt niet weg dat ik
mij inspan om in die gevallen dat vertrek uit Nederland heeft plaatsgevonden,
dit ook een duurzaam karakter heeft.
In dat licht moet ook het inreisverbod worden gezien. Uit artikel 66a van de
Vreemdelingenwet volgt dat vreemdelingen die geen vertrektermijn hebben
gekregen of Nederland niet binnen hun vertrektermijn hebben verlaten, in
principe een inreisverbod krijgen. Dat geldt ook voor vreemdelingen van wie
het asielverzoek is afgewezen. Personen aan wie een inreisverbod is
opgelegd, mogen na hun vertrek gedurende de duur van het inreisverbod in
principe de Europese Unie niet inreizen, ook niet indien geen visumplicht
geldt, en zal zo nodig aan de grens de toegang worden geweigerd.
Vraag 4
Waarom is aan de betreffende kinderen geen inreisverbod opgelegd (terwijl
dit bij hun ouders wel is gebeurd)?
Antwoord 4
In artikel 6.5, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit is een aantal
categorieën kwetsbare vreemdelingen opgenomen aan wie in de regel geen
inreisverbod wordt opgelegd, tenzij er sprake is van een gevaar voor de
openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid. Een van
deze categorieën betreft minderjarige vreemdelingen. Hierover is uw Kamer
in 2011 bij de implementatie van de terugkeerrichtlijn ook geïnformeerd.
Vraag 5
Hoe vaak wordt het opleggen van een inreisverbod aan uitgeprocedeerde/
uitgezette vreemdelingen achterwege gelaten en hoe vaak leidt dit ertoe dat
deze vreemdelingen als een boemerang naar Nederland terugkeren?
Antwoord 5
Zoals ik het vorige antwoord heb vermeld, is een aantal categorieën
vreemdelingen in principe uitgezonderd van het inreisverbod. Daarnaast vindt
altijd een individuele weging plaats bij het opleggen van het inreisverbod. De
vreemdeling wordt daartoe ook gehoord. Dit kan ertoe leiden dat het
inreisverbod wordt bekort of niet wordt opgelegd.
Er wordt momenteel niet op geaggregeerd niveau geregistreerd hoe vaak het
opleggen van een inreisverbod aan vreemdelingen van wie het asielverzoek
is afgewezen en die Nederland niet binnen de termijn hebben verlaten
achterwege wordt gelaten. Zoals gemeld in antwoorden 3 en 6, herken ik mij
tot slot niet in het in de vraag geschetste beeld dat het achterwege laten van
het inreisverbod ertoe zou leiden dat uitgezette vreemdelingen frequent weer
naar Nederland terugkeren.
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