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Vreemdelingenrecht

Mr. Hemme Battjes

WETGEVING

Een eerste belangrijke koersverandering in het mi-
gratierecht van het huidige kabinet was de afkon-
diging van de ‘Regeling afwikkeling nalatenschap 
oude Vreemdelingenwet’, beter bekend als de Par-
donregeling (WBV 2007/11, Stcrt. 2007, 111 p. 
12). Vreemdelingen die vóór 1 april 2001, dat wil 
zeggen vóór de inwerkingtreding van de huidige 
Vreemdelingenwet 2000 een asielverzoek hadden 
ingediend en sindsdien onophoudelijk in Neder-
land hebben verbleven, krijgen een verblijfsver-
gunning regulier (tenzij er openbare orde-bezwa-
ren van toepassing zijn) – zowel in het geval ze nog 
altijd een asielprocedure hadden lopen, als wan-
neer ze definitief uitgeprocedeerd waren. 

Verder werd op 23 februari een wetsvoorstel ter 
implementatie van de Europese richtlijn voor asiel-
procedures ingediend (Kamerstukken II 2006/07, 
30976 nr. 2; het betreft Richtlijn 2005/85, te 
implementeren vóór 1 december 2007). Hierbij 
wordt het ‘veilige land van herkomst’ geïntrodu-
ceerd: aanvragen van asielzoekers afkomstig uit 
landen die zijn geplaatst op een door de Raad vast-
gestelde lijst worden ongegrond geacht, tenzij be-
trokkene weet aan te tonen dat zijn land van her-
komst voor hem niet veilig is.

Ten onrechte werd in deze rubriek eerder onver-
meld gelaten een belangrijke wijziging in het Ne-
derlandse vreemdelingenbeleid (WBV 2006/33B, 
Stcrt. 2006/234, p. 12). Als voor een minderjarig, 
elders verblijvend kind hereniging werd aange-
vraagd met de in Nederland verblijvende ouder, 
placht de minister dikwijls het ontbreken van een 
‘feitelijke gezinsband’ tegen te werpen: enkele ja-
ren na vertrek van de ouder werd die band verbro-
ken geacht. De bovenbedoelde beleidswijziging 
brengt het Nederlandse recht veel meer overeen 
met de rechtspraak van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens ter zake: alleen in uitzon-
derlijke gevallen wordt de band tussen ouder en 
minderjarig kind verbroken geacht. 

RECHTSPRAAK

(Zeer) late verlening van een verblijfsvergunning 
kan de vraag oproepen of de staat niet schade-
plichtig is jegens de betrokken vreemdeling. Deze 
heeft al die jaren immers niet in Nederland kun-
nen werken, geen uitkering kunnen ontvangen, is 
misschien verstoken geweest van het gezelschap 

 KATERN 104  5871

Vreemdelingenrecht |
ST

A
A

T
S E

N
B

E
ST

U
U

R
SR

E
C

H
T

|



van zijn gezinsleden en dergelijke. De Hoge Raad 
echter beantwoordt deze aanvraag ontkennend ten 
aanzien van een vreemdelinge wier asielaanvraag 
eerst werd afgewezen, maar die vijf jaar later alsnog 
als vluchtelinge werd erkend (HR 26 april 2007, 
LJN: AZ8751, C06/081). De Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State acht deze be-
nadering de juiste voor te late verlening van ook 
andere typen verblijfsvergunningen (20 juni 2007, 
LJN: BA7572, 200608917/1). 

Het Hof van Justitie van de EG wees een dub-
belzinnig arrest in de zaak Jia t. Zweden (C-1/05, 
JV 2007/31). EU-burgers die hun recht op vrij 
personenverkeer uitoefenen, mogen in beginsel 
ook gezinsleden die geen EU-nationaliteit bezit-
ten meenemen. Betekent dat, dat in dergelijke 
gevallen irrelevant is of de niet-EU-burger door 
enige EU-lidstaat (volgens zijn nationale recht) 
voor langdurig verblijf is toegelaten? Het Hof zegt 
dat toelating langdurig verblijf door het EG-recht 
niet ‘vereist’ is. Sommige commentatoren leiden 
uit het arrest af dat lidstaten een dergelijke eis ook 
niet meer mogen stellen, anderen, dat het Hof dat 
vooralsnog heeft opengelaten. 

LITERATUUR

Migrantenrecht 2007, nummers 1 en 2 is een spe-
cial over Gezinshereniging, waarin nationale, Eu-
ropese en internationaalrechtelijke aspecten aan de 
orde komen. In Migrantenrecht 2007, nummers 
3 en 4 geeft Oosterom-Staples een analyse van de 
veranderingen die Richtlijn 2004/38 (de Richtlijn 
die bepalingen bevat met betrekking tot het vrij 
personenverkeer van EU-burgers, zie Katern 100) 
en de implementatiewetgeving. Journaal Vreem-
delingenrecht 2007, nummer 3 bevat een analyse 
van mijn hand over de implementatie van de De-
finitierichtlijn.�

Volkenrecht
Ige F. Dekker, Nico J. Schrijver

1 EEN JAAR VN-MENSENRECHTENRAAD

Op 19 juni 2007 was de VN-Mensenrechtenraad 
één jaar in zitting. Deze nieuwe Raad was een van 
de weinig institutionele hervormingen waartoe 
de Wereldtop van de VN kon besluiten (zie Ka-
tern 99, AA 55 (2006) 6, p. 5536). Nederland is 
wederom verkozen tot lid van de Raad voor een 
termijn van drie jaar. Daarnaast is Nederland op 
voordracht van een aantal Westerse staten gekozen 
tot een van de vice-voorzitters van de Raad. 

Het eerste jaar van de Raad is turbulent ver-
lopen en er zijn nog weinig aanwijzingen dat de 
nieuwe Raad minder gepolitiseerd en meer effi-
ciënt is dan de oude, in diskrediet geraakte, VN-
Commissie voor de Rechten van de Mens. Belang-
rijke verschillen tussen de Raad en de Commissie 
zijn het ledenaantal (47 in plaats van 53), de in-
stitutionele status (hulporgaan Algemene Vergade-
ring in plaats van ECOSOC), de vergadertijd (tien 
weken in plaats van zes weken, met een mogelijk-
heid om in spoedzitting bijeen te komen) en het 
instrument van peer review. Bij dat laatste gaat het 
om het periodiek bespreken van de mensenrech-
tensituatie in ieder land. Tot slot kunnen leden 
van de Raad bij tweederde meerderheid geschorst 
worden indien zij op grove en systematische wij-
ze de mensenrechten schenden. De Raad is in één 
jaar tijd maar liefst vijf keer bijeen gekomen, waar-
onder enkele keren in spoedzitting. 

Hoofdpunten op de agenda van de nieuwe 
Raad tijdens de vijfde zitting waren de situatie in 
het Midden-Oosten, de kwestie-Darfur, de instel-
ling van een nieuw systeem van universal periodic 
review, de thematische en landenrapporteurs, de 
positie van NGO’s alsmede de vormgeving van 
de werkwijze van de Raad. In relatie tot het Mid-
den-Oosten, in het bijzonder de Palestijnse kwes-
tie, besloot de Raad tijdens de zitting in juni 2007 
tot een missie naar de bezette Palestijnse gebieden, 
onder leiding van aartsbisschop Tutu. De Europe-
se Unie verzette zich hier aanvankelijk tegen, maar 
legde zich hier uiteindelijk bij neer in ruil voor 
opname van het agendapunt van actuele mensen-
rechtenschendingen.

Tijdens de onderhandelingen tussen de diverse 
staten kon geen overeenstemming bereikt worden 
over de mandaten van de Speciale Rapporteurs 
voor Cuba en Belarus. Dusdoende zijn deze man-
daten niet verlengd. Alle overige mandaten van zo-
wel de thematische (waaronder racisme, terroris-
me, godsdienstvrijheid) als de landenrapporteurs 
(onder andere voor Cambodja, Haïti en Somalië) 
zijn wel verlengd tot de termijn van de zittende 
mandaathouders afloopt.

Voorts heeft de Raad een nieuw adviescomité 
ingesteld ter vervanging van de Subcommissie van 
de Mensenrechtencommissie. Achttien onafhan-
kelijke experts zullen de Raad van advies voor-
zien en op verzoek van de Raad studies verrichten. 
Ook heeft de Raad de ‘1503’- klachtenprocedure 
voortgezet, op basis waarvan op vertrouwelijke ba-
sis klachten worden behandeld over grove men-
senrechtenschendingen.

De onderhandelingen over de werkwijze van de 
Mensenrechtenraad hebben geleid tot veel com-
promissen. Enerzijds moeten mensenrechtenrap-
porteurs zich voortaan aan gedragscodes houden. 
Zo moeten zij aantoonbaar onafhankelijk zijn en 
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