Forslag om inddragelse af asylansøgeres midler – forslag til ændring
Lovforslag nr. L 87, som er fremsat for Folketinget, indeholder bl.a. et forslag om, at myndighederne får
mulighed for at tage midler, som en asylansøger medbringer, i bevaring (beslaglægge) for at dække udgifter
til kost og logi mv. under asylsagens behandling.
Lovforslaget indebærer, at der ved afgørelsen af, om en asylansøgers aktiver skal tages i bevaring, skal
tages udgangspunkt i reglerne i retsplejeloven om udlæg i enkeltpersoners formue ved inddrivelse af
offentlig eller privat gæld, dog således at genstande med affektionsværdi som udgangspunkt ikke skal tages
i bevaring, medmindre de har en betydelig værdi.
Regeringen har den 8. januar 2016 foreslået at justere forslaget. På den baggrund – og efter drøftelse – er
der mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
enighed om at ændre lovforslaget, således at der i relation til asylansøgere skal tages udgangspunkt i
følgende principper:



kontanter tages alene i bevaring, hvis der er tale om beløb over 10.000 danske kroner
genstande af større økonomisk værdi, dvs. over 10.000 kr., tages i bevaring, dog således at
personlige genstande med en særlig affektionsværdi ikke vil blive taget i bevaring.

Ændringen indebærer, at beløbsgrænsen for kontanter forhøjes fra 3.000 kr. til 10.000 kr.
Ændringen indebærer endvidere, at genstande med en særlig affektionsværdi helt undtages. Sådanne
genstande kan f.eks. være vielsesringe, forlovelsesringe, familieportrætter, hæderstegn og lignende. Der
sigtes hermed til genstande, som en asylansøger har en særlig følelsesmæssig tilknytning til af personlige
grunde uafhængigt af genstandens brugs- eller handelsværdi, og som normalt ikke kan erstattes af en
nyindkøbt genstand.
Med hensyn til andre genstande vil de som hidtil kunne tages i bevaring, hvis de er af større økonomisk
værdi. Det drejer sig f.eks. om ure, mobiltelefoner og computere. Ændringen indebærer her, at der
fastsættes en værdigrænse, således at alene genstande med en værdi på over 10.000 kr. kan tages i
bevaring.
Regeringen vil fremsætte et ændringsforslag, der er i overensstemmelse med det ovenfor anførte.
Der vil i forlængelse af lovforslagets vedtagelse blive udarbejdet en vejledning i samarbejde med
Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen med nærmere anvisninger om den praktiske håndtering af reglerne om
beslaglæggelse af aktiver.

