Nr.

Inzagepartij

Hst / paragraaf

Te corrigeren tekst

Argumentatie / onderbouwing van uw

(eerste…laatste woord)

reactie

Reactie Inspectie

1

DT&V

H 2.5

“Na.. Herkomst”

De tekst stelt dat (gedwongen)
terugkeer volgt op versnelde
asielafhandeling: dit ligt
genuanceerder.. Suggestie:Na de
versnelde behandeling van de
asielaanvraag, kan, bij een afwijzing,
het vertrekproces ook eerder starten.
Het is de verantwoordelijkheid van de
vreemdeling zonder rechtmatig
verblijf om Nederland te verlaten. De
DT&V zet in op de zelfstandig vertrek
uit Nederland. Waar nodig kan de
DT&V de vreemdeling daarbij
ondersteunen. Een deel van de
vreemdelingen verlaat Nederland niet
uit eigen beweging. In dat geval kan
de DT&V gedwongen vertrek
organiseren.

Aangepast door zin te
veranderen in: kan de DT&V
het vertrektraject met
voorrang starten.

2

DT&V

H3.2 (pag, 14, een
na laatste alinea)

‘Omdat.. definitie’

De termen vreemdelingenketen en
migratieketen worden door elkaar
gebruikt in het stuk.

Twee maal migratieketen
vervangen door
vreemdelingenketen.

3

DT&V

H3.3.2 (pag 20,
onder kop
vrijheidsbeperkende
maatregelen)

“als… plaatsen’

Een HTL maatregel is alleen mogelijk
wanneer betreffende vreemdeling
onder de Rva valt. De tekst stelt nu
asielzoekers, maar doorslaggevend is
dus het recht op opvang (Rva)

Correct, maar teveel een
detail/uitzondering om dit te
benoemen in het rapport.

4

DT&V

H3.3.2 (pag 21,
onder kop
‘asielverzoek met
voorrang
behandelen’

‘Dat..herkomst’

Belangrijk is op te merken dat er niet
bij voorkeur wordt uitgezet. De
eerdere afdoening zorgt ervoor dat
het vertrekproces eerder wordt
opgestart. Suggestie:DT&V kan
eerder starten met het vertrekproces,
gericht op het vertrek van de
vreemdeling uit Nederland. .

Aangepast. Uitgezet wordt
vervangen door terugkeert.

5

DT&V

H3.3.2 (pag 22, 2e
alinea

“omdat…onderzoek”

De tekst stelt dat overlastgevers in
de meeste gevallen geen paspoort
hebben. Is dit feitelijk vastgesteld?

Dat is in veel interviews met
de DT&V en de andere
diensten benoemd, waardoor
hiervan uitgegaan kan
worden. Behoeft geen
aanpassing.

6

DT&V

H3.3.3 (pag 23,
onder kopje
identiteitsonderzoek

“De .. herkomst”

De uitzetting van amv hangt van
meer af dan alleen het bestaan van
identiteitsdocumenten. Zo zal er ook
adequate opvang voorhanden moeten
zijn in het land van herkomst.
Gesteld zou kunnen worden dat als
documenten worden aangetroffen, dit
kan bijdragen aan het voldoen aan de
voorwaarden om tot IBS over te
gaan..

Het betreft duidelijk een
voorbeeld, waardoor de tekst
niet hoeft te worden
aangepast.

7

DT&V

H3.4 (pag 26, 3e
aliena onder kopje
informatieuitsisseling

“Ten..amv”

Of en in welke mate informatie
uitgewisseld mag/moet worden, is
onderdeel van het lopende Wodc
onderzoek naar de knelpunten tussen
de rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht – Jeugdrecht. De
tekst suggereert dat dit vraagstuk
reeds beslecht is.

Vooralsnog geldt dat de
voogden van Nidos SKJ
geregistreerd zijn. Op grond
van de richtlijnen SKJ geldt
dat wat besproken is tussen
de voogd en de jongere
vertrouwelijk is, tenzij de
veiligheid in het geding is.
Niet aangepast in rapport.

8

Dt&V

H4.1 (pag 31, een
na laatse alinea

“Tot…reisdocument’

Het gaat in deze vooral om het
gebrek aan medewerking. Dit ‘gebrek’
staat nu niet in de tekst.

Dat wordt ook bedoeld in het
rapport. Zin verduidelijkt.

