
in het buitenland achterlaat, dat kind later niet 
voor toelating in aanmerking komt als de feitelijke 
band tussen ouder en kind volgens de minister is 
verbroken. Volgens velen was (toepassing van) dit 
vereiste strijdig met artikel 8 EVRM, en het is ook 
onder verwijzing naar die bepaling dat de minister 
aankondigt het criterium af te schaff en (Kamer-
stukken II 2006/07, 19 637 nr. 1089). 
 In de Toelichting bij de begroting van het mi-
nisterie van Justitie (Kamerstukken II 2006/07, 
30 800 hoofdstuk VI, nr. 2) wordt aangekondigd 
dat het vreemdelingenbeleid (nog) sterker zal wor-
den gericht op het belang van Nederland bij toela-
ting. De huidige Vreemdelingenwet kent 26 doe-
len voor verblijf van vreemdelingen. Deze zullen 
worden samengevoegd tot vijf typen. Verder staan 
belangrijke veranderingen in de procedure voor de 
aanvraag van verblijfsvergunningen regulier (ver-
blijf op elke andere grond dan asiel) op het pro-
gramma. Net als in de asielprocedure wordt in de 
reguliere procedure het bezwaarschrift afgeschaft, 
en vervangen door het voornemen: de minister 
zal aan de vreemdeling het voornemen tot afwij-
zing van de aanvraag kenbaar maken, waarop de 
vreemdeling dan een zienswijze kan inbrengen. 
Pas daarna slaat de minister zijn beschikking. Ook 
zal ex nunc-toetsing in beroep in reguliere zaken 
worden ingevoerd, wederom in afwijking van de 
Awb maar overeenkomstig de huidige asielproce-
dure. Het meest belangwekkende beleidsvoorne-
men voor asiel is de invoering van een Terugkeer-
organisatie in januari 2007. 

RECHTSPRAAK

Op 27 juni 2006 deed het Hof van Justitie uit-
spraak in het beroep tot nietigverklaring van de Ge-
zinsherenigingsrichtlijn (Ri 2003/86/EG, PbEG
[2003] L251/112), aangespannen door het Eu-
ropees Parlement (zaak C-540/03, gepubliceerd 
in NJCM-bulletin 2006 met noot Heijer, in JV 
2006/313 m.nt. Boeles en binnenkort in AB m.nt. 
Vermeulen en ondergetekende). Het Parlement 
stelde dat verscheidene bepalingen in strijd zijn 
met artikel 8 EVRM. Het Hof verklaart het be-
roep ongegrond, maar geeft daarbij wel een aantal 
belangwekkende interpretaties van deze Richtlijn. 
Het komt erop neer dat beleidsvrijheid die bepa-
lingen van de Richtlijn aan de staten laten, wel 
binnen het Gemeenschapsrecht valt. Daardoor 
is het Hof van Justitie bevoegd de invulling van 
die beleidsvrijheid door de lidstaten aan artikel 8 
EVRM te toetsen. 
 De zaak Said blijft in het Nederlandse asiel-
recht voor onrust zorgen. In het arrest met die 
naam van 5 juli 2005 (Rechtspraak Vreemdelingen-
recht 2005, 2) oordeelde het Europese Hof voor 
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Vreemdelingenrecht

Mr. Hemme Battjes

WETGEVING

In de afgelopen kroniekperiode vonden geen be-
langrijke wetswijzigingen plaats, maar werden wel 
interessante plannen bekend gemaakt. Het ‘feite-
lijke band’-criterium houdt in dat als een in Ne-
derland toegelaten vreemdeling zijn of haar kind 
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stand gekomen. Het comité heeft internationale, 
regionale en nationale organisaties gevraagd mo-
gelijke teksten voor het verdrag in te dienen. Op 
basis hiervan is door een werkgroep de huidige 
ontwerptekst van het verdrag samengesteld. Aan 
deze werkgroep namen regeringsafgevaardigden 
en vertegenwoordigers van non-gouvernementele 
organisaties en mensenrechteninstituten uit ver-
schillende landen deel.
 De centrale idee achter het verdrag is om ge-
handicapten niet langer in een achtergestelde po-
sitie te laten verkeren en de liefdadige instelling 
ten opzichte van gehandicapten te vervangen door 
omgangsvormen die gebaseerd zijn op internatio-
naal erkende rechten en plichten. In het verdrag 
wordt de groep waarop het verdrag betrekking 
heeft niet strikt omschreven maar aangeduid als 
mensen met langdurige fysieke, mentale, intellec-
tuele of zintuiglijke beperkingen. Gezien het doel, 
bevat het verdrag niet zozeer nieuwe mensenrech-
ten maar spitst het tal van bestaande politieke en 
burgerrechten alsmede economische, sociale en 
culturele rechten toe op de positie van gehandi-
capten. Daarbij gaat het onder meer om rechten 
met betrekking tot gelijke behandeling en gelijk-
heid voor de wet, de positie van vrouwen en kin-
deren, leven en lichamelijke integriteit, politieke 
en sociale participatie, onderwijs, werk, gezond-
heidszorg en een adequate levensstandaard. 
 Het verdrag verplicht staten die partij worden 
hun wet- en regelgeving in overeenstemming te 
brengen met de internationale rechtsnormen en 
maatregelen te treff en om de positie van gehandi-
capten op velerlei terrein te verbeteren. Momen-
teel hebben slechts 45 van de 192 lidstaten van 
de VN speciale wetgeving voor gehandicapten, 
waaronder Nederland. Ook Nederland zal echter 
zijn bestaande wet- en regelgeving met betrekking 
tot gehandicapte personen aan het nieuwe verdrag 
moeten aanpassen, met name in het licht van de 
gelijke behandelingsstandaarden voor deze groep 
en op het terrein van voorzieningen waardoor ge-
handicapten zichzelf beter moeten kunnen red-
den, zoals ten aanzien van openbaar vervoer en 
deelname aan het arbeidsproces.
 Zoals bij alle VN-verdragen over rechten van 
de mens het geval is, voorziet ook dit verdrag in 
een internationaal toezichtmechanisme. Staten die 
partij zijn bij het verdrag rapporteren periodiek 
over de uitvoering daarvan aan een bij het verdrag 
nog in te stellen onafhankelijk toezichtorgaan: het 
comité. Een optioneel protocol bij het verdrag re-
gelt het individuele klachtrecht. Op grond van dit 
protocol heeft het comité ook de bevoegdheid om 
in geval van grove en systematische schendingen 
van het verdrag zelfstandig onderzoek in te stellen. 
Staten kunnen bij de aanvaarding van het protocol 
deze bevoegdheid echter uitsluiten. 
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de Rechten van de Mens dat een voorgenomen 
uitzetting door Nederland van een asielzoeker 
in strijd was met artikel 3 EVRM. Verscheidene 
rechtbanken en commentatoren meenden dat 
deze uitspraak noodzaakt tot bijstelling van een 
aantal omstreden aspecten van de Nederlandse 
asielprocedure, waaronder de marginale toetsing 
van het asielrelaas door de rechter. In een fraai en 
ongebruikelijk uitgebreid gemotiveerde uitspraak 
van 15 juni 2006 oordeelt de Afdeling echter dat 
de Nederlandse asielprocedure niet in strijd is met 
het EVRM (zie JV 2006/290 m.nt. Spijkerboer). 
Het wachten is nu op een expliciete beoordeling 
van de Nederlandse asielprocedure door het Euro-
pese Hof.

LITERATUUR

In Op verhaal komen. Institutionele communicatie in 
de asielprocedure (Nijmegen: Wolf Legal Publishers
2006, € 30,-) analyseert N. Doornbos hoe asiel-
zoekers ondervraagd worden en welke weerslag 
cultuurverschillen, wantrouwen over en weer en 
communicatiestoornissen hebben op de uitkomst 
van de procedure. 
 5 jaar vreemdelingenwet 2000 van Bastiaan 
Winkel en Judith Smits (’s-Gravenhage: Sdu 2006, 
€ 12,50) bevat interviews met Job Cohen en an-
deren die betrokken waren bij de totstandkoming 
van de Vreemdelingenwet 2000 over de gevolgen 
ervan. 
 Migratierecht nummer 6/7 is een zeer interes-
sante special over migratie, grondrechten en vei-
ligheid. Verscheidene auteurs laten zich uit over 
onder meer de grenzen die het EG-recht stelt aan 
toepassing van openbare orde-bepalingen en de 
verhouding met de vrijheid van godsdienst.�

Volkenrecht

Ige F. Dekker, Nico J. Schrijver

1  VN-VERDRAG OVER RECHTEN VAN 
MENSEN MET EEN HANDICAP

Op 25 augustus 2006 is de tekst van de Internatio-
nale Conventie inzake de bescherming en bevor-
dering van de rechten en waardigheid van mensen 
met een handicap vastgesteld. Dit is het achtste 
multilaterale mensenrechtenverdrag dat tot stand 
is gekomen in het kader van de Verenigde Naties. 
Het is voorbereid door een ad hoc comité, dat vijf 
jaar lang over dit mensenrechtenverdrag heeft on-
derhandeld. Het verdrag is op bijzondere wijze tot 
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