
32 052 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en
enkele andere wetten in verband met de
versterking van de positie van de referent in het
reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van
de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet
modern migratiebeleid)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM
Ontvangen 11 februari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel U, artikel 66, eerste lid, tweede volzin, wordt
vervangen door: Daarbij wordt in ieder geval voorzien in de mogelijkheid
van verhaal van alle kosten die samenhangen met uitzetting of met
vreemdelingenbewaring van de vreemdeling:

a. op de referent of de gewezen referent van de vreemdeling, indien de
referent of gewezen referent een verplichting, als bedoeld in artikel 2a,
tweede lid, onder b, heeft overtreden;

b. op de referent of de gewezen referent van de vreemdeling, indien de
referent, in zijn hoedanigheid als referent, aan Onze Minister gegevens
heeft verstrekt, waarvan hij wist of behoorde te weten dat deze onjuist
waren;

c. op de vreemdeling zelf, of
d. op degenen die het wettelijk gezag over de vreemdeling uitoefenen

of uitoefenden indien hij minderjarig is.

Toelichting

De hoofdregel van kostenverhaal op de referent zoals in het wets-
voorstel staat, blijft met dit amendement in stand, tenzij alle kosten,
waaronder die samenhangen met uitzetting of met vreemdelingenbe-
waring van de vreemdeling, redelijkerwijs op de referent kunnen worden
verhaald. Dit is het geval wanneer de referent de zorgplicht jegens de
vreemdeling heeft overtreden waarbij de referent nalatig of verwijtbaar
heeft gehandeld of in strijd met de goede trouw. Een voorbeeld is
wanneer een onderwijsinstelling niet controleert of een student daadwer-
kelijk het onderwijs volgt. Indiener is van mening dat deze maatregel
preventief kan werken voor de referent zich aan de zorgplichten te houden
wanneer hij weet dat alle kosten kunnen worden verhaald.
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