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Bewaring als ultimum remedium: tijd om de daad bij het 
woord te voegen 
 
In het vreemdelingenrecht zou de inbewaringstelling, vanwege het ingrijpende karakter, 
altijd moeten fungeren als ultimum remedium. De maatregel van bewaring tast immers het 
fundamentele recht van de vreemdeling op vrijheid aan. Op grond van artikel 5, eerste lid, 
aanhef en sub f, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM) heeft een ieder recht op vrijheid en mag niemand zijn 
vrijheid worden ontnomen, behalve in het geval van rechtmatige detentie van een persoon 
waartegen een uitwijzingsprocedure hangende is. Ook uit artikel 15, vierde lid, Grondwet 
(hierna: Gw) kan worden afgeleid dat de vreemdeling tijdens de bewaring niet verder in zijn 
rechten en vrijheden mag worden beperkt dan voor het doel van deze maatregel (de 
uitzetting) gerechtvaardigd is. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens (EHRM) in de zaken Saadi tegen het Verenigd Koninkrijk van 29 januari 20081 en 
Popov tegen Frankrijk van 19 januari 20122 kan worden opgemaakt dat de 
bewaringsmaatregel onder omstandigheden gerechtvaardigd is om nationale regels over wie 
in het land mag verblijven en wie niet, te kunnen handhaven. Dit laat evenwel onverlet dat bij 
het opleggen van deze bijzonder ingrijpende maatregel voortdurend moet worden nagegaan 
of dit wel het juiste middel is met het oog op verwijdering. De ultimum remedium-gedachte 
staat aan het begin van het verwijderingstraject, maar speelt in de praktijk een vrij marginale 
rol. Hoewel het geen beginsel of rechtsregel is waar een beroep op kan worden gedaan, speelt 
de ultimum remedium-gedachte wel degelijk op de achtergrond en zou elke aan een 
vreemdeling opgelegde bewaringsmaatregel hieraan getoetst moeten worden. Hierbij moeten 
de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit voortdurend in acht worden genomen. 
De vreemdelingenbewaring is een administratieve maatregel die alleen mag worden opgelegd 
als vertrek van het grondgebied van Nederland3 niet met een minder ingrijpende maatregel 
kan worden gerealiseerd. Het is, zoals gezegd, een laatste middel. 
 
De gedachte dat de vreemdelingenbewaring als vrijheidsbenemende administratieve 
maatregel slechts dan zou mogen worden toegepast als met minder ingrijpende middelen 
niet hetzelfde doel – de beoogde uitzetting – kan worden bereikt, werd zoals prof. dr. A.M. 
van Kalmthout heeft opgemerkt in "Het regiem van de vreemdelingenbewaring - De balans 
na 25 jaar"4 ook vertolkt door staatssecretaris Kosto toen hij stelde dat de 
vreemdelingenbewaring moet worden gezien als ‘een afzonderlijke, niet strafrechtelijke 
modaliteit van vrijheidsbeneming, die als ultimum remedium niet gemist kan worden, maar 
vermeden moet worden waar dat kan’ (Kosto, 1992, p. 17 en 19). Na Kosto hebben 
achtereenvolgende bewindslieden, belast met de portefeuille Vreemdelingenzaken, in hun 
nota’s over vreemdelingenbewaring5 vergelijkbare visies verkondigd, zonder dat daaraan in 
het beleid en toepassingspraktijk uitvoering werd gegeven. Wel heeft de toentertijd 
verantwoordelijk rechtsvoorganger van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de 
minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, de Tweede Kamer bij brief van 22 december 

                                                
1 EHRM van 29 januari 2008 in de zaak Saadi tegen het Verenigd Koninkrijk, ECLI:NL:XX:2012:BW0609.  
2 EHRM van 19 januari 2012 in de zaak Popov tegen Frankrijk, JV 2008/104. 
3 Uit vaste rechtspraak van de Afdeling van 22 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BV0418, en van 
6 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2342, volgt dat voor terugkeer in de zin van de Terugkeerrichtlijn is 
vereist dat de betrokken vreemdeling niet uitsluitend het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie heeft 
verlaten, maar ook dat van de landen die voor de toepassing van Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 
februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten 
wordt ingediend (Vo 343/2003, thans Vo 604/2013) met een lidstaat van de Europese Unie zijn gelijk te stellen. 
4 Het regiem van de vreemdelingenbewaring door A.M. van Kalmthout, Justitiële verkenningen, jaargang 33, nr. 
4, 2007. 
5 TK 1984-1985, 18 737, nr. 3 (Korte-van Hemel); TK 1997-1998, 25 172, nr. 9 (Schmitz); TK 1998-1999, 26 338, 
nr. 1 (Cohen) en nr. 6 (Kalsbeek). 
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2011 laten weten dat wordt gestreefd om meer gebruik te maken van alternatieven voor 
vreemdelingenbewaring die minder restrictief zijn en eenvoudiger zijn uit te voeren6. 
 
Anders dan wellicht gedacht, nu in de rechtspraktijk het opleggen van de maatregel van 
bewaring aan niet (langer) rechtmatig hier te lande verblijvende vreemdeling ter fine van 
uitzetting nog altijd eerder regel dan uitzondering lijkt, speelt bij de toepassing van deze 
maatregel door de administratieve autoriteit (de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en 
diens rechtsvoorgangers) de proportionaliteit en in mindere mate de subsidiariteit op de 
achtergrond toch wel degelijk (impliciet) een rol. Zo komt het ultimum remedium-karakter in 
de nationale regelgeving wel naar voren. De rol van de ultimum remedium gedachte in 
historisch perspectief maakt dit verrassend duidelijk. De proportionaliteit en subsidiariteit 
van het opleggen van deze zwaarste maatregel om doeltreffend de beoogde verwijdering te 
realiseren is lang onderbelicht gebleven, maar is momenteel zeer actueel en in toekomstig 
perspectief beschouwd ook erg interessant. In Europese verdragen en richtlijnen wordt 
namelijk benadrukt dat het recht op vrijheid een belangrijk grondrecht is en dat bewaring 
alleen als uiterste middel mag worden gebruikt. Hierbij spelen de eisen van proportionaliteit 
en subsidiariteit een belangrijke rol waardoor in de terugkeerprocedure steeds meer nadruk 
komt te liggen op het gebruik van lichtere middelen dan bewaring. 
 
Uit het onderzoek van de Advies Commissie Vreemdelingenzaken (ACVZ)7 kunnen 
verschillende juridische, beleidsmatige en praktische knelpunten worden geconstateerd 
waaruit blijkt dat in de huidige praktijk niet kan worden gegarandeerd dat 
vreemdelingenbewaring uitsluitend als ultimum remedium wordt ingezet en dat altijd voor 
het minst bezwarende middel wordt gekozen. In de rechtspraktijk wordt het ultimum 
remediumkarakter bij de toepassing van bewaring niet in voldoende mate gegarandeerd, 
aldus de ACVZ. De oorzaak hiervan wordt door het ACVZ gevonden in de omstandigheid dat 
in de regelgeving onvoldoende duidelijk is welke verschillende lichtere middelen beschikbaar 
zijn. Daarnaast is voor de rechtspraktijk de meetbaarheid of een lichter middel wordt 
toegepast moeilijk in te schatten. In de rechtspraak zijn de toepassing van de 
vrijheidsontnemende en -beperkende maatregelen zichtbaar omdat de vreemdeling hiertegen 
beroep in stelt. De toepassing van andere middelen als een opgelegde borgsom of meldplicht 
is een stuk lastiger meetbaar omdat hiertegen geen rechtsmiddel wordt ingesteld waardoor 
dit in de rechtspraktijk veel minder zichtbaar is. Wel is door de ACVZ geconstateerd dat sinds 
de implementatie van de Richtlijn 2008/115/EG (hierna: de Terugkeerrichtlijn) 
vreemdelingen minder snel in bewaring worden genomen.  
 
Verder constateerde de Nationale Ombudsman in het rapport Vreemdelingenbewaring van 
7 augustus 20128 dat vreemdelingen in vreemdelingenbewaring verblijven onder een niet 
passend regime waardoor de eerbiediging van grondrechten ernstig onder druk komt te staan 
en dat dit zijn oorzaak voor een deel vindt in het feit dat vreemdelingenbewaring 
onvoldoende fungeert als ultimum remedium. Daarnaast gaat volgens de Nationale 
Ombudsman de overheid uit van de onjuiste veronderstelling dat vreemdelingen maar een 
relatief korte periode in vreemdelingenbewaring verblijven en doet het huidige regime geen 
recht aan het karakter van een bestuursrechtelijke maatregel. Het enige doel van de bewaring 
is te voorkomen dat een vreemdeling zich onttrekt aan uitzetting en de maatregel is niet 
bedoeld als bestraffing, aldus de Nationale Ombudsman. Om echte verbeteringen te 
bewerkstelligen is het naar de mening van de Nationale Ombudsman nodig dat erkend wordt 
dat vreemdelingenbewaring alleen als uiterst middel mag worden toegepast, hetgeen 
betekent dat de Nederlandse overheid op korte termijn minder ingrijpende alternatieven 
voor vreemdelingenbewaring moet ontwikkelen. 
                                                
6 Brief van minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 22 december 2011, Kamerstukken II 2011/2012 19 
637, nr. 1483. 
7 ACVZ, mei 2013: Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? - advies over de besluitvorming bij 
inbewaringstelling van vreemdelingen. 
8 Onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman van 7 augustus 2012 , 2012/105: "Vreemdelingenbewaring: 
strafregime of maatregel om uit te zetten - Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring". 
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Historisch perspectief 
De Vreemdelingenwet van 1849 werd in 1965 vervangen door de Vreemdelingenwet 1965 
(hierna: Vw 1965)9 en op 1 januari 1967 werd de Vreemdelingencirculaire 1966 (hierna: 
Vc 1966) ingevoerd. In artikel 26 Vw 1965 en hoofdstuk XXIV tot en met hoofdstuk XXX 
werden de gevallen geregeld waarin vreemdelingen in bewaring konden worden gesteld. 
Bewaring kon slechts worden bevolen indien het belang van de openbare rust, de openbare 
orde of de nationale veiligheid de vrijheidsbeneming van de vreemdeling vordert én de 
vreemdeling behoort tot één van de in artikel 26 Vw 1965 genoemde categorieën, te weten: 
vreemdelingen wier uitzetting is gelast; vreemdelingen ten aanzien van wie ernstige reden 
bestaat om te verwachten dat hun uitzetting zal worden gelast; vreemdelingen aan wie het 
niet krachtens een der bepalingen van de artikelen 8-10 Vw 1965 is toegestaan in Nederland 
te verblijven, maar die een verzoek hebben gedaan om een vergunning tot verblijf, een 
vergunning tot vestiging of een toelating als vluchteling. Het geval dat het belang van de 
openbare orde de inbewaringstelling vorderde zou zich bijvoorbeeld voordoen indien het 
gevaar bestond dat de vreemdeling zich door "onder te duiken" aan zijn verwijdering zou 
onttrekken; indien de criminele of ongunstige politieke antecedenten van de vreemdeling 
daartoe aanleiding gaven; indien de vreemdeling Nederland op illegale wijze was 
binnengekomen. De Vc 1966, die pas in december 1973 openbaar is gemaakt10 en daarvoor 
slechts was bestemd voor ambtelijk gebruik, gaf nog niet expliciet blijk van de ultimum 
remedium gedachte. 
  
Bij Besluit van 26 oktober 198211 werd bepaald dat op 1 februari 1983 de 
Vreemdelingencirculaire 1982 (hierna: Vc 1982) in werking trad en dat de Vc 1966 werd 
ingetrokken. In deel A7 Vc 1982 werd het beleid inzake bewaring neergelegd. Hoewel in deel 
A7-1 Vc 1982 de paragraaf Algemeen werd geïntroduceerd, bleef hierin de gedachte van 
bewaring als laatste (red)middel voor een geslaagde uitzetting nog enigszins op de 
achtergrond. Zo stond in deze paragraaf dat bewaring niet gezien moest worden als een straf, 
doch als een maatregel welke ten doel heeft de uitzetting van een vreemdeling te effectueren. 
De ultimum remedium-gedachte slechts impliciet op te maken uit de zin dat de wetgever 
ervan was uitgegaan dat de uitoefening van de bevoegdheid tot inbewaringstelling tot het 
noodzakelijke beperkt dient te blijven. Pas in de eerste beleidsnotitie over 
vreemdelingenbewaring12 in 1984 wordt, ondanks dat uit deze notitie volgt dat 
vreemdelingenbewaring moest worden beschouwd als een integraal onderdeel van het 
restrictieve vreemdelingenbeleid en de illegaal verblijvende vreemdelingen Nederland zo 
spoedig mogelijk moesten verlaten, deze gedachte expliciet genoemd. De bewaring mocht 
alleen plaatsvinden na zorgvuldige afweging van belangen en moest als ultimum remedium 
tot het noodzakelijke beperkt blijven. Uitgangspunt was dat illegaal hier te lande verblijvende 
vreemdelingen in eerste instantie de gelegenheid kregen zelfstandig te vertrekken, tenzij de 
openbare orde zich daartegen verzette. 
 
Op 1 januari 1994 is de herziene Vw 1965 (hierna: Vw 1994) in werking getreden. Het doel 
van deze herziening was het aantal procedures rond toelating en uitzetting te beperken en de 
duur van de procedures te bekorten. Bij Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 
30 december 199313 werd de Vreemdelingencirculaire 1994 (hierna: Vc 1994) vastgesteld, 
welke de Vc 1982 vervangt en op 1 januari 1994 in werking trad. In paragraaf A7/3.1 Vc 1994 
was evenwel geen plaats voor een duidelijke vermelding van het ultimum remedium principe. 
 
 
 
 

                                                
9 Wet van 13 januari 1965, Stb. 1965, 40. 
10 Stcrt. 1973, 236. 
11 Stcrt. 1982, 208. 
12 Notitie Vreemdelingenbewaring, Kamerstukken II 1984-85, 18 373, nr. 1-3. 
13 Stcrt. 1993, 252. 
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Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000) 
De Vw 2000 van 23 november 200014 trad in werking op 1 april 200115 en daarbij werd de 
Vw 1965 ingetrokken. In de Memorie van Toelichting (hierna: MvT) op de Algehele 
herziening van de Vw 2000)16 staat bij artikel 57 (thans artikel 59 Vw 2000) dat het 
uitgangspunt van de inbewaringstelling overeenkomt met dat van artikel 26 van de 
Vreemdelingenwet 1965: indien een vreemdeling geen rechtmatig verblijf heeft kan hij 
worden uitgezet en indien de openbare orde of de nationale veiligheid zulks vordert, kan de 
vreemdeling in bewaring worden gesteld in het belang van de uitzetting. De bewaring is dus 
gekoppeld aan de uitzetting van de vreemdeling en is alleen mogelijk in het geval waarin op 
korte termijn een beslissing omtrent eventuele uitzetting te verwachten is. Deze 
vrijheidsbenemende maatregel is immers slechts mogelijk indien het belang van de openbare 
orde of nationale veiligheid dat vordert (dat wil zeggen indien er aanwijzingen zijn om te 
vermoeden dat de vreemdeling zich aan de uitzetting zal onttrekken), de voor de uitzetting 
van een vreemdeling noodzakelijk bescheiden (paspoort, laissez-passer, vliegtickets) 
voorhanden zijn zodat wordt voorkomen dat de vreemdeling zich alsnog aan de uitzetting zal 
onttrekken en in de illegaliteit zal begeven. Nergens komt in de MvT bij dit artikel tot 
uitdrukking dat de ultimum remedium-gedachte op de achtergrond geldt en bewaring eerst 
aan de orde dient te komen als andere, minder ingrijpende middelen als een meldplicht of 
het opleggen van een vrijheidsbeperkende maatregel te kort hebben geschoten bij de 
uitzetting. Het ultimum remedium karakter van de inbewaringstelling in de Nederlandse 
wet- en regelgeving volgt in het huidige juridische kader uit het systeem van de Vw 2000 
(periodieke meldplicht in artikel 54, eerste lid, onder f, Vw 2000 en de vrijheidsbeperkende 
en vrijheidsontnemende maatregelen in hoofdstuk 5 van de Vw 2000) en de artikelen 5.1a, 
5.1b en 5.4 van het Vreemdelingenbesluit 2000. Verder is een aanknopingspunt van het 
ultimum remedium-karakter van de bewaringsmaatregel terug te vinden in het 
evenredigheidsbeginsel dat is neergelegd in artikel 94, vierde lid, en artikel 96, derde lid, 
Vw 2000, waarin is bepaald dat de rechtbank de opheffing van de maatregel beveelt indien 
deze bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is. 
 
De Vreemdelingencirculaire 2000 (hierna: Vc 2000) verving de Vc 1994 en trad in werking 
op 1 april 200117. In paragraaf A5/1 Vc 2000 werd allereerst toegelicht dat het 
vreemdelingentoezicht en het terugkeerbeleid deel uitmaken van het door de overheid 
gevoerde vreemdelingenbeleid. De terugkeer van vreemdelingen is in veel gevallen het 
sluitstuk van het binnenlandse vreemdelingentoezicht. Om deze taken van toezicht en 
terugkeer te realiseren kan de overheid gebruik maken van vrijheidsbeperkende en 
vrijheidsontnemende maatregelen. Vrijheidsbeperking en vrijheidsontneming zijn alleen 
geoorloofd op basis van een wettelijke bepaling. Voor vrijheidsontneming volgt dat tevens uit 
artikel 15 Gw en artikel 5 EVRM. Vanwege het ingrijpende karakter dient de toepassing van 
een vrijheidsontnemende maatregel beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke. Steeds zal 
nagegaan moeten worden of met een lichter middel volstaan kan worden. De beginselen van 
proportionaliteit (doelmatigheid) en subsidiariteit (toepassen lichter middel) dienen 
voortdurend in acht genomen te worden. In de Vc 2000 wordt dus voor het eerst, naast de 
impliciete verwoording van de ultimum remedium gedachte, die ook reeds in de Vc 1982 
stond, het nagaan of kan worden volstaan met een lichter middel op de voorgrond gezet18. 
 
 
 
 
                                                
14 Stb. 2000, 495. 
15 Stb. 2001, 144. 
16 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 732, nr. 3, p. 60. 
17 Stcrt. 2001, 64. 
18 Bij Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire (WBV) 2006/2018 van 22 mei 2006, welke in werking trad op 
16 juli 2006, werd dezelfde tekst verplaatst naar paragraaf A6/1 Vc 2000 en ook na WBV 2009/3218 van 
30 december 2009 die in werking trad op 22 januari 2010 bleef de tekst, voor zover in dit verband van belang, 
ongewijzigd. 
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De Terugkeerrichtlijn 
Op 24 december 2008 is de Terugkeerrichtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad19. In deze 
richtlijn zijn bindende regels neergelegd met betrekking tot de terugkeer van niet rechtmatig 
verblijvende vreemdelingen en de instrumenten die de lidstaten ter beschikking staan om 
hun terugkeer te bewerkstelligen. Bepalingen van Nederlandse wetgeving die strijdig zijn met 
deze richtlijn, en die niet richtlijnconform kunnen worden uitgelegd, moeten buiten 
toepassing worden gelaten20. De Terugkeerrichtlijn is op 13 januari 2009 in werking getreden 
en de uiterlijke implementatietermijn was 24 december 2010. De implementatie van de 
Terugkeerrichtlijn door Nederland in de nationale wetgeving op 31 december 201121 was dus 
te laat.  
 
In de MvT bij de Wijziging van de Vw 2000 ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn22 
staat in paragraaf 2 (De Richtlijn) vermeld dat in artikel 15, eerste lid, van de 
Terugkeerrichtlijn het uitgangspunt is neergelegd, inhoudend dat de bewaring een uiterste 
middel is, hetgeen tot uitdrukking komt doordat de bewaring niet mag worden toegepast 
indien andere, afdoende, maar minder dwingende maatregelen kunnen worden toegepast om 
de terugkeer voor te bereiden of de verwijderingprocedure uit te voeren. De toenmalige 
minister van Justitie E.M.H. Hirsch Ballin erkent hiermee toch uitdrukkelijk de ultimum 
remediumgedachte bij de toepassing van bewaring met het doel om een vreemdeling te 
verwijderen. Dit wordt verder onderschreven in de MvT doordat daarin wordt geconcludeerd 
dat de bewaring mag worden toegepast als uiterste middel indien er een risico op 
onderduiken (het in een bepaald geval bestaan van redenen, gebaseerd op objectieve, in 
wetgeving vastgelegde criteria, om aan te nemen dat een onderdaan van een derde land 
jegens wie een terugkeerprocedure loopt zich zal onttrekken aan het toezicht, artikel 3, punt 
7, Terugkeerrichtlijn) bestaat of indien de betrokken onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingprocedure ontwijkt of belemmert. Blijkens 
de MvT is de minister van mening dat de implementatie van de Terugkeerrichtlijn voor het 
overgrote deel kan plaatsvinden door middel van bestaande regelgeving en de Nederlandse 
regelgeving slechts beperkt behoeft te worden aangepast omdat de Nederlandse stelsels met 
betrekking tot uitzetting van vreemdelingen, vreemdelingenbewaring en de 
bewaringsregimes ten aanzien van vreemdelingen reeds grotendeels in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van deze richtlijn. De minister ziet ook geen aanleiding om de ultimum 
remediumgedachte uit artikel 15, eerste lid, van de Terugkeerrichtlijn op grond van de 
implementatieverplichting in de Vw 2000 (artikel 59) neer te leggen. 
 
Wel wordt in de MvT aangegeven dat de bewaring zo kort mogelijk dient te zijn en niet langer 
mag duren dan de voortvarend uitgevoerde voorbereiding van de verwijdering. De bewaring 
wordt ingevolge artikel 15, tweede lid, van de Terugkeerrichtlijn met de nodige 
rechtswaarborgen omkleed. Aan de duur van de bewaring zijn grenzen gesteld. Zo moet 
iedere lidstaat een maximale bewaringsduur vaststellen van niet meer dan zes maanden. De 
lidstaten kunnen die termijn overeenkomstig de nationale wetgeving slechts in beperkte mate 
en ten hoogste met nog eens twaalf maanden verlengen, indien de verwijdering, alle redelijke 
inspanningen ten spijt, wellicht meer tijd zal vergen, omdat de vreemdeling niet meewerkt, of 
de nodige documentatie uit derde landen op zich laat wachten. Artikel 59, vijfde lid, strekt tot 
omzetting van artikel 15, vijfde lid, van de Terugkeerrichtlijn, voor zover daarin is bepaald dat 
iedere lidstaat een maximale bewaringsduur vaststelt die niet meer dan zes maanden mag 
bedragen. Er bestaat volgens de minister geen aanleiding om die duur vast te stellen op 
minder dan zes maanden. In het vijfde en zesde lid is opgenomen dat het daarin bepaalde 
geldt onverminderd het vierde lid. Daarmee wordt bedoeld dat de bewaring, bedoeld in 
artikel 59, voor zover deze betrekking heeft op asielzoekers hangende de beslissing op een 

                                                
19 PbEU 2008, L 348/98. 
20 HvJ-EU van 19 januari 1982 in de zaak Becker tegen Duitsland, ECLI:EU:C:1982:7, en de Afdeling van 25 maart 
2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9560. 
21 Stb. 2011, 663 onderscheidenlijk 664. 
22 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 420, nr. 3.  
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aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 Vw 2000, niet 
geldt en derhalve niet wordt meegeteld als bewaring met het oog op verwijdering in de zin 
van de Terugkeerrichtlijn. Zulks is volgens de minister in overeenstemming met de uitspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het HvJ-EU) van 30 november 2009 
in de zaak Kadzoev tegen Bulgarije23. De bewaring van artikel 59, voor zover deze betrekking 
heeft op asielzoekers, hangende de beslissing op de aanvraag tot het verlenen van een 
verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 Vw 2000, is derhalve niet bedoeld als bewaring 
met het oog op verwijdering in de zin van de Terugkeerrichtlijn. Een en ander heeft tot gevolg 
dat de maximale duur van de bewaring op grond van artikel 59, vijfde lid, Vw 2000 ook in 
geval die mede op het eerste lid, onderdeel b, dan wel het tweede lid, wordt gebaseerd, niet 
langer mag voortduren dan totaal maximaal zes maanden, waarbij de in het vierde lid 
bedoelde termijnen van vier en zes weken buiten beschouwing blijven. Als gevolg daarvan 
duurt de aanvankelijk op te leggen periode van feitelijke bewaring niet langer dan maximaal 
zes maanden, in voorkomend geval vermeerderd met maximaal vier dan wel zes weken, en 
wordt aangenomen dat er na ommekomst van die periode niet langer grond bestaat voor 
voortduring van de bewaring, tenzij de minister van Justitie een besluit tot verlenging van de 
bewaring heeft genomen, dat ter kennis van niet slechts de vreemdeling, maar ook ter kennis 
van de rechtbank moet worden gebracht. 
 
Ten aanzien van het besluit tot verlenging van de bewaring, het zogeheten verlengingsbesluit, 
geeft de minister aan dat artikel 59, zesde lid, Vw 2000 ertoe strekt om artikel 15, zesde lid, 
van de Terugkeerrichtlijn om te zetten, op grond waarvan de bewaringsduur, gemaximeerd 
ingevolge het vijfde lid, overeenkomstig de nationale wetgeving slechts in beperkte mate en 
ten hoogste met nog eens twaalf maanden kan worden verlengd, indien de verwijdering, alle 
redelijke inspanningen ten spijt, wellicht meer tijd zal vergen, omdat: de betrokken 
onderdaan van een derde land niet meewerkt, of de nodige documentatie uit derde landen op 
zich laat wachten. 
 
Vc 2013 
Bij WBV 2012/2524 van 19 december 2012 zijn de teksten van de Vc 2000 opnieuw vast 
gesteld en werden de delen A, B en C geheel herschreven. Deze officieus als Vc 2013 
aangeduide herschreven Vc 2000 trad in werking op 1 april 2013. De vrijheidsontnemende 
maatregelen keerden terug in paragraaf A5/1 Vc 2000, maar in eerste instantie was de 
expliciete vermelding van het ultimum remedium verdwenen. Pas bij WBV 2014/2525 van 
11 augustus 2014, in werking getreden op 19 augustus 2014, werd in dit verband opnieuw 
relevante tekst opgenomen in paragraaf A5/1 Vc 2000, die thans nog steeds geldt. De huidige 
tekst luidt: Toepassing van een vrijheidsontnemende maatregel dient beperkt te blijven tot het strikt 
noodzakelijke en dient achterwege te blijven indien een ander middel effectief kan worden toegepast. Steeds 
moet worden nagegaan of met een lichter middel volstaan kan worden. De uitvoering van deze maatregel is met 
de volgende waarborgen omkleed: vrijheidsontneming is alleen geoorloofd op basis van een wettelijke bepaling, 
de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit moeten voortdurend in acht worden genomen en tegen een 
besluit tot het opleggen van een vrijheidsontnemende maatregel kan de vreemdeling beroep instellen bij de 
rechtbank. 
Hiermee keerde in het beleid terug dat, alvorens in de terugkeerprocedure de maatregel van 
bewaring wordt toegepast, dient te worden nagegaan of met een lichter middel kan worden 
volstaan. De alternatieve middelen voor vreemdelingenbewaring worden in het beleid 
evenwel amper weergegeven. In paragraaf A5/2.4 Vc 2000 is ten aanzien van gezinnen met 
minderjarige kinderen opgenomen dat als sprake is van een gezin met twee ouders en het 
gevaar op onttrekking aan het toezicht of de uitzetting bestaat, wordt volstaan met het 
opleggen van een vrijheidsontnemende maatregel aan één ouder. Aan de overige gezinsleden 
wordt in dat geval een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd. Bij het beleid inzake 
vrijheidsbeperking op grond van artikel 56 Vw 2000 in paragraaf A5/5 Vc 2000 wordt ten 
aanzien van gezinnen met minderjarige kinderen om het vertrek voor te bereiden zo veel 

                                                
23 HvJ-EU van 30 november 2009, ECLI:EU:C:2009:741 of ECLI:NL:XX:BK5471. 
24 Stcrt. 2012, 26099. 
25 Stcrt. 2014, 22971. 
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mogelijk volstaan met het opleggen van een vrijheidsbeperkende maatregel in een VBL 
(verblijfsbeperkende locatie) of gezinslocatie. 
 
Artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn 
Sinds de Terugkeerrichtlijn op 24 december 2010 in werking is getreden schrijft artikel 15 
van deze richtlijn met betrekking tot vreemdelingenbewaring met het oog op uitzetting 
dwingend voor dat de lidstaten een illegale vreemdeling met het oog op diens uitzetting 
alleen zijn vrijheid kunnen ontnemen, indien dit niet met minder bezwarende middelen kan 
worden gerealiseerd, met name indien:  
a) er risico op onderduiken bestaat26, of 
b) de betrokken onderdaan van een derde land de voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert.  
 
De formulering in artikel 15, eerste lid, van de Terugkeerrichtlijn dat: "Tenzij in een bepaald 
geval andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen worden 
toegepast, kunnen de lidstaten de onderdaan van een derde land jegens wie een terugkeerprocedure 
loopt alleen in bewaring houden om zijn terugkeer voor te bereiden en/of de verwijderingsprocedure 
uit te voeren", impliceert dat het opleggen van een dwangmaatregel als bewaring evenredig en 
doeltreffend moeten zijn. Dit volgt eveneens uit artikel 8, vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn 
en punt 13 en 16 van de considerans van deze richtlijn en maakt vreemdelingenbewaring tot 
een ultimum remedium. Ook is in de Terugkeerrichtlijn bepaald dat de dwangmaatregel 
bewaring moet worden toegepast zoals voorgeschreven in de nationale wetgeving met 
inachtneming van de grondrechten en met eerbiediging van de waardigheid en fysieke 
integriteit van de betrokken derdelander. De tenzij-bepaling in het eerste lid van artikel 15 
van de Terugkeerrichtlijn maakt dat het negeren van het ultimum remedium-karakter van de 
bewaring direct leidt tot een schending van deze bepaling, zoals ook reeds in oktober 2012 
werd geconcludeerd door universitair docent transnational legal studies dr. G.N. Cornelisse27. 
 
In artikel 7 van de Terugkeerrichtlijn is bepaald dat de vreemdeling een termijn van zeven tot 
dertig dagen moet worden gegund om een vrijwillig vertrek te kunnen realiseren. Pas daarna 
kan de lidstaat overgaan tot het binnen de grenzen van proportionaliteit uitoefenen van 
dwang om de vreemdeling te verwijderen. Interessant in dit verband is ook de beantwoording 
door het HvJ-EU van de bij uitspraak van 23 oktober 2013 door de Afdeling28 gestelde 
prejudiciële vragen of kan worden afgezien van het toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek op grond van openbare orde aspecten in de zin van artikel 7, vierde lid, van de 
Terugkeerrichtlijn. Inbewaringstelling is alleen gerechtvaardigd om de terugkeer voor te 
bereiden of de verwijdering uit te voeren en indien minder dwingende middelen niet 
afdoende zouden zijn. Er dient dus altijd een proportionele verhouding te zijn tussen doel en 
middelen. Reeds in 2005 had de Raad van Europa bij gedwongen terugkeer de ultimum 
remediumgedachte centraal gezet in richtlijn 6 – gebaseerd op artikel 5 EVRM – betreffende 
de voorwaarden waaronder in bewaring mag worden gesteld29: 
"A person may only be deprived of his/her liberty, with a view to ensuring that a removal order will be 
executed, if this is in accordance with a procedure prescribed by law and if, after a careful examination of the 
necessity of deprivation of liberty in each individual case, the authorities of the host state have concluded that 
compliance with the removal order cannot be ensured as effectively by resorting to non-custodial measures such 
as supervision systems, the requirement to report regularly to the authorities, bail or other guarantee systems." 
Ook uit punt 16 van de considerans van de Terugkeerrichtlijn blijkt dat inbewaringstelling 
met het oog op verwijdering moet worden beperkt en, uit het oogpunt van de gebruikte 
middelen en nagestreefde doelstellingen, aan het evenredigheidsbeginsel worden 
                                                
26 Artikel 3, zevende lid, van de Terugkeerrichtlijn bepaalt dat onder ‘risico op onderduiken’ dient te worden 
verstaan: het in een bepaald geval bestaan van redenen, gebaseerd op objectieve, in wetgeving vastgelegde 
criteria, om aan te nemen dat een onderdaan van een derde land jegens wie een terugkeerprocedure loopt, zich 
zal onttrekken aan het toezicht. 
27 Dr. G.N. Cornelisse, ‘Mensenrechten begrensd: bewaring in het vreemdelingenrecht’, Justitiële verkenning, 
jaargang 38, 2012-6, p. 61-62. 
28 Afdeling van 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1695. 
29 Council of Europe: "Twenty guidelines on forced return", van september 2005, p. 24-27. 
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onderworpen. Dit evenredigheidsuitgangspunt is ook neergelegd in artikel 15, eerste lid van 
de Terugkeerrichtlijn. De administratieve autoriteit dient daarom te allen tijde voorafgaand 
aan de inbewaringstelling te onderzoeken of een lichter middel doeltreffend kan worden 
toegepast en zal in alle gevallen moeten motiveren waarom geen lichter middel is gekozen. 
 
Het Kadzoev-arrest 
Het HvJ-EU heeft in het arrest Kadzoev tegen Bulgarije uitgemaakt dat bewaring dient ter 
uitvoering van de terugkeer en dat het geen openbare orde doelen mag dienen. Volgens het 
HvJ-EU mogen aspecten van openbare orde niet aan een maatregel van bewaring ten 
grondslag mogen worden gelegd ter bescherming van de openbare orde dan wel de openbare 
(nationale) veiligheid als zodanig. De vreemdelingenbewaring heeft als enig doel het 
realiseren van vertrek. De mogelijkheid om een persoon om redenen van openbare orde en 
nationale veiligheid in bewaring te stellen, kan geen grondslag vinden in de 
Terugkeerrichtlijn30. Ook het merendeel van de omstandigheden die als grond voor 
inbewaringstelling van de vreemdeling worden genoemd in artikel 59, eerste lid, Vw 2000, 
artikel 5.1a, eerste lid en artikel 5.1b, eerste, derde en vierde lid, van het 
Vreemdelingenbesluit 2000 (hierna: Vb 2000) komen niet voor in de Terugkeerrichtlijn. 
 
Bewaring mag op grond van de Vw 2000 niet voor strafvorderingsdoeleinden worden 
toegepast. Het is immers een bestuursrechtelijke (administratieve) maatregel. Op grond van 
artikel 59, eerste lid, Vw 2000 kan, met het oog op uitzetting, door de administratieve 
autoriteit (Onze minister) ‘indien het belang van de openbare orde of nationale veiligheid dat 
vordert’ de vreemdeling in bewaring worden gesteld. Op grond van artikel 5.1a, eerste lid, 
Vb 2000 vordert het belang van de openbare orde of de nationale veiligheid de bewaring 
indien een risico bestaat dat de vreemdeling zich aan het toezicht zal onttrekken of indien de 
vreemdeling de voorbereiding van het vertrek of de uitzettingsprocedure ontwijkt of 
belemmert. Aan deze voorwaarden is slechts voldaan indien ten minste twee van de in artikel 
5.1b, eerste lid, Vb 2000 genoemde gronden, bedoeld in het derde en vierde lid, op de 
vreemdeling van toepassing zijn. Daarnaast is in het Nederlandse systeem vereist dat de 
inbewaringstelling plaatsvindt met het oog op de uitzetting van de vreemdeling, hetgeen 
betekent dat bewaring mag worden opgelegd indien en zolang er zicht op uitzetting binnen 
een redelijke termijn bestaat en voldoende voortvarendheid wordt betracht bij de 
voorbereiding van de uitzetting. Verder is in artikel 59, derde lid, Vw 2000 bepaald dat 
bewaring wordt beëindigd zodra een vreemdeling te kennen geeft te willen verlaten en 
hiertoe voor hem ook gelegenheid bestaat.  
 
In de MvT bij de Vw 200031 staat dat bewaring ingevolge artikel 59, eerste lid, Vw 2000, 
overeenkomstig artikel 26 Vw 1965, slechts mogelijk is indien het belang van de openbare 
orde of nationale veiligheid dat vordert en dat dit, ingevolge vaste jurisprudentie, pas het 
geval wordt geacht indien er aanwijzingen zijn om te vermoeden dat de vreemdeling zich aan 
de uitzetting zal onttrekken. Verder merkt de minister van Justitie in de nota naar aanleiding 
van het verslag inzake het voorstel tot wijziging van de Vw 2000 ter implementatie van de 
Terugkeerrichtlijn32 op dat de bewoordingen 'risico op onderduiken' of 'het belemmeren van 
het terugkeerproces', zoals die in artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn voorkomen, niet nopen 
tot wijziging van het in de Nederlandse regelgeving gehanteerde criterium 'dat het belang van 
de openbare orde de maatregel kan vorderen indien het gevaar bestaat dat de vreemdeling 
zich aan zijn uitzetting zal onttrekken'. Het betoog dat aspecten van openbare orde niettemin 
wel aan een maatregel van bewaring ten grondslag mogen worden gelegd, indien hieruit kan 
worden afgeleid dat risico op onderduiken bestaat of dat de vreemdeling de voorbereiding 
van de terugkeer of de verwijderingprocedure ontwijkt of belemmert, vindt steun in de 

                                                
30 HvJ-EU in rechtsoverweging 70 van de zaak Kadzoev tegen Bulgarije van 30 november 2009, 
ECLI:EU:C:2009:741. 
31 Kamerstukken II 1998/99, 26 732, nr. 3, p. 60. 
32 Kamerstukken II 2010/11, 32 420, nr. 7, p. 5. 
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uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) 
van 21 maart 201133. 
De Afdeling is van oordeel dat de bewoordingen van overweging 70 van het Kadzoev-arrest 
heel algemeen gaan over de mogelijkheid om een vreemdeling 'in bewaring te stellen'. Dit 
betekent volgens de Afdeling dat artikel 15, eerste lid, van de Terugkeerrichtlijn – en 
mitsdien ook artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, Vw 2000 – in die gevallen waarin een 
vreemdeling binnen de werkingssfeer van deze richtlijn valt aldus moet worden uitgelegd, dat 
aspecten van openbare orde niet aan een maatregel van bewaring ten grondslag mogen 
worden gelegd ter bescherming van de openbare orde dan wel de nationale veiligheid als 
zodanig. Deze conclusie vindt steun in de totstandkomingsgeschiedenis van de 
Terugkeerrichtlijn34, waaruit valt af te leiden dat wel is gedacht over het mogelijk maken van 
vreemdelingenbewaring in gevallen waarin een vreemdeling een gevaar vormt voor de 
openbare orde of veiligheid, maar dat deze mogelijkheid uiteindelijk niet in de 
Terugkeerrichtlijn is opgenomen. Dit laat onverlet dat de maatregel van bewaring is 
onderworpen aan een strenge rechtvaardiging en alleen mag worden toegepast met het oog 
op en in verband met de procedure tot verwijdering. Zo bestempelde Advocaat-Generaal 
J. Mazák in zijn conclusie in de zaak-Kadzoev de redenen van de Bulgaarse autoriteiten voor 
de verlenging van de bewaring, te weten: het niet hebben van geldige documenten, agressief 
gedrag, geen financiële middelen of accommodatie om te leven, als volstrekt onverenigbaar 
met de Terugkeerrichtlijn, die bewaring op basis van artikel 15 van deze richtlijn alleen 
mogelijk maakt als een laatste redmiddel35. Toch kunnen in Nederland vreemdelingen op 
grond van artikel 59 Vw 2000 in bewaring worden gesteld met het oog op hun uitzetting en 
daarbij wordt getoetst of de openbare orde (of nationale veiligheid) dit vordert. In Nederland 
zal het opleggen van de maatregel van bewaring in de meeste gevallen zijn gebaseerd op het 
belang van de openbare orde. In het geval bijvoorbeeld sprake is van terroristische 
activiteiten of spionage, kan een vreemdeling volgens paragraaf A5/6.1 Vc 2000 (lees: 2013) 
uitsluitend op grond van de nationale veiligheid in bewaring worden gesteld als de minister 
daartoe een bijzondere aanwijzing geeft. De criteria in de Nederlandse wet- en regelgeving op 
basis waarvan het belang van de openbare orde de bewaring kan vorderen, maakt dat in de 
praktijk nauwelijks kan worden gesproken van een uiterste middel. Dit geldt zeker bij criteria 
als niet uit eigen beweging het land verlaten binnen de vertrektermijn, ontbreken van een 
vaste woon- of verblijfsplaats en niet beschikken over voldoende middelen van bestaan 
waaraan vrijwel alle irreguliere migranten en uitgeprocedeerde asielzoekers voldoen36. 
 
Het El Dridi-arrest – de stapsgewijze aanpak 
Uit de Terugkeerrichtlijn volgt dat de prioriteit in het uitzettingsproces moet liggen bij de 
inzet van andere, minder ingrijpende middelen dan de vrijheidsontneming. In het arrest van 
het HvJ-EU in de zaak El Dridi tegen Italië van 28 april 201137 wordt dit uitgewerkt. Op 
grond van de Terugkeerrichtlijn is de lidstaat verplicht om de nodige maatregelen te nemen 
om de onrechtmatig op het grondgebied verblijvende derdelanders te doen terugkeren. In het 
geval dat er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend of niet binnen de termijn aan de 
verplichting tot terugkeer is voldaan, mag daarbij – met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel – het dwangmiddel bewaring worden toegepast, maar volgens het 
HvJ-EU verdient in eerste instantie de vrijwillige terugkeer de voorkeur. Zo geeft het HvJ-EU 
in rechtsoverweging 41 duidelijk aan dat de volgorde van de stappen van de 
terugkeerprocedure overeenstemt met een trapsgewijze verzwaring van de ter 
tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit te nemen maatregelen, beginnend met de 
maatregel die de meeste vrijheid aan de vreemdeling laat, namelijk de toekenning van een 
                                                
33 Afdeling van 21 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9284. 
34 Amendement 55 van de ontwerpwetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 september 2007, A6-
0339/2007. 
35 ECJ C-357/09 PPU, 30 november 2009, OJ C 024, 30/01/2010 Opinion of Advocate General Mazák, 10 
november 2009 par. 101. 
36 Annemarie Busser: Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd, p. 13 
(http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/busser_vreemdelingenbewaring_verspilde_tijd.pdf). 
37 HvJ-EU van 28 april 2001, ECLI:EU:C:2011:268. 
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termijn voor zijn vrijwillige vertrek, en eindigend met de maatregelen die hem het meest 
beperken, namelijk de bewaring in een gespecialiseerd centrum, waarbij tijdens al die 
stappen het beginsel van evenredigheid moet worden geëerbiedigd. Dus eerst vrijwillig 
vertrek en pas in het uiterst geval bewaring. Deze stapsgewijze aanpak volgens een billijke en 
transparante procedure bij terugkeer, gebaseerd op een individuele beoordeling en op 
objectieve criteria, die verder gaat dan het loutere feit van illegaal verblijf volgt ook uit punt 6 
van de considerans van de Terugkeerrichtlijn. Daarnaast komt hierin ook duidelijk het 
ultimum remedium-karakter uit punt 16 van deze considerans naar voren dat alleen in het 
uiterste geval bewaring kan en mag worden toegepast. 
 
De terugkeerprocedure loopt 
Voor een rechtmatig opgelegde maatregel van bewaring is vereist dat de terugkeerprocedure 
loopt en de vreemdeling geen vrijwillig vertrektermijn (meer) heeft. Voor het onttrekken of 
belemmeren aan de terugkeerprocedure zijn artikel 5.1a, eerste lid en artikel 5.1b, eerste, 
derde en vierde lid, Vb 2000 van belang, waarin zware en lichte gronden voor 
inbewaringstelling zijn opgenomen. Een zware grond is in beginsel dragend, tenzij de 
vreemdeling kan weerleggen dat dit in zijn geval aanleiding geeft om een grond voor 
bewaring aan te nemen. Bij uitspraak van 20 augustus 201338 heeft de Afdeling geoordeeld 
dat lichte gronden niet van dien aard zijn dat hieruit op zichzelf dan wel in samenhang bezien 
reeds volgt dat de vreemdeling zich aan het toezicht zal onttrekken, zodat een nadere op de 
persoon van de vreemdeling betrekking hebbende toelichting is vereist. 
Zoals blijkt uit vaste rechtspraak van de Afdeling, onder meer van 21 maart 2011 en 
16 december 201339, vloeit uit artikel 15 en de systematiek van de Terugkeerrichtlijn 
rechtstreeks voort dat een maatregel van bewaring, opgelegd aan een onderdaan van een 
derde land die illegaal in Nederland verblijft, behoudens de in artikel 6 van de 
Terugkeerrichtlijn vermelde uitzonderingsgevallen, uitsluitend mag worden opgelegd indien 
voorafgaand aan dan wel gelijktijdig met die maatregel een terugkeerbesluit is genomen. Het 
terugkeerbesluit wordt in artikel 3, punt vier, van de Terugkeerrichtlijn gedefinieerd als de 
administratieve of rechterlijke beslissing of handeling waarbij wordt vastgesteld dat het 
verblijf van een onderdaan van een derde land illegaal is of dit illegaal wordt verklaard en een 
terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld. Ingevolge artikel 62, eerste lid, 
Vw 2000, dient de vreemdeling, nadat tegen hem een terugkeerbesluit is uitgevaardigd dan 
wel, indien het een gemeenschapsonderdaan betreft, nadat het rechtmatig verblijf van de 
vreemdeling is geëindigd, Nederland uit eigen beweging binnen vier weken te verlaten. Op 
grond van het tweede lid, aanhef en onder a, van dit artikel, kan onze Minister de voor een 
vreemdeling geldende vertrektermijn van vier weken verkorten, dan wel, in afwijking van het 
eerste lid, bepalen dat een vreemdeling onmiddellijk Nederland moet verlaten, indien een 
risico bestaat dat de vreemdeling zich aan het toezicht zal onttrekken. Vervolgens worden er 
aan een terugkeerbesluit omstandigheden als bedoeld in artikel 5.1b, eerste, derde en vierde 
lid, Vb 2000 ten grondslag gelegd. Openbare orde overwegingen spelen hierdoor een rol bij 
het onthouden van een vertrektermijn en zijn dus indirect relevant voor de toepassing van de 
bewaringsmaatregel. De 'bewaringsgronden' spelen op deze manier als het ware een 
dubbelrol in de Nederlandse terugkeerprocedure. Van belang is dat bij het ten grondslag 
leggen van deze gronden aan de inbewaringstelling (en het terugkeerbesluit) de eisen van 
proportionaliteit en een individuele beoordeling niet uit het oog worden verloren. Immers, 
uit rechtsoverweging 39 van het El Dridi-arrest40 volgt dat de lidstaten de verwijdering 
dienen uit te voeren met de minst dwingende maatregelen. Enkel in het geval waarin de 
tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit – door middel van verwijdering – in gevaar dreigt 
te komen door het gedrag van de betrokkene, hetgeen per geval moet worden beoordeeld, 
kunnen de lidstaten laatstgenoemde zijn vrijheid ontnemen door hem in bewaring te stellen. 
De administratieve autoriteit dient een ander, minder ingrijpend middel te overwegen en het 

                                                
38 Afdeling van 20 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:940. 
39 Afdeling van 21 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9280, en van 16 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2678. 
40 HvJ-EU van 28 april 2001, ECLI:EU:C:2011:268. 
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is niet aan de vreemdeling om aan te tonen dat een lichter middel een doeltreffende 
verwijdering mogelijk maakt. 
 
Het toekomstige perspectief 
 
Het conceptwetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring 
Allereerst in dit verband het op 21 december 2013 door voormalig staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie Teeven online gepubliceerde conceptwetsvoorstel Wet terugkeer en 
vreemdelingenbewaring (hierna: het Wetsvoorstel)41 dat strekt tot introductie van één 
uniform bestuursrechtelijk regime voor vreemdelingenbewaring. De territoriale bewaring 
wordt uit de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) gehaald en het Reglement regime grenslogies 
wordt ingetrokken. In het nieuwe regime wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
hoofdregimes, het verblijfsregime en het beheersregime. Het uitgangspunt is dat de 
vreemdeling in het verblijfsregime wordt geplaatst, tenzij voor de betreffende vreemdeling uit 
het oogpunt van handhaving van de orde en de veiligheid in de inrichting, plaatsing in het 
beheersregime is aangewezen. Het verschil tussen beide regimes is de mate van vrijheid en 
autonomie binnen de vrijheidsbeneming.  
Daarnaast bevat het Wetsvoorstel een aanpassing van de Vw 2000 wat betreft de bepalingen 
die zien op de staandehouding, zekerheidsstelling, vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming. 
Het doel hiervan is de alternatieven voor bewaring nadrukkelijker te verankeren en het 
ultimum remediumkarakter van bewaring te benadrukken. Met het wetsvoorstel wordt een 
“nee, tenzij”-clausule toegevoegd aan het afwegingskader voor inbewaringstelling. Het 
voorgestelde artikel 59 luidt: 
1. Tenzij in een bepaald geval andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen 

worden toegepast, kan de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijft door Onze Minister met het 
oog op uitzetting in vreemdelingenbewaring in de zin van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring, 
worden gesteld, indien: 
a. er een risico op onttrekking bestaat, of 
b. de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. 

2. Als de in het eerste lid bedoelde omstandigheden zich niet meer voordoen, wordt de opgelegde maatregel 
onmiddellijk beëindigd. 

3. De vreemdelingenbewaring duurt zo kort mogelijk maar in ieder geval niet langer dan zes maanden. 
4. In afwijking van het derde lid, kan de vreemdelingenbewaring ten hoogste met nog eens twaalf maanden 

worden verlengd, indien de uitzetting, alle redelijke inspanningen ten spijt, wellicht meer tijd zal vergen, op 
grond dat de vreemdeling niet meewerkt aan zijn uitzetting of de daartoe benodigde documentatie uit derde 
landen nog ontbreekt. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de criteria voor inbewaringstelling en 
de toepassing bij kwetsbare personen. 

 
Uit de MvT bij het Wetsvoorstel volgt dat in lagere regelgeving, zoals het Vb, het ultimum 
remedium eveneens nadrukkelijker tot uitdrukking zal komen door middel van een 
afwegingskader bestaande uit zowel indicaties voor inbewaringstelling als contra indicaties. 
Deze laatste zijn met name aan de orde bij de kwetsbare personen. Reeds nu wordt al 
rekening gehouden met de bijzondere situatie van deze vreemdelingen. De Vc 2000 bevat 
bijvoorbeeld een procedure bij zwangerschap en bevalling en minderjarigen worden slechts 
in uitzonderingsgevallen in bewaring gesteld. Dit soort uitgangspunten zullen van beleid tot 
regelgeving worden verheven. Verder zal in het nieuwe Vb het ultimum remedium karakter 
ten aanzien van gezinnen met minderjarige kinderen nog meer tot uitdrukking komen en zal 
tevens de termijn van twee weken in beginsel als algemeen maximum in regelgeving worden 
neergelegd. 
Hoewel volgens de MvT bij het wetsvoorstel van Teeven nu reeds, voordat wordt overgegaan 
tot het opleggen van de bewaring door de betrokken ketenpartners, zoals de politie en de 
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), onderzoek wordt gedaan of dit ultimum remedium 
daadwerkelijk het aangewezen instrument is of dat de terugkeer met een minder ingrijpende 
maatregel kan worden gerealiseerd, zal dit straks nog meer dan nu voorop staan. Hiermee zal 
                                                
41 Het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (internet)consultatieversie van 21 december 2013 - 
21 februari 2014 en de MvT wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (internet) consultatieversie 
21 december 2013 – 21 februari 2014, http://www.internetconsultatie.nl/vreemdelingenbewaring. 
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het ultimum remedium karakter van inbewaringstelling uitdrukkelijker dan thans het geval is 
geborgd worden in wet- en regelgeving, aldus voormalig staatssecretaris Teeven. 
 
De consultatieresultaten 
Gezien het aantal reacties op de (internet)consultatieversie van het conceptwetsvoorstel dat 
op internet is te vinden, zal de wetgever nog een behoorlijk karwei hebben aan een volledige 
inventarisatie hiervan. Om toch een beeld te geven van het advies dat hem in reactie op zijn 
wetsvoorstel met het oog op het ultimum remedium-karakter van de vreemdelingenbewaring 
is geven, het navolgende overzicht van de consultatieresultaten van een aantal belangrijke 
organisaties, zoals de Nationale Ombudsman, de Raad voor de rechtspraak (hierna: Rvdr), de 
ACVZ en Amnesty International (hierna: AI). 
 
Bij brief van 18 februari 2014 heeft de Nationale Ombudsman op het wetsvoorstel gereageerd 
en in het kader van ultimum remedium aangegeven het belangrijk te vinden dat het middel 
vreemdelingenbewaring alleen wordt ingezet als er geen lichter middel voorhanden is en dat 
in het rapport Vreemdelingenbewaring reeds is geconstateerd dat er nauwelijks gebruik 
wordt gemaakt van de alternatieven voor vreemdelingenbewaring. In het 
conceptwetsvoorstel zijn de alternatieven voor vreemdelingenbewaring niet opgenomen en in 
de toelichting is opgenomen dat een vreemdeling waarschijnlijk niet voor een alternatief voor 
bewaring in aanmerking komt als hij zich eerder heeft onttrokken aan toezicht, aldus de 
Nationale Ombudsman die dit een erg streng criterium lijkt omdat dat voor een grote groep 
vreemdelingen het geval zal zijn. Onduidelijk is volgens de Nationale Ombudsman hoe dat 
risico in de praktijk zal worden geduid en of er met dit wetsvoorstel sprake zal zijn van 
bewaring als ultimum remedium wordt overgelaten aan de uitvoeringspraktijk. 
 
De opmerkingen van AI bij het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring 
dateren van 21 februari 2014. Met betrekking tot de waarborging van het ultimum 
remediumbeginsel merkt AI op dat een aantal waarborgen die dringend aandacht nodig 
hebben niet in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Zo noemt AI dat: 
• De wetstekst legt geen enkele verantwoordelijkheid bij de overheid om alternatieven voor detentie 

actief aan te bieden. 
• De wet gaat niet in op de bewijslast om in aanmerking te komen voor een lichter middel. De 

bewijslast ligt nu bij de vreemdeling. 
• De wet mist regelgeving die dient om de detentie van kwetsbare mensen te verbieden of zelfs maar 

zo veel mogelijk te voorkomen42. 
• De wet kent geen op individuele feiten en omstandigheden gebaseerde risicoanalyse (waaronder 

van het risico op onttrekking aan het toezicht, maar ook het risico op gezondheidsschade en 
bijzondere kwetsbaarheid) over de noodzaak tot inbewaringstelling.  

• De wet gaat niet in op het vereiste dat steeds eerst het lichtste middel van toezicht dient te worden 
ingezet. Op basis van de Terugkeerrichtlijn dient immers sprake te zijn van een graduele 
opschaling van maatregelen, naar gelang hun zwaarte, zoals volgt uit het arrest El Dridi43. 

• De wet gaat niet in op het voorkomen van herhaalde detentie. Dit terwijl herhaalde detentie acute 
vragen over proportionaliteit oproept en bij cumulatieve overschrijding van de 18-
maandentermijn uit de Terugkeerrichtlijn mogelijk zelfs in strijd is met EU-wetgeving44. 

• De rechterlijke toets (habeas corpus) wordt niet versterkt. De wet gaat niet in op de termijnen van 
de toetsing van plaatsing in detentie. Vergeleken met het strafrecht is de rechterlijke toets met 
betrekking tot de rechtmatigheid van de vreemdelingenbewaring erg laat45. 

• De wet gaat niet in op de wijze van toetsen van inbewaringstelling door de rechter.  

                                                
42 De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa stelt in resolutie 1707 (2010) dat kwetsbare mensen in 
beginsel niet mogen worden gedetineerd: “Vulnerable people should not, as a rule, be placed in detention and 
specifically unaccompanied minors should never be detained”. 
43 HvJ-EU van 28 april 2001, ECLI:EU:C:2011:268. 
44 AI september 2013, Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf, p. 20. 
45 De vrijheidsontneming van een verdachte wordt binnen 3 dagen door de rechter-commissaris op 
rechtmatigheid getoetst. Bij vreemdelingen kan het gebeuren dat pas na ambtshalve kennisgeving (na 28 dagen) 
behandeling door de rechter plaatsvindt (binnen 14 dagen na melding). 
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AI merkt voorts aangaande de verhouding tussen het wetsvoorstel en het in januari 2014 
gewijzigde Vb 2000 op dat in de MvT bij het wetsvoorstel wordt gesteld dat er een nee, tenzij-
clausule zal worden toegevoegd aan het afwegingskader voor inbewaringstelling, in 
aansluiting op artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn. Artikel 5.1a Vb 2000 is echter eerder een 
ja, tenzij-clausule, omdat een vreemdeling op grond van die bepaling in bewaring kan worden 
gesteld in het belang van de openbare orde of nationale veiligheid. In artikel 5.1b Vb 2000 
staat een lange lijst gronden voor inbewaringstelling, waarbij tenminste sprake moet zijn van 
twee gronden, waarvan één zware grond. Het uitgangspunt van het Vb 2000 is aldus dat 
vooral gekeken wordt wanneer wel tot vreemdelingenbewaring kan worden overgegaan dan 
dat dit het sluitstuk vormt van een aantal eerder te nemen stappen.  
Met betrekking tot wanneer een vreemdeling in bewaring kan worden gesteld is in het nieuwe 
artikel 59 Vw (waarin aansluiting is gezocht bij de Terugkeerrichtlijn) gekozen voor de 
formulering onder a) er een risico op onttrekking bestaat, of b) de vreemdeling de 
voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. In 
artikel 5.1b, aanhef en derde lid, onder i, Vb 2000 ligt de lat voor inbewaringstelling echter 
een stuk lager: "Er is sprake van een zware grond voor inbewaringstelling indien de 
vreemdeling te kennen heeft gegeven dat hij geen gevolg zal geven aan zijn verplichting tot 
terugkeer (...)". Naar de mening van AI kunnen de voorgestelde wetswijzigingen en de 
genoemde bepalingen in het Vb 2000 niet naast elkaar bestaan. 
 
AI komt met 15 aanbevelingen ten aanzien van het ultimum remedium-beginsel: 
1. Neem in de Vreemdelingenwet een waarborg op voor het recht op vrijheid. 
2. Herschrijf het Vreemdelingenbesluit in lijn met het nee, tenzij-principe. Beperk hierbij ook het aantal 

gronden waarop detentie kan worden opgelegd. Leg deze wijziging tegelijkertijd met het uiteindelijke 
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor. 

3. Leg in de wetstekst het beginsel vast dat bij maatregelen ter voorkoming van onttrekking sprake moet zijn 
van een graduele opschaling, zoals volgt uit de jurisprudentie van het HvJ-EU. 

4. Neem in de wet een verplichting op voor de overheid om proactief alternatieven aan te bieden. 
5. Bepaal in de wet dat de bewijslast over de noodzaak van de maatregel bij de overheid ligt. 
6. Bepaal in de wet dat kwetsbare groepen vreemdelingen zijn uitgesloten van detentie. Deze groepen zouden 

minimaal moeten omvatten: minderjarigen; asielzoekers in procedure; ouderen; zwangere vrouwen, mensen 
met ernstige fysieke of psychische klachten, getraumatiseerde vreemdelingen en slachtoffers van marteling; 
slachtoffers van mensenhandel.  

7. Neem een bepaling op die asielzoekers die via Schiphol ons land inreizen dezelfde open aanmeldprocedure 
aanbiedt als asielzoekers die via de landsgrenzen ons land bereiken. 

8. Neem in het wetsvoorstel een bepaling op die kinderen uitsluit van detentie. 
9. Zorg voorafgaande aan de detentie voor een grondige, op individuele feiten en omstandigheden gebaseerde 

analyse over de noodzaak tot inbewaringstelling. Bij de toets of detentie het aangewezen middel is dienen de 
fysieke en psychische gezondheidstoestand en de te verwachten verslechtering van de gezondheid van de 
vreemdeling expliciet betrokken te worden. Ook wanneer een vreemdeling te kennen geeft niet terug te willen 
keren of niet actief meewerkt aan zijn/haar terugkeer kunnen in veel gevallen lichtere maatregelen volstaan 
om te voorkomen dat hij/zij zich onttrekt aan het toezicht. 

10. Neem in het wetsvoorstel een bepaling op dat bij personen wier gezondheidstoestand detentie niet prima 
facie uitsluit, de verwachte toekomstige gezondheidsschade expliciet wordt meegenomen in de afweging al 
dan niet tot inbewaringstelling over te gaan. 

11. Voorzie bij wet in een extra drempel om aan te tonen dat detentie noodzakelijk en proportioneel is in geval 
van herhaalde detentie. Leg vast dat de maximale termijn voor detentie zoals in de Terugkeerrichtlijn 
beschreven cumulatief geldt, dus dat herhaalde detenties opgeteld nooit deze termijn mogen overschrijden. 

12. Zorg voor een wettelijke garantie dat de advocaat bij het bewaringsgehoor aanwezig is zodat hij betrokken is 
bij de afwegingen omtrent de noodzaak van de detentie en de beschikbare alternatieven. 

13. Neem in de wet op dat, gezien het feit dat de beslissing over inbewaringstelling in korte tijd door de 
Hulpofficier van Justitie (HOvJ) wordt genomen, binnen enkele dagen na de inbewaringstelling een 
herbeoordeling over de noodzaak van de detentie wordt uitgevoerd. 

14. Garandeer een snelle en regelmatige (ambtshalve) rechtsmatigheidstoets door de rechter en leg vast dat zowel 
bij plaatsing in detentie als bij continuering expliciet en vol getoetst wordt of het lichtste middel is toegepast, 
in het licht van de omstandigheden op dat moment. 

15. Neem in het wetsvoorstel een expliciete verwijzing naar opheffing van bewaring op, zoals op pagina 7 en 8 
van de toelichting wordt gememoreerd. Het wetsvoorstel dient de uitgangspunten in de toelichting over te 
nemen. Hierbij dient ook referentie te worden gemaakt aan het feit dat onderzoek naar alternatieven ook 
tijdens detentie kan en moet plaatsvinden. 
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De Rvdr gaf bij brief van 6 maart 2014 desgevraagd als advies aan de staatssecretaris dat 
inbewaringstelling van een vreemdeling momenteel al wordt gezien als een ultimum 
remedium en deze zienswijze niet door het wetsvoorstel wijzigt. Nog steeds mag 
inbewaringstelling alleen worden toegepast indien en zolang er zicht op uitzetting binnen een 
redelijke termijn bestaat en de staatssecretaris voldoende voortvarendheid betracht bij de 
voorbereiding van de uitzetting. Het wetsvoorstel heeft tot doel om deze ultimum remedium 
gedachte verder te benadrukken en hierdoor wordt, volgens de MvT, beter aangesloten bij de 
bepalingen uit de Terugkeerrichtlijn. Dit heeft er volgens de Rvdr toe geleid dat in het 
wetsvoorstel de alternatieven voor inbewaringstelling duidelijker worden omschreven. De 
Rvdr wijst er verder op dat de staatssecretaris als gevolg van de voorgestane wijziging van 
artikel 56 Vw 2000, nog duidelijker dan nu het geval is, zal moeten motiveren waarom 
gekozen wordt voor inbewaringstelling en niet voor één van de (lichtere) alternatieven. Naar 
het oordeel van de Rvdr leidt het vorenstaande tot een prominentere rol van de motieven in 
het geschil en dus tot een uitgebreidere toets van die motieven door de bestuursrechter. Het 
is de verwachting van de Rvdr dat dit voor de bestuursrechter leidt tot een 
werklastverhoging. 
 
De ACVZ reageerde bij brief van 6 maart 2014 op het conceptwetsvoorstel en gaf aan dat de 
titel ‘Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring’ de verwachting schept dat in de wet het 
terugkeertraject wordt beschreven met alle rechten en plichten die de vreemdeling heeft en 
dat in de wet tot uitdrukking komt dat vreemdelingenbewaring een ultimum remedium is aan 
het eind van het terugkeertraject. Naar de mening van de ACVZ voldoet de wet niet aan deze 
verwachting, nu de wet alleen betrekking heeft op het regime van vreemdelingenbewaring. 
De voorwaarden voor het toepassen van vreemdelingenbewaring in een terugkeerprocedure, 
als ook de alternatieven voor vreemdelingenbewaring, zijn niet in deze wet, maar in de Vw 
2000 opgenomen. De ACVZ is van oordeel dat de titel van de wet beter moet worden 
afgestemd op de inhoud van de wet en adviseert om de naam van de wet te wijzigen in ‘Wet 
regime vreemdelingenbewaring’. Verder wijst de ACVZ erop dat de Terugkeerrichtlijn 
minimumnormen bevat voor vreemdelingenbewaring en dat bewaring in artikel 15, eerste lid, 
van deze richtlijn wordt omschreven als ultimum remedium en dat het doel hiervan is de 
vreemdeling voor te bereiden op zijn terugkeer en/of de verwijderingsprocedure uit te 
voeren. Het karakter van de bewaring is niet bestraffend, maar rechtsherstellend en de 
vrijheidsontneming is het zwaarste dwangmiddel om dat doel te bereiken, aldus de ACVZ. Uit 
de uitspraak van de Afdeling van 22 augustus 200646 maakt de ACVZ op dat van de 
vreemdeling mag worden verwacht dat hij meewerkt aan zijn terugkeer en dat als hij dat niet 
doet, dat op zich reeds kan leiden tot voortduring van de toepassing van het zwaarste 
dwangmiddel, de vreemdelingenbewaring. Naar de mening van de ACVZ verandert het 
karakter van de vreemdelingenbewaring in dat van een punitieve maatregel door 
vreemdelingen die niet meewerken aan hun terugkeer daarnaast nog een disciplinaire 
maatregel op te leggen. De vreemdeling wordt immers bestraft voor het niet meewerken aan 
terugkeer. Daarnaast wordt naar het oordeel van de ACVZ hiermee als het ware een nieuw 
ultimum remedium toegevoegd aan het scala van maatregelen in het kader van terugkeer: de 
vreemdeling die in bewaring verblijft en niet meewerkt aan terugkeermaatregelen, kan een 
disciplinaire maatregel worden opgelegd. Dit is naar overtuiging van de ACVZ in strijd met 
de Terugkeerrichtlijn. Voorts merkt de ACVZ op dat de geformuleerde aanbeveling in het 
advies ‘Vreemdelingenbewaring of een lichter middel?’ om in de wet te verankeren dat 
vreemdelingenbewaring slechts als ultimum remedium wordt toegepast, in het nieuwe artikel 
59 Vw is meegenomen. 
 
De rode draad van deze consultatieronde is dat het ultimum remedium principe nog beter 
dient te worden toegepast door meer gebruik te maken van alternatieven voor 
vreemdelingenbewaring, zoals de borgsom, de meldplicht en de vrijheidsbeperking. Daarbij 
dient in aanvulling te worden opgemerkt dat ook een combinatie van deze alternatieven met 
een graduele opschaling tot de alternatieve mogelijkheden voor vreemdelingenbewaring zou 
                                                
46 Afdeling van 22 augustus 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY7467. 
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moeten kunnen behoren. Bovendien valt niet uit te sluiten dat in bepaalde gevallen de 
terugkeerprocedure met een alternatief middel doeltreffender is. Zo verschaffen de Chinese 
autoriteiten nauwelijks een vervangend reisdocument (paspoort of laissez-passer) aan een 
onderdaan in vreemdelingenbewaring47, terwijl Chinezen die hier te lande hun paspoort 
verliezen en aan wie geen vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd van de Chinese 
ambassade in Den Haag op persoonlijke aanvraag wel een vervangend paspoort verkrijgen. 
 
De Opvangrichtlijn 
Voorts is het in het kader van het toekomstig perspectief zinvol om ter anticipatie een 
uitstapje te maken naar (de implementatie van) artikel 8 van Richtlijn 2013/33/EU van het 
Europees parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers 
om internationale bescherming van 26 juni 2013 (hierna: de Opvangrichtlijn)48 dat ziet op de 
inbewaringstelling van asielzoekers en op 29 juni 2013 werd gepubliceerd. Het betreft een 
herschikking van de Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling 
van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten49. Deze richtlijn noopt 
op verschillende punten tot aanpassing van de Nederlandse wet- en regelgeving en tevens tot 
enkele aanpassingen in de uitvoeringspraktijk. Op 20 juli 2015 wordt de Opvangrichtlijn van 
toepassing op 20 juli 2015 en dit is ook de uiterste datum voor inwerkingtreding van het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Vw 2000 ter implementatie van deze richtlijn50. Illegaal 
verblijvende vreemdelingen, waaronder uitgeprocedeerde asielzoekers, vallen buiten de 
reikwijdte van de Opvangrichtlijn die betrekking heeft op de opvangvoorzieningen voor 
asielzoekers. Toch heeft de implementatie van de Opvangrichtlijn gevolgen voor de bewaring 
van vreemdelingen omdat hiermee op 20 juli 2015 de toepasselijkheid van artikel 15 van de 
Terugkeerrichtlijn voor asielzoekers vervalt. De inbewaringstelling van rechtmatig 
verblijvende vreemdelingen is thans geregeld in artikel 59, eerste lid, sub b, Vw 2000. Dit 
wordt, na de komst van een nieuw artikel 59b, beperkt tot rechtmatig verblijvende 
vreemdelingen in een reguliere procedure. Wat verandert er dan op het gebied van bewaring 
voor de asielzoeker? 
 
Voor de systematiek onder de Opvangrichtlijn is kenmerkend dat de asielzoeker in 
verschillende situaties met verschillende oogmerken in bewaring kan worden gesteld en dat 
hiervoor afzonderlijke gronden voor inbewaringstelling worden geboden. In artikel 8 van de 
Opvangrichtlijn zijn limitatief de gronden voor inbewaringstelling opgesomd, welke verplicht 
in de nationale wetgeving dienen te worden opgenomen. Artikel 8 van de Opvangrichtlijn 
(Bewaring) luidt als volgt: 
1. De lidstaten houden een persoon niet in bewaring om de enkele reden dat hij een verzoeker is overeenkomstig 
Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke 
procedures voor de toekenning of intrekking van internationale bescherming. 
2. In de gevallen waarin zulks nodig blijk ten op grond van een individuele beoordeling van elk geval, mogen de 
lidstaten een verzoeker in bewaring houden wanneer andere, minder dwingende maatregelen niet effectief 
kunnen worden toegepast. 
3. Een verzoeker mag alleen in bewaring worden gehouden: 
a) om zijn identiteit of nationaliteit vast te stellen of na te gaan; 
b) om de gegevens te verkrijgen die ten grondslag liggen aan het verzoek om internationale bescherming en die 
niet zou den kunnen worden verkregen als de betrokkene niet in bewaring zou worden gehouden, met name in 
geval van risico op onderduiken van de verzoeker; 
c) om in het kader van een procedure een beslissing te nemen over het recht van de verzoeker om het grondgebied 
te betreden; 
d) indien hij ter voorbereiding van de terugkeer en/of ter uit voering van het verwijderingsproces in bewaring 
wordt gehouden in het kader van een terugkeerprocedure uit hoofde van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor 
de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grond gebied verblijven, en de betrokken 
lidstaat op basis van objectieve criteria kan aantonen dat de betrokkene reeds de mogelijkheid van toegang tot de 
asielprocedure heeft gehad en er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de betrokkene het verzoek om 
internationale bescherming louter indient om de uitvoering van het terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen; 

                                                
47 Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Rotterdam, van 12 februari 2015, ECLI:RBDHA:2015:1563. 
48 PbEU 2013, L 180/96. 
49 PbEU 2003, L 31/18. 
50 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 088, nr. 2. 



 16 

e) wanneer de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde dat vereisen; 
f) in overeenstemming met artikel 27 van Vo 604/2013 om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 
staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend. 
De redenen voor bewaring worden vastgelegd in het nationale recht.  
4. De lidstaten zorgen ervoor dat in het nationale recht regels worden vastgesteld over alternatieven voor 
bewaring, zoals het zich regelmatig melden bij de overheid, het stellen van een borgsom of een verplichting om op 
een bepaalde plaats te blijven. 
 
In de MvT van het wetsvoorstel tot wijziging van de Vw 2000 ter implementatie van de 
Opvangrichtlijn51 wordt benadrukt dat inbewaringstelling een bestuursrechtelijk instrument 
is om onrechtmatig binnenreizen van Nederland te voorkomen en een effectief 
terugkeerbeleid te bevorderen. Anders dan bij strafrechtelijke detentie gaat het niet om 
leedtoevoeging, maar om het beschikbaar houden van de vreemdeling ter voorkoming van 
het (verder) inreizen van Nederlands of Europees grondgebied of ter fine van uitzetting. 
Vooropgesteld wordt dat rechtmatig verblijvende vreemdelingen in beginsel niet in bewaring 
worden gesteld. Slechts indien sprake is van een welomschreven belang, dat binnen de 
grenzen van artikel 5, eerste lid onderdeel f, EVRM als grondslag voor bewaring kan worden 
aangemerkt, zal een rechtmatig verblijvende vreemdeling in bewaring worden gesteld. Dit 
belang dient te worden aangetoond aan de hand van objectieve omstandigheden van het 
geval en dient in alle gevallen te zijn verbonden met het belang van het voorkomen van het 
verkrijgen van toegang of om het verblijf te kunnen beëindigen na een afwijzende 
beschikking op de verblijfsaanvraag. Omdat inbewaringstelling een maatregel is die ingrijpt 
in het recht op bewegingsvrijheid van de vreemdeling, is deze maatregel aan strikte eisen 
verbonden. 
 
Voorts wordt in de MvT aangegeven dat overgangsrecht in het nationale recht noodzakelijk is 
voor een ordelijke regeling van de bewaring van de vreemdelingen die op het moment van 
inwerkingtreding van de wet onder artikel 59, eerste lid, onder b, in bewaring zijn gesteld en 
die onder de nieuwe bewaringsgronden komen te vallen, zoals deze zijn voorgeschreven in de 
Opvangrichtlijn en zijn opgenomen in artikel 59b. Zo is overgangsrecht opgenomen in het 
wetsvoorstel om de termijnen voor inbewaringstelling te berekenen voor de vreemdelingen 
die gedurende de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in bewaring verblijven ter 
voorkoming dat de termijnen voor bewaring opnieuw gaan lopen na inwerkingtreding van 
het wetsvoorstel. Verder zal voor vreemdelingen die om asielgerelateerde redenen rechtmatig 
verblijf hebben en die op 20 juli 2015 in bewaring zijn gesteld op grond van artikel 59, eerste 
lid, sub b, Vw 2000 de grondslag van rechtswege omklappen op het moment van 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Deze werkwijze wordt mogelijk geacht doordat de 
criteria voor inbewaringstelling niet zullen wijzigen en er dus geen nieuwe afweging hoeft te 
worden gemaakt over het voortzetten van de bewaring. 
Geconstateerd kan worden dat in de Opvangrichtlijn geen overgangsrecht is opgenomen, 
zodat de minimumnormen in artikel 8 van deze richtlijn vanaf 20 juli 2015 onmiddellijke 
werking hebben, waarbij de ultimum remedium-gedachte voor de inbewaringstelling van de 
niet-uitgeprocedeerde asielzoeker is te vinden in het tweede lid van deze bepaling. Het 
wetsvoorstel treedt echter op dezelfde datum inwerking en daarin is een nieuw artikel 59c 
opgenomen. 
 
Artikel 59c zal de algemene vereisten voor inbewaringstelling bevatten. Dit artikel heeft 
betrekking op alle gronden voor bewaring en de vereisten gelden voor zowel de 
inbewaringstelling ten aanzien van rechtmatig verblijvende vreemdelingen als van ten 
aanzien van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. De maatregel van bewaring kan 
slechts worden opgelegd indien er geen lichter middel voorhanden is, dat even effectief is. 
Immers, de inbewaringstelling is een inbreuk op de bewegingsvrijheid van de vreemdeling en 
dergelijke inbreuk is slechts toegestaan indien deze noodzakelijk is met het oog op een 
welomschreven maatschappelijk belang én proportioneel is met het oog op het realiseren van 
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dit belang. Deze algemene vereisten gelden voor alle vormen van inbewaringstelling, en zijn 
een nadere specificatie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij de uitoefening 
van de bevoegdheid tot inbewaringstelling. Bewaring dient met onmiddellijke ingang te 
worden opgeheven wanneer het doel voor de inbewaringstelling niet langer bestaat, en er 
geen andere grond voor het voortzetten van de inbewaringstelling bestaat. Ook dient de 
bewaring onmiddellijk te worden opgeheven wanneer de vreemdeling heeft aangegeven 
Nederland te willen verlaten en hiervoor de gelegenheid bestaat. 
 
De Opvangrichtlijn biedt de mogelijkheid tot inbewaringstelling van rechtmatig verblijvende 
vreemdelingen (asielzoekers) met verschillende oogmerken, maar verbindt de bevoegdheid 
tot inbewaringstelling aan nadere regels. In het eerste lid, sub a-d, van artikel 59b worden de 
verschillende grondslagen neergelegd voor inbewaringstelling van rechtmatig verblijvende 
vreemdelingen in de asielprocedure. De uitwerking van deze gronden zal plaatsvinden in het 
Vb 2000. De grondslagen voor bewaring in artikel 59b, eerste lid zijn: 

a. Bewaring is noodzakelijk met het oog op vaststelling van de identiteit of 
nationaliteit van de vreemdeling. 

Bij inbewaringstelling met het oog op identiteitsvaststelling gaat het om in bewaring stellen 
ten behoeve van onderzoek naar de identiteit (bijvoorbeeld leeftijdsonderzoek of 
taalonderzoek). Het gaat om situaties waarin er sprake is van gerede twijfel over de identiteit, 
waarbij er een risico op onderduiken is wanneer het onderzoek niet in een gesloten procedure 
wordt afgerond. Er dient sprake te zijn van omstandigheden die de inbewaringstelling 
rechtvaardigen. De omstandigheden die kunnen leiden tot een vermoeden van een risico op 
onderduiken zijn uitgewerkt in het Vb 2000. 

b. Bewaring is noodzakelijk is met het oog op het verkrijgen van gegevens die 
noodzakelijk zijn voor beoordeling van een aanvraag tot het verlenen van een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, met name indien er sprake is van 
een risico op onttrekking. 

Van inbewaringstelling op deze grond zal sprake zijn in de situatie waarin een 
uitgeprocedeerde asielzoeker of in Nederland aangetroffen illegaal verblijvende vreemdeling 
in bewaring is gesteld met het oog op terugkeer, en in bewaring een (nieuwe) asielaanvraag 
indient, zodat de inbewaringstelling niet per definitie zou moeten worden beëindigd en kan 
onttrekking aan het toezicht van de autoriteiten worden voorkomen. Een voorwaarde voor 
inbewaringstelling op grond van artikel 59b, eerste lid, sub b, is dat sprake dient te zijn van 
een risico op onderduiken, gebaseerd op objectieve feiten en omstandigheden. Deze 
omstandigheden zijn uitgewerkt in het Vb 2000. 

c. Bewaring is noodzakelijk vanwege frustratie van de terugkeer door de 
vreemdeling. 

Deze inbewaringstelling is een uitwerking van de uitspraak van het HvJ-EU in de zaak Arslan 
tegen Tsjechië van 30 mei 201352. Mehmet Arslan was, na illegale binnenkomst op het 
grondgebied van de Europese Unie, in bewaring gesteld ten behoeve van uitzetting en had hij 
vervolgens een asielverzoek ingediend. In deze zaak oordeelde het HvJ-EU dat hoewel de 
Terugkeerrichtlijn slechts van toepassing is op illegaal verblijvende derdelanders en niet 
gedurende de procedure voor de behandeling van het asielverzoek betekent dit niet dat de 
terugkeerprocedure daardoor definitief wordt beëindigd, aangezien deze kan worden 
voortgezet indien het asielverzoek wordt afgewezen. Tevens oordeelde het HvJ-EU dat het 
Unierecht zich niet verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan een derdelander, 
die om internationale bescherming heeft verzocht na krachtens artikel 15 van de 
Terugkeerrichtlijn in bewaring te zijn gesteld, op grond van een bepaling van nationaal recht 
in bewaring blijft, wanneer na een beoordeling in het individuele geval van alle relevante 
omstandigheden blijkt dat dit verzoek is ingediend met als enig doel de uitvoering van het 
terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen en dat het objectief noodzakelijk en evenredig is 
om de bewaringsmaatregel te handhaven om te vermijden dat de betrokkene zich definitief 
aan zijn terugkeer onttrekt. Het voorzetten van bewaring is in een deze situatie noodzakelijk 
voor het kunnen voeren van een effectief terugkeerbeleid door de lidstaat. Vanaf 
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inwerkingtreding van het wetsvoorstel ter implementatie van artikel 8, derde lid, aanhef en 
onder d, van de Opvangrichtlijn gelden daarom na indiening van een asielverzoek voor het 
laten voortduren van bewaring drie wettelijke vereisten: 
1. de vreemdeling wordt reeds in bewaring gehouden in het kader van een terugkeerprocedure uit 
hoofde van de Terugkeerrichtlijn;  
2. de vreemdeling heeft reeds de mogelijkheid van toegang tot de asielprocedure gehad; en  
3. op redelijke gronden kan worden aangenomen dat hij de aanvraag louter indient om de uitvoering 
van het terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen.  

d. De vreemdeling een gevaar vormt voor de nationale veiligheid of openbare orde 
als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel e, van de Opvangrichtlijn.  

Deze inbewaringstelling ziet op die situaties, waarin er nog geen sprake is van een heel 
concreet zicht op uitzetting omdat de aanvraag nog moet worden afgedaan, maar er toch, 
gelet op de persoon van de vreemdeling, een zwaarwegend belang is om in bewaring te 
stellen, bijvoorbeeld vreemdelingen die criminele antecedenten hebben, vreemdelingen die 
een bedreiging vormen voor de staatsveiligheid of vreemdelingen die artikel 1(F) van het 
Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen in de asielprocedure. Het begrip openbare orde uit 
artikel 8, derde lid, onderdeel e, van de Opvangrichtlijn is een ander begrip van openbare 
orde dan dat in artikel 59 Vw 2000. Het belang van openbare orde in artikel 59 Vw 2000 is 
direct verbonden met het belang van uitzetting en de inbewaringstelling is in dat geval met 
het oog op (gedwongen) terugkeer of uitzetting. 
 
De huidige beoordeling van de vreemdelingenbewaring door de rechter 
Na in het verleden en een beetje in de toekomst te hebben gekeken, is het tijd voor het heden. 
Het uitgangspunt in punt 16 van de considerans van de Terugkeerrichtlijn dat de 
inbewaringstelling een ultimum remedium is, houdt verband met de in het Nederlandse 
bestuursrecht gehanteerde beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. De vraag is of 
dit uitgangspunt een wijziging van het door de rechter gehanteerde toetsingskader kan 
rechtvaardigen. Dit is inderdaad gerechtvaardigd indien het nuttig effect van de 
Terugkeerrichtlijn, namelijk het bieden van normen ter ondersteuning van reële nationale 
inspanningen tot verwijdering, wordt aangetast door een volledige rechterlijke toets van de 
feitelijke en juridische gronden voor inbewaringstelling, maar waarbij de beoordeling van de 
mogelijkheid een lichter middel toe te passen, in het licht van deze gronden, in eerste 
instantie aan het bestuursorgaan wordt overgelaten en de rechter zich over de redelijkheid 
van deze beoordeling kan uitspreken. 
Volgens jurisprudentie van de Afdeling, onder andere de uitspraak van 5 februari 201053, 
komt de staatssecretaris, indien er voor het opleggen van de maatregel van bewaring 
voldoende gronden zijn, bij de beantwoording van de vraag of met een lichter middel dan 
bewaring kan worden volstaan om de verwijdering te verzekeren, beoordelingsruimte toe. 
De vreemdelingenrechter is daardoor beperkt in de wijze van toetsing van de opgelegde 
bewaringsmaatregel vanwege de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie en het grievenstelsel. Wel volgt uit de jurisprudentie van de Afdeling, 
onder meer de uitspraak van 7 december 200454, dat, ook indien de staatssecretaris zich op 
het standpunt stelt dat niet met een lichter middel dan bewaring kan worden volstaan, de 
staatssecretaris is gehouden, in het geval de vreemdeling bijzondere feiten en 
omstandigheden met betrekking tot zijn persoonlijke belangen heeft aangevoerd, te 
beoordelen of deze belangen het opleggen van de maatregel van vreemdelingenbewaring 
niettemin onevenredig bezwarend (disproportioneel) maken. 
 
De enigszins terughoudende toets 
Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Terugkeerrichtlijn dient de inbewaringstelling 
door een administratieve of rechterlijke autoriteit te worden gelast, schriftelijk met opgave 
van de feitelijke en juridische gronden. Uit dit gedeelte van het tweede lid van artikel 15 van 
de Terugkeerrichtlijn kan in combinatie met het eerste lid van deze bepaling worden 
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opgemaakt dat de rechter moet beoordelen of zich de situatie voordoet dat andere afdoende 
maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen worden toegepast. Na het 
verstrijken van de implementatietermijn van de Terugkeerrichtlijn op 24 december 2010 
werd in een aantal uitspraken door rechtbanken aanleiding gezien om dit ook niet langer 
terughoudend te toetsen. In deze uitspraken werd geoordeeld dat de rechter, mits 
aangevoerd, na dient te gaan of met een minder dwingend middel dan bewaring kan worden 
volstaan en dat voor een terughoudende toets met betrekking tot de vraag of een lichter 
middel geïndiceerd is, met ingang van 25 december 2010 dan ook geen plaats is55. Er waren 
daarentegen ook rechtbanken van oordeel dat na het verstrijken van de 
implementatietermijn van de Terugkeerrichtlijn bij een beroep op het toepassen van een 
lichter middel door de rechtbank een terughoudende toetsing diende plaats te vinden. Het 
evenredigheids- en doeltreffendheidsbeginsel hadden naar het oordeel van deze rechtbanken 
geen andere betekenis voor het nationale systeem zoals dat werd gehanteerd voordat de 
Terugkeerrichtlijn in werking was getreden56. 
 
Vervolgens was het wachten op de Afdeling. Bij uitspraak van 28 april 201157 oordeelde zij dat 
de rechter de mogelijkheid van een lichter middel enigszins terughoudend dient te toetsen. 
Zo overwoog de Afdeling dat in artikel 15, eerste lid, aanhef, van de Terugkeerrichtlijn met 
betrekking tot de toepassing van minder dwingende maatregelen geen beoordelingsvrijheid is 
toegekend, maar de bewoordingen "afdoende", "doeltreffend" en "kunnen worden toegepast" 
naar hun aard wel enige beoordelingsruimte impliceren. Naar het oordeel van de Afdeling 
bracht dit met zich dat ook de toetsing door de rechter in zoverre enigszins terughoudend 
diende te zijn. Deze wijze van toetsing was volgens de Afdeling niet ongunstiger dan de wijze 
waarop de Nederlandse rechter soortgelijke bestuursrechtelijke normen met een zekere 
beoordelingsruimte toetst en was derhalve in overeenstemming met het 
gelijkwaardigheidsbeginsel. Voorts bestond geen grond voor het oordeel dat deze wijze van 
toetsing niet in overeenstemming was met het doeltreffendheidsbeginsel, aldus de Afdeling. 
 
Bij uitspraak van 8 juli 201158 heeft de Afdeling uitgelegd dat ‘enigszins terughoudend’ niet 
geheel gelijk is aan de voorheen gehanteerde marginale toets. Uit deze uitspraak volgt dat de 
rechter bij de beantwoording van de vraag of in het geval van de vreemdeling met toepassing 
van een lichter middel had kunnen worden volstaan, dient te beoordelen of de 
staatssecretaris zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat geen andere 
afdoende maar minder dwingende maatregelen dan de inbewaringstelling doeltreffend 
konden worden toegepast. Door te beoordelen of de staatssecretaris zich niet in redelijkheid 
op het standpunt heeft kunnen stellen dat in het geval van de vreemdeling niet met een 
lichter middel kon worden volstaan, heeft de rechter zich naar het oordeel van de Afdeling te 
terughoudend opgesteld. 
 
Deze enigszins terughoudende toets door de rechter neemt niet weg dat het bestuur de 
rechtmatigheid van de bewaring aan een spoedige rechterlijke toetsing dient te onderwerpen.  
Hiermee wordt voldaan aan het zogeheten speedy trial beginsel uit artikel 5, vierde lid, 
EVRM. Verder is in artikel 15, derde lid, van de Terugkeerrichtlijn als norm neergelegd dat in 
ieder geval de inbewaringstelling met redelijke tussenpozen op verzoek van de onderdaan 
van een derde land of ambtshalve wordt getoetst. In het geval van een lange periode van 
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bewaring wordt de toetsing aan controle door een rechterlijke autoriteit onderworpen. Niet 
valt in te zien dat met deze bepalingen in de Terugkeerrichtlijn een andere rechterlijke 
toetsing zou worden beoogd dan een volle toets. 
 
Ondanks de ‘enigszins terughoudende toetsing’ wordt door rechtbanken weinig rekening 
gehouden met het ultimum remedium-beginsel. Zo is slechts in enkele zaken door de rechter 
geoordeeld dat het bestuursorgaan ten onrechte geen lichter middel als een meldplicht heeft 
opgelegd als de vreemdeling meewerkte59, dat bij een vreemdeling met veel lichamelijke 
klachten een lichter middel aangewezen was60 of dat bij een gezin met jonge minderjarige 
kinderen een lichter middel noodzakelijk was61 (zoals ook in het beleid in paragraaf A5/2.4 
Vc 2000 is neergelegd). Het toepassen van een lichter middel wordt dus met name bij 
kwetsbare groepen noodzakelijk geacht en overige omstandigheden zijn vaak onvoldoende 
voor het opleggen van een lichter middel62. Wel wordt door de rechter vereist dat de door de 
staatssecretaris te maken belangenafweging tot het toepassen van een lichter middel goed is 
gemotiveerd63. Verder werd door een rechter geoordeeld dat een lichter middel in overweging 
dient te worden genomen, indien door de vreemdeling wordt aangeboden dat hij een 
borgsom wil betalen64. Het is nog afwachten hoe de Afdeling dit lichter middel als alternatief 
voor bewaring zal beoordelen. 
 
Het ultimum remedium-beginsel is in het kader van vreemdelingenbewaring in de 
rechtspraktijk 'enigszins' op de achtergrond geraakt65. De beperkte mate waarin de rechter 
rekening houdt met het ultimum remedium-karakter van de vreemdelingenbewaring lijkt het 
resultaat van de veronderstelling bij rechters dat het bestuursorgaan alleen maar 
vreemdelingen in bewaring stelt als dat echt niet anders kan. De waarborging van het 
ultimum remedium-beginsel wordt dus als het ware uitbesteed aan het bestuursorgaan, 
terwijl voor het bestuur de maatregel van bewaring meer regel dan uitzondering is. De vraag 
is of de rechter niet meer verantwoordelijkheid moet nemen om het ultimum-remedium 
karakter van de maatregel van bewaring te garanderen. Een verklaring voor de beperkte 
toetsing van een beroep op een lichter middel is wellicht dat de rechtmatigheid van de 
maatregel van bewaring spoedig dient te worden beoordeeld en het feit dat advocaten in veel 
gevallen niet de benodigde feiten stellen. Het fundamentele probleem van de beperkte 
waarborging van het ultimum remedium-beginsel kan vanuit het oogpunt van de rechter 
enkel met een nog verdergaande toets worden veranderd. De vreemdelingenrechter dient 
zich niet langer te verschuilen achter het excuus gebonden te zijn aan de keuzes van de 
wetgever en het bestuur. 
 
Artikel 15, tweede lid, van de Terugkeerrichtlijn vs. artikel 8:69 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) 
Uit artikel 15, eerste en tweede lid van de Terugkeerrichtlijn kan worden afgeleid dat de 
rechter, die de bestuurlijke beslissing tot (verlenging van de) bewaring controleert, bij die 
beoordeling betrekt of in een specifiek geval andere afdoende maar minder dwingende 
maatregelen dan een bewaring doeltreffend kunnen worden toegepast. Daarbij heeft de 
rechter de mogelijkheid om op basis van de feitelijke elementen van het concrete geval 
(feiten, bewijzen en opmerkingen die tijdens de procedure ter kennis zijn gebracht) een 
vervangende maatregel te gelasten. Eigenlijk zou dit bij de beoordeling door de rechter een 
eerste overweging moeten vormen en indien door de (gemachtigde van de) vreemdeling 
expliciet een beroep is gedaan op een lichter middel, zal de rechter dit ook bij de beoordeling 
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betrekken. Echter, in het geval dat (de gemachtigde van) een vreemdeling geen beroep doet 
op een lichter middel zal dit derhalve ook niet door de rechter worden getoetst. De 
vreemdelingenrechter beperkt zich in de beoordeling tot dat hetgeen in de beroepsgronden 
wordt aangevoerd. Op grond van artikel 8:69, tweede lid, Awb is de nationale rechter niet 
bevoegd het lichtere middel ambtshalve te toetsen. De rechter is alleen bevoegd tot het 
aanvullen van de feiten en rechtsgronden op grond van artikel 8:69, tweede en derde lid, 
Awb. Indien een vreemdeling geen beroep doet op een lichter middel, zal het lichtere middel 
daarom evenmin worden beoordeeld door de rechter. Niettemin kan dit tot een knelpunt 
leiden wanneer de rechter de in bewaring genomen vreemdeling niet in vrijheid stelt omdat 
de grond voor onrechtmatigheid van de bewaring niet in beroep is aangevoerd, terwijl 
duidelijk is dat het bestuursorgaan bij de toepassing van deze maatregel niet heeft betrokken 
of een lichter middel doeltreffend zou kunnen worden toegepast of dit niet of onvoldoende 
kenbaar heeft gemotiveerd, waardoor de rechter bij de beoordeling eigenlijk in strijd handelt 
met artikel 15, tweede lid, van de Terugkeerrichtlijn en artikel 5, vierde lid, EVRM (habeas 
corpus-beginsel). 
 
Artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn en artikel 5 EVRM dicteren de rechterlijke beoordeling 
van de rechtmatigheid van de bewaring en op basis hiervan zou – ongeacht of door een 
vreemdeling een beroep wordt gedaan op een lichter middel – de rechter dit ambtshalve 
moeten toetsen. Dit neemt niet weg dat de Terugkeerrichtlijn en het EVRM niet dicteren hoe 
de rechtsbescherming moet worden ingevuld. Uit het arrest van het HvJ-EU in de zaak 
Byankov tegen Bulgarije66 volgt dat het HvJ-EU van oordeel is dat de vraag of het EU-recht 
verplicht tot heroverweging van een met dat recht strijdig in rechte onaantastbaar besluit in 
algemene zin moet worden beantwoord binnen het kader van het beginsel van loyale 
samenwerking als neergelegd in artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (hierna: VEU) en het beginsel van nationale procedurele autonomie, waarbij de 
beginselen van gelijkwaardigheid en effectiviteit de randvoorwaarden zijn waaraan het 
nationale recht moet voldoen. Het gelijkwaardigheidsbeginsel vereist dat voor een vordering 
waarbij het EU-recht wordt ingeroepen de regels van nationaal recht niet ongunstiger mogen 
zijn dan voor een vergelijkbare vordering die enkel gebaseerd is op nationaal recht. Het 
effectiviteitsbeginsel vereist dat de rechtsregels van het nationale recht de uitoefening van 
rechten die gebaseerd zijn op het EU-recht niet uiterst moeilijk of praktisch onmogelijk 
maken. In beginsel wordt de wijze waarop vreemdelingen de door het EU-recht toegekende 
rechten bij deze nationale rechter kunnen afdwingen dus bepaald door het nationale recht67. 
Uit het arrest van het HvJ-EU in de zaak Van der Weerd e.a. tegen Nederland van 
7 juni 200768 volgt dat het Unierecht de nationale rechter niet verplicht om in een procedure 
in rechte betreffende de rechtmatigheid van een bestuurshandeling ambtshalve te toetsen 
aan gronden ontleend aan bepalingen van Unierecht, nu noch het gelijkwaardigheidsbeginsel 
noch het doeltreffendheidsbeginsel dit vereist.  
 
In het nationale recht heeft de Afdeling de ambtshalve toetsing door de bestuursrechter 
beperkt tot voorschriften van openbare orde69. Daarbuiten doet de rechter ingevolge artikel 
8:69 Awb uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het 
verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting, waarbij hij ambtshalve 
de rechtsgronden aanvult en ambtshalve de feiten kan aanvullen. Het betoog dat de 
rechtbank de Terugkeerrichtlijn ambtshalve bij de beoordeling van de maatregel van 
bewaring dient te betrekken wordt door de Afdeling niet gevolgd70. Hoewel de in de 
Terugkeerrichtlijn opgenomen bepalingen geen voorschriften van openbare orde bevatten, 
zodat een ambtshalve toetsing van die bepalingen bij een beoordeling van een 
bewaringsmaatregel in zoverre niet aan de orde is, laat dat volgens de Afdeling71 onverlet de 
                                                
66 HvJ-EU van 4 oktober 2012, ECLI:EU:C:2012:608. 
67 J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven, Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Ars Aequi Libri 2011. 
68 HvJ-EU van 7 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:318. 
69 Afdeling van 16 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9617. 
70 Afdeling van 26 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP2536. 
71 Afdeling van 4 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR1251; Afdeling van 1 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8589. 
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verplichting van de rechter op grond van artikel 8:69, tweede lid, Awb de rechtsgronden 
ambtshalve aan te vullen. Als uit de gedingsstukken echter evenmin een beroep op een lichter 
middel ter fine van een doeltreffende terugkeer kan worden afgeleid, dan treedt de rechter 
dus buiten de grenzen van het geschil als bedoeld in artikel 8:69 Awb door het ultimum 
remedium-beginsel ambtshalve te toetsen. De vreemdeling doet er daarom verstandig aan 
om in de procedure bij de rechtbank het lichter middel als beroepsgrond naar voren te 
brengen. 
 
Het Mahdi-arrest – verlengingsbesluit en het einde van de enigszins terughoudende toets 
Op 28 maart 2014 werd in het kader van een bestuurlijke procedure, die op initiatief van de 
directeur van de directie migratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken was ingesteld 
en ertoe strekte de bestuursrechter te Sofia in Bulgarije ambtshalve te doen beslissen over de 
verlenging van de bewaring van een Soedanees, het verzoek om een prejudiciële beslissing 
betreffende de uitlegging van artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn ingediend. Het HvJ-EU 
heeft besloten tot inwilliging van het verzoek van de verwijzende rechter om dit verzoek om 
een prejudiciële beslissing volgens de spoedprocedure te behandelen. Op 5 juni 2014 heeft 
het HvJ-EU in de zaak Mahdi tegen Bulgarije arrest gewezen72. 
 
Uit rechtsoverwegingen 44 tot en met 46 en 52 van het arrest Mahdi volgt dat een 
verlengingsbesluit een schriftelijk besluit moet zijn waarin de feitelijke en juridische gronden 
ter rechtvaardiging van dat besluit zijn opgenomen. Dit vereiste is volgens het HvJ-EU niet 
alleen in het belang van een adequate rechtsbescherming van de vreemdeling, maar dient er 
ook toe om de rechter ten volle in staat te stellen om de rechtmatigheid van een 
verlengingsbesluit te beoordelen. 
 
In de rechtsoverwegingen 58 tot en met 61 heeft het HvJ-EU uiteengezet aan welke criteria 
daarbij door de rechter moet worden getoetst. Dit zijn niet alleen de in artikel 15, zesde lid 
van de Terugkeerrichtlijn gestelde vereisten, maar ook de vereisten die voortvloeien uit het 
eerste en vierde lid van deze bepaling. Het HvJ-EU kent in de rechtsoverwegingen 45 en 46 
van het arrest in de zaak Mahdi tegen Bulgarije gewicht toe aan de belangen van de 
vreemdeling en aan het belang van de controlerende rechter. Verder heeft het HvJ-EU in de 
rechtsoverwegingen 58 tot en met 61 van dit arrest een toetsingskader uiteengezet waaruit 
volgt dat door de autoriteit die de bewaring oplegt (in een verlengingsbesluit) niet mag 
volstaan met de motivering dat is voldaan aan de vereisten van artikel 15, zesde lid, van de 
Terugkeerrichtlijn. De opleggende autoriteit moet tevens motiveren of nog steeds is voldaan 
aan de in artikel 15, eerste en vierde lid, van die richtlijn omschreven vereisten. Zo heeft het 
HvJ-EU in rechtsoverwegingen 59, 60 en 61 overwogen dat artikel 15, zesde lid, van de 
Terugkeerrichtlijn moet worden gelezen in samenhang met artikel 15, vierde lid, ervan, dat 
preciseert dat, wanneer blijkt dat er wegens juridische of andere overwegingen geen redelijk 
vooruitzicht op verwijdering meer is, of dat de in artikel 15, eerste lid, van deze richtlijn 
bedoelde omstandigheden zich niet meer voordoen, de bewaring van de betrokken 
derdelander niet langer gerechtvaardigd is en deze derdelander onmiddellijk moet worden 
vrijgelaten. Aangaande het eerste uit artikel 15, vierde lid, van die richtlijn voortvloeiende 
vereiste, heeft het HvJ-EU reeds gepreciseerd dat het oordeel dat er een "redelijk vooruitzicht 
op verwijdering" in de zin van deze bepaling blijft bestaan, vereist dat op het tijdstip dat de 
rechtmatigheid van de bewaring door de nationale rechter wordt getoetst er, rekening 
houdend met de termijnen van artikel 15, leden 5 en 6, van Richtlijn 2008/115, een werkelijk 
vooruitzicht bestaat dat de verwijdering kan slagen. Dit had het HvJ-EU reeds eerder 
overwogen in rechtsoverweging 65 van het arrest van 30 december 2009 in de zaak Kadzoev 
tegen Bulgarije73. Het tweede uit artikel 15, vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn 
voortvloeiende vereiste verplicht tot een toetsing van de inhoudelijke voorwaarden van 
artikel 15, eerste lid, van deze richtlijn, waarop de aanvankelijke beslissing tot bewaring van 
de betrokken derdelander was gebaseerd. 
                                                
72 HvJ-EU van 5 juni 2014 in de zaak Mahdi tegen Bulgarije, ECLI:EU:C:2014:1320. 
73 HvJ-EU van 30 december 2009, ECLI:EU:C:2009:741. 
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Voorts oordeelt het HvJ-EU in rechtsoverweging 56, onder verwijzing naar artikel 15, derde 
lid, van de Terugkeerrichtlijn, dat een rechterlijke autoriteit die beslist over de mogelijkheid 
om de aanvankelijke bewaring te verlengen, die bewaring moet controleren, zelfs indien de 
bewaring van de betrokken derdelander reeds is getoetst door de autoriteit die de 
aanvankelijke bewaring heeft gelast. Rechtsoverweging 62 van dit arrest heeft dus in zijn 
geheel betrekking op de rechterlijke autoriteit die de bestuurlijke beslissing tot verlenging 
van de bewaring controleert. Uit deze rechtsoverweging volgt dat de rechter bij de 
beoordeling van de rechtmatigheid van een verlengingsbesluit moet kunnen beslissen over 
elk relevant feitelijk en juridisch element om te bepalen of een verlenging van de bewaring 
gerechtvaardigd is in het licht van de in de rechtsoverwegingen 58 tot en met 61 van dat 
arrest vermelde vereisten. Deze bevoegdheid van de rechter impliceert, zoals volgt uit 
rechtsoverwegingen 61 en 62 van het arrest Mahdi, een grondig onderzoek naar de feitelijke 
elementen van het concrete geval en dat de rechter zijn beslissing in de plaats van die van de 
administratieve autoriteit moet kunnen stellen en moet kunnen beslissen over de 
mogelijkheid om een vervangende maatregel te gelasten. 
 
De uitwerking van het Mahdi-arrest in de Nederlandse rechtsprakrijk 
In een zaak waarin door een vreemdeling beroep was ingesteld bij de Nederlandse 
bestuursrechter (enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken) tegen een besluit om de aan 
hem opgelegde vrijheidsontnemende maatregel met ten hoogste 12 maanden te verlengen 
(een zogeheten verlengingsbesluit) werd aangevoerd dat de staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie in het verlengingsbesluit ten onrechte geen opgave had gedaan van alle feitelijke en 
juridische gronden en dat daarmee – onder verwijzing naar het arrest Mahdi – dit besluit 
onvoldoende is gemotiveerd. Daarnaast voerde de vreemdeling, wederom onder verwijzing 
naar het Mahdi-arrest, aan dat de rechtbank het eventueel toepassen van een lichter middel 
vol moet toetsen. Bij uitspraak van 16 oktober 2014 heeft de rechtbank Den Haag, 
zittingsplaats Amsterdam, het beroep ongegrond verklaard74. De rechtbank oordeelde in deze 
zaak dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet in strijd met artikel 15 van de 
Terugkeerrichtlijn had gehandeld. Uit het arrest van het HvJ-EU inzake Mahdi tegen 
Bulgarije75 volgde niet dat de staatssecretaris ambtshalve in elk verlengingsbesluit moet 
motiveren of er nog steeds een risico op onttrekken aan het toezicht bestaat dan wel of de 
vreemdeling nog steeds de voorbereiding van terugkeer ontwijkt of belemmert, of met een 
lichter middel kan volstaan en of er zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn bestaat. 
Volgens de rechtbank Amsterdam volgde uit het arrest evenmin dat de rechter vol moet 
toetsen of de staatssecretaris met een lichter middel kon volstaan. 
 
De Afdeling heeft bij uitspraak van 23 januari 201576 het door de vreemdeling tegen deze 
uitspraak ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard en de aangevallen uitspraak 
bevestigd met verbetering van de gronden waarop deze rust. Allereerst oordeelt de Afdeling 
dat de vreemdeling geen grieven heeft gericht tegen de overwegingen van de aangevallen 
uitspraak, waarin de rechtbank heeft geoordeeld dat de omstandigheid dat de vreemdeling 
niet meewerkt aan zijn uitzetting terecht aan het verlengingsbesluit ten grondslag is gelegd. 
Derhalve is in hoger beroep onbestreden dat de staatssecretaris in het verlengingsbesluit 
deugdelijk heeft gemotiveerd waarom in het geval van de vreemdeling aan het bepaalde in 
artikel 59, zesde lid, Vw 2000 en daarmee aan het bepaalde in artikel 15, zesde lid, van de 
Terugkeerrichtlijn is voldaan. Verder heeft de rechtbank naar het oordeel van de Afdeling 
terecht, zij het op onjuiste gronden, geoordeeld dat de staatssecretaris in het 
verlengingsbesluit voldoende feitelijke en juridische gronden heeft opgenomen. De Afdeling 
voegt daar evenwel aan toe dat het op de weg van de staatssecretaris ligt om zo spoedig 
mogelijk uitdrukkelijk en gemotiveerd in verlengingsbesluiten te beoordelen of aan de in 
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76 Afdeling van 23 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:232. 
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artikel 15, eerste, vierde en zesde lid, van de Terugkeerrichtlijn gestelde criteria is voldaan. In 
procedures tegen verlengingsbesluiten genomen op of na 15 maart 2015 zal de Afdeling aan 
het enkele ontbreken van deze uitdrukkelijke en gemotiveerde beoordeling in beginsel de 
conclusie verbinden dat deze besluiten moeten worden vernietigd. Tot slot oordeelt de 
Afdeling, onder verwijzing naar rechtsoverweging 56 en 58 tot en met 62 van het arrest 
Mahdi van het HvJ-EU, dat de toetsingsmaatstaf van een enigszins terughoudende toetsing 
door de rechter dient te worden verlaten. Dit leidt evenwel niet tot vernietiging van de 
aangevallen uitspraak omdat de vreemdeling geen grieven heeft gericht tegen de 
overwegingen van de aangevallen uitspraak, waarin de rechtbank tot het oordeel was 
gekomen dat hij niet meewerkt aan zijn uitzetting. Voorts had hij bij zijn gehoren en in 
beroep geen bijzondere feiten of omstandigheden aangevoerd met betrekking tot zijn 
persoonlijke belangen die de maatregel onevenredig maken. De op de zaak betrekking 
hebbende stukken gaven volgens de Afdeling ook overigens geen blijk van dergelijke feiten en 
omstandigheden. De staatssecretaris heeft zich naar het oordeel van de Afdeling dus terecht 
op het standpunt gesteld dat in het geval van deze vreemdeling toepassing van een lichter 
middel niet volstond en dat daarin gedurende zijn bewaring geen verandering is gekomen. 
 
Rechterlijke overgangsregeling 
Door de Afdeling is in deze uitspraak van 23 januari 2015 overwogen dat eerst aan het enkele 
ontbreken van deze uitdrukkelijke en gemotiveerde beoordeling de conclusie zal worden 
verbonden dat een verlengingsbesluit in beginsel moet worden vernietigd bij een besluit 
genomen op of na 15 maart 2015. Nu de Terugkeerrichtlijn reeds op 24 december 2010 
geïmplementeerd diende te zijn en het arrest van het HvJ-EU in de zaak Mahdi, waarin de 
prejudiciële vragen van Bulgarije over artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn worden 
beantwoord, al dateert van 5 juni 2014 is deze rechterlijke overgangsregeling moeilijk te 
plaatsen. Zeker nu ook de reden ontbreekt waarom de Afdeling het noodzakelijk vond om een 
dergelijke overgangsregeling te treffen, die in dit geval uitsluitend in het voordeel van de 
administratieve autoriteit werkt. Uit jurisprudentie kan worden afgeleid dat de Afdeling met 
een rechterlijke overgangsregeling de praktijk de gelegenheid wil geven om zich aan te 
passen77. Echter, de omstandigheid dat de staatssecretaris eerst na de uitspraak van de 
Afdeling de Nederlandse beoordelingspraktijk zal gaan aanpassen (door in een 
verlengingsbesluit uitdrukkelijk gemotiveerd de beoordeling aan artikel 15, eerste, vierde en 
zesde lid, van de Terugkeerrichtlijn op te nemen) laat onverlet dat een uitspraak van het 
HvJ-EU bindend is en dat niet kan worden ontkend dat er voor de staatssecretaris voldoende 
gelegenheid is geweest om de beoordelingspraktijk aan te passen ná en aan het Mahdi-arrest. 
 
In een vergelijkbare zaak, waarin door de vreemdeling in beroep vrijwel exact dezelfde 
grieven waren aangevoerd als bij voormelde zaak bij de rechtbank Amsterdam en de 
Afdeling, oordeelde de meervoudige kamer van rechtbank Den Haag, zittingsplaats 
's-Hertogenbosch, bij uitspraak van 16 februari 201578 dat uit het Mahdi-arrest volgt dat de 
staatssecretaris in een verlengingsbesluit niet mag volstaan met de motivering van zijn 
standpunt dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 59, zesde lid, Vw 2000 en daarmee aan 
de vereisten van artikel 15, zesde lid, van de Terugkeerrichtlijn. De staatssecretaris moet 
volgens dat arrest tevens motiveren of nog steeds is voldaan aan de in artikel 15, eerste en 
vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn omschreven vereisten. Anders dan de staatssecretaris 
heeft gesteld kan door de rechtbank uit het bestreden besluit niet worden opgemaakt dat en 
waarom nog steeds aan het bepaalde in artikel 15, eerste en vierde lid, van de 
Terugkeerrichtlijn wordt voldaan. Het bestreden besluit voldoet volgens de rechtbank dan 
ook niet aan de eisen die ingevolge het Mahdi-arrest aan een verlengingsbesluit moeten 
worden gesteld. Gezien het tijdsverloop sinds het Mahdi-arrest valt zonder nadere 
toelichting, die ontbreekt, niet door de rechtbank in te zien dat de staatssecretaris in door 
hem genomen verlengingsbesluiten niet reeds thans uitdrukkelijk en gemotiveerd op elk van 

                                                
77 Afdeling van 15 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU8617 en van 22 augustus 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BX5580. 
78 Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, van 16 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1513. 
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de uit artikel 15, eerste, vierde en zesde lid, van de Terugkeerrichtlijn voortvloeiende 
vereisten zou hebben te hoeven ingaan. De rechtbank is in het licht van artikel 5 EVRM van 
oordeel dat de kennelijk ontstane vertraging in de aanpassing van de uitvoeringspraktijk aan 
de vereisten van het Mahdi-arrest niet zonder dwingende noodzaak voor rekening van de 
vreemdeling mag worden gelaten. De uitspraak van de Afdeling van 23 januari 2015 bevat 
echter geen toelichting op de keuze voor 15 maart 2015, en de gemachtigde van de 
staatssecretaris heeft desgevraagd ter zitting ook geen bijzondere feiten of omstandigheden 
genoemd die zouden maken dat de staatssecretaris deze toetsing niet reeds thans onverkort 
zou kunnen verrichten. De rechtbank verklaart daarop het beroep van de vreemdeling 
gegrond en vernietigt het verlengingsbesluit vanwege een zorgvuldigheids- en 
motiveringsgebrek. 
 
Voorts ziet de rechtbank geen aanleiding te bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde 
besluit in stand blijven. De rechtbank wijst in dit verband op de rechtsoverweging 56 en de 
rechtsoverwegingen 58 tot en met 62 van het Mahdi-arrest. Ter zitting heeft de gemachtigde 
van de staatssecretaris een aantal documenten genoemd die hij heeft betrokken bij de in het 
verweerschrift neergelegde beoordeling van de in het eerste en vierde lid van artikel 15 van de 
Terugkeerrichtlijn genoemde aspecten. Deze stukken maken echter geen deel uit van de 
gedingstukken in deze zaak, zodat de rechtbank hierover niet heeft kunnen beschikken, en de 
hiervoor genoemde beoordeling dus niet kan verrichten. Deze omstandigheid mag niet voor 
rekening van de vreemdeling komen, aldus de rechtbank. Om dezelfde reden komt de 
rechtbank niet toe aan de vraag of in dit specifiek geval andere afdoende maar minder 
dwingende maatregelen dan een bewaring doeltreffend kunnen worden toegepast. De 
gedingstukken bieden de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten om de bedoelde 
beoordeling te kunnen verrichten. Daarom bestaat voor de rechtbank evenmin aanleiding om 
zelf in de zaak te voorzien en van de bevoegdheid gebruik te maken om een vervangende 
maatregel te gelasten. Gezien het hiervoor door de rechtbank is overwogen, behoeft hetgeen 
over en weer is aangevoerd met betrekking tot de vraag of grond bestaat voor het oordeel dat 
de vreemdeling niet meewerkt ofwel dat de nodige documentatie uit China op zich laat 
wachten geen bespreking. De rechtbank beveelt de opheffing van de bewaring. 
 
Aanvullende jurisprudentie van de Afdeling kwam bij uitspraak van 23 februari 201579 in een 
zaak waarin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hoger beroep was ingesteld 
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam, van 30 oktober 
201480, waarbij de rechtbank het door de vreemdeling ingestelde beroep tegen de aan hem 
opgelegde maatregel van bewaring gegrond had verklaard en de opheffing van de maatregel 
van bewaring had bevolen. Door de Afdeling is in deze uitspraak overwogen dat zij geen 
aanleiding ziet om in het geval betreffende de oplegging van een maatregel van bewaring, 
anders te oordelen over de toetsingsmaatstaf dan in de uitspraak van 23 januari 201581 over 
de beoordeling door de rechter van de rechtmatigheid van een verlengingsbesluit. Daartoe 
wordt door de Afdeling, in navolging van het HvJ-EU in rechtsoverweging 44 van het arrest 
Mahdi, overwogen dat de bewaring en de verlenging ervan soortgelijke maatregelen zijn, 
aangezien beide tot gevolg hebben dat de betrokken vreemdeling van zijn vrijheid wordt 
beroofd om zijn terugkeer voor te bereiden en/of om over te gaan tot zijn verwijdering. 
De rechtbank heeft het standpunt van de staatssecretaris over de toepassing van een lichter 
middel derhalve terecht niet enigszins terughoudend getoetst. 
 
Het einde van de "enigszins terughoudende toets" betekent echter nog niet dat een "volle 
toets" door de rechter van de rechtmatigheid van (de verlenging van) een opgelegde 
maatregel van bewaring automatisch zal leiden tot het oordeel dat in het kader van de 
terugkeerprocedure altijd een lichter middel geïndiceerd is. De bevoegdheid van een rechter 
tot een grondig onderzoek naar de feitelijke elementen van het concrete geval en dat hij 
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daarbij zijn beslissing in de plaats van die van de administratieve autoriteit moet kunnen 
stellen en moet kunnen beslissen over de mogelijkheid om een vervangende maatregel te 
gelasten, laat onverlet dat de rechter bij een door de vreemdeling ingesteld (vervolg)beroep 
tegen de aan hem opgelegde (verlenging van) de bewaring de rechtmatigheid hiervan moet 
beoordelen door te toetsen of de relevante feitelijk en juridisch elementen in het specifieke 
geval de (verlenging van de) bewaring rechtvaardigen. 
Zo oordeelde de Afdeling in dit kader in de uitspraak van 23 februari 2015 dat de rechtbank 
Amsterdam in de door haar vermelde omstandigheden ten onrechte aanleiding heeft gezien 
voor het oordeel dat de uitzetting van de vreemdeling met een minder belastend middel dan 
bewaring kan worden bereikt. Gelet op deze omstandigheden en in aanmerking genomen de 
verklaringen van de vreemdeling waaruit blijkt dat hij niet wil terugkeren naar zijn land van 
herkomst, is de staatssecretaris er terecht vanuit gegaan dat de vreemdeling niet uit eigen 
beweging gevolg zal geven aan de op hem rustende vertrekplicht. De staatssecretaris heeft 
zich, anders dan de rechtbank heeft overwogen, terecht op het standpunt gesteld dat 
toepassing van een lichter middel derhalve niet volstond om de beoogde uitzetting van de 
vreemdeling te verzekeren. Voorts is niet gebleken van persoonlijke belangen van de 
vreemdeling die de bewaring voor hem onevenredig bezwarend maken en waarin de 
staatssecretaris aanleiding had moeten zien de vreemdeling niettemin een lichter middel dan 
bewaring op te leggen. 
 
Mahdi - de nationale jurisprudentie update 
Sinds voormelde uitspraken van de Afdeling van 23 januari 2015 en 23 februari 2015 en de 
uitspraak van de meervoudige kamer, van deze rechtbank, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, 
van 16 februari 2015 is sprake van een dijkdoorbraak op het gebied van nationale 
Mahdi-jurisprudentie. 
Zo is in dit verband door deze rechtbank, zittingsplaats Rotterdam, van 5 maart 201582 
overwogen dat gegeven de sedert het Mahdi-arrest verstreken tijd geen aanleiding te bepalen 
dat aan de staatssecretaris thans nog een termijn moet worden gegund de procedure voor het 
opleggen van de maatregel van bewaring aan te passen aan de vorenbedoelde eisen als 
voortvloeiend uit dat arrest. De rechtbank onderschrijft daartoe de overwegingen van de 
meervoudige kamer van deze rechtbank, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, van 
16 februari 201583. Gelet daarop lijdt het bestreden besluit aan een motiveringsgebrek en 
komt het voor vernietiging in aanmerking wegens strijd met artikel 3:46 Awb, aldus de 
rechtbank Rotterdam. 
De rechtbank Den Haag heeft daarentegen bij uitspraak van 9 maart 201584 overwogen dat 
geen grond wordt gezien voor het oordeel dat de staatssecretaris van het opleggen van de 
maatregel van bewaring had dienen af te zien omdat de staatssecretaris het bestreden 
verlengingsbesluit voldoende heeft gemotiveerd. 
 
De uitspraken van de Afdeling van 10 april 2015 
Op 10 april 2015 doet de Afdeling uitspraak in het hoger beroep tegen deze twee uitspraken. 
1. Bij uitspraak van de Afdeling van 10 april 201585 wordt het hoger beroep van de 

staatssecretaris ongegrond verklaard en de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 
5 maart 2015 bevestigd. Daartoe overweegt de Afdeling in rechtsoverweging 2.3: 

• dat in de voormelde uitspraak van 23 januari 2015 is geoordeeld dat de staatssecretaris, mede gelet op het 
gewicht dat het HvJ-EU in rechtsoverwegingen 45 en 46 van het arrest Mahdi aan de belangen van de 
vreemdeling en de controlerende rechter heeft toegekend, in een verlengingsbesluit moet motiveren of is 
voldaan aan de in artikel 15, eerste en vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn omschreven vereisten. 

• dat evenals in de voormelde uitspraak van 23 februari 2015 geen aanleiding wordt gezien om in dit geval, dat 
de oplegging van een maatregel van bewaring betreft, anders te oordelen. Het in artikel 15, tweede lid, van de 
Terugkeerrichtlijn gestelde vereiste dat de inbewaringstelling schriftelijk wordt gelast met opgave van de 
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feitelijke en juridische gronden, heeft juist in de eerste plaats betrekking op de oplegging van een maatregel 
van bewaring. In punt 44 van het arrest Mahdi heeft het HvJ-EU het toepassingsbereik van deze bepaling 
uitgebreid tot verlengingsbesluiten, omdat de bewaring en de verlenging ervan soortgelijke maatregelen zijn. 

• Het betoog van de staatssecretaris dat de oplegging van de maatregel reeds impliceert dat het zicht op 
uitzetting niet ontbreekt en de maatregel op dit punt derhalve geen motivering behoeft, verdraagt zich niet 
met het in artikel 15, tweede lid, van de Terugkeerrichtlijn gestelde motiveringsvereiste en de uitleg die het 
HvJ-EU daaraan in het arrest Mahdi heeft gegeven. 

• Voor zover de staatssecretaris heeft betoogd dat met de in de maatregel opgesomde bewaringsgronden in 
beginsel een belangenafweging is gegeven en hij niet uitdrukkelijk hoeft te motiveren waarom hij niet met 
toepassing van een lichter middel volstaat, kan hij daarin evenmin worden gevolgd. Hij dient immers in 
aanvulling op de bewaringsgronden te beoordelen of de vreemdeling bijzondere feiten of omstandigheden 
heeft aangevoerd met betrekking tot zijn persoonlijke belangen die de maatregel onevenredig maken. Dat de 
staatssecretaris in hoger beroep stelt dat de vreemdeling dergelijke feiten en omstandigheden niet heeft 
aangevoerd, laat onverlet dat hij deze vaststelling niet in de maatregel heeft vermeld. 

• Nu in de aan de inbewaringstelling ten grondslag gelegde motivering niet tot uitdrukking is gebracht, en ook 
niet tot uitdrukking komt, waarom de staatssecretaris in het geval van de vreemdeling niet met toepassing 
van een lichter middel kan volstaan en waarom het zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn niet 
ontbreekt, is de rechtbank terecht tot de conclusie gekomen dat dit besluit lijdt aan een motiveringsgebrek. 

2. Bij uitspraak van 10 april 201586 wordt het hoger beroep van de vreemdeling gegrond 
verklaard en de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 9 maart 2015 vernietigd. De 
Afdeling verwijst hierbij naar de dragende rechtsoverweging 2.3 in voormelde uitspraak 
van 10 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1309). 

 
De Afdelingsuitspraak van 14 april 201587 
In deze uitspraak heeft de Afdeling zich gebogen over het door de staatssecretaris ingediende 
hoger beroep tegen de uitspraak van de Bossche meervoudige kamer van 16 februari 2015, 
waarbij het hoger beroep gegrond werd verklaard en de uitspraak werd vernietigd. 
Naar het oordeel van de Afdeling zal bij een verlengingsbesluit genomen vóór 15 maart 2015 
de daartoe bevoegde rechter moeten beoordelen of uit de inhoudelijke motivering van dat 
verlengingsbesluit voldoende kenbaar blijkt waarom de staatssecretaris ten tijde van het 
nemen van dat besluit van oordeel was dat ook aan de in artikel 15, eerste en vierde lid, van 
de Terugkeerrichtlijn gestelde vereisten was voldaan. 
De Afdeling overwoog als volgt. Het in de voormelde uitspraak van 23 januari 2015 bedoelde 
vereiste dat de staatssecretaris in verlengingsbesluiten tevens moet motiveren waarom zijns 
inziens aan de in artikel 15, eerste en vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn gestelde vereisten 
is voldaan, vloeit rechtstreeks voort uit de uitleg die het HvJ-EU in het arrest Mahdi aan de 
Terugkeerrichtlijn heeft gegeven. Aangezien het HvJ-EU in dat arrest niet in een 
overgangstermijn heeft voorzien, moet het ervoor worden gehouden dat dit 
motiveringsvereiste onmiddellijk gold. Uit de uitspraak van de Afdeling van 23 januari 2015 
vloeit dan ook niet voort dat de staatssecretaris eerst met ingang van 15 maart 2015 in 
verlengingsbesluiten moet motiveren waarom zijns inziens aan de in artikel 15, eerste, vierde 
en zesde lid, van de Terugkeerrichtlijn gestelde vereisten is voldaan. Ook vóór die datum 
genomen verlengingsbesluiten moeten aan dit motiveringsvereiste voldoen en komen, indien 
dat niet of onvoldoende het geval is, voor vernietiging door de daartoe bevoegde rechter in 
aanmerking. 
Dat de staatssecretaris in een verlengingsbesluit dat is genomen vóór 15 maart 2015, niet 
specifiek tot uitdrukking heeft gebracht dat hij daarbij tevens heeft beoordeeld of aan de in 
artikel 15, eerste en vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn gestelde vereisten is voldaan, omdat 
hij in dat besluit niet uitdrukkelijk naar deze vereisten heeft verwezen, sluit niet uit dat in de 
bewoordingen van de gegeven motivering besloten ligt en aldus voldoende kenbaar is dat 
volgens de staatssecretaris ook aan die vereisten is voldaan. Bij een verlengingsbesluit 
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genomen vóór 15 maart 2015 zal de daartoe bevoegde rechter, indien daarover 
beroepsgronden zijn aangedragen, derhalve moeten beoordelen of uit de inhoudelijke 
motivering van dat verlengingsbesluit voldoende kenbaar blijkt waarom de staatssecretaris 
ten tijde van het nemen van dat besluit van oordeel was dat ook aan de in artikel 15, eerste en 
vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn gestelde vereisten was voldaan.  
Het is echter voor zowel de betrokken vreemdeling als de bevoegde rechter duidelijker indien 
de staatssecretaris in een verlengingsbesluit uitdrukkelijk en daarop gericht beoordeelt of 
tevens aan de in artikel 15, eerste en vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn gestelde vereisten is 
voldaan. Daarom heeft de Afdeling in de uitspraak van 23 januari 2015 van de 
staatssecretaris gevergd om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vanaf 15 maart 2015, in de 
motivering van verlengingsbesluiten uitdrukkelijk voor elk van de in artikel 15, eerste, vierde 
en zesde lid, van de Terugkeerrichtlijn gestelde criteria afzonderlijk aan te geven dat en 
waarom daaraan volgens hem is voldaan.  
De door de Afdeling gestelde aanpassingstermijn strekt er dan ook niet toe gedurende die 
periode genomen verlengingsbesluiten waarvan de motivering geen of onvoldoende 
aanknopingspunten biedt voor het oordeel dat deze in verband is te brengen met voormelde 
criteria, niettemin in stand te laten. 
 
Wel geeft de Afdeling aan dat de staatssecretaris er ten onrechte van uitgaat dat hij tot 15 
maart 2015 zijn verlengingsbesluiten nader mag motiveren door in beroep en hoger beroep te 
verwijzen naar andere op de zaak betrekking hebbende stukken. Doorslaggevend is de 
motivering die hij in het verlengingsbesluit zelf heeft gegeven. Volgens de Afdeling vloeit uit 
hetgeen in het verlengingsbesluit onder het kopje 'II (U werkt niet mee)' en het kopje 'III 
(Overige belangen)' is vermeld, voort waarom de staatssecretaris van oordeel was dat hij in 
dit geval niet met een lichter middel kon en hoefde te volstaan. Toegegeven dient te worden 
aan de Afdeling dat dit hieruit impliciet valt af te leiden, maar of daarmee ten volste recht 
wordt gedaan aan het Mahdi-arrest blijft open voor debat. 
 
Anders dan de meervoudige kamer van de rechtbank in Den Bosch is de Afdeling van oordeel 
dat de staatssecretaris in het verlengingsbesluit voldoende feitelijke en juridische gronden 
heeft opgenomen en dat de rechtbank dan ook ten onrechte heeft overwogen dat uit het 
verlengingsbesluit niet kan worden opgemaakt dat en waarom nog steeds wordt voldaan aan 
het bepaalde in artikel 15, eerste en vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn. Hierover valt op 
zich te discussiëren, temeer nu het in de zaak een vreemdeling van Chinese nationaliteit 
betrof en de Afdeling bij uitspraak van 13 april 201588 heeft overwogen dat het zicht op 
uitzetting naar China binnen een redelijke termijn ontbreekt. 
 
Bij uitspraak van 1 mei 201589 herhaalt de Afdeling dat in de uitspraak van 14 april 2015 is 
overwogen dat de daartoe bevoegde rechter, indien daarover beroepsgronden zijn 
aangedragen, bij een verlengingsbesluit genomen vóór 15 maart 2015 zal moeten beoordelen 
of uit de inhoudelijke motivering van dat verlengingsbesluit voldoende kenbaar blijkt 
waarom de staatssecretaris ten tijde van het nemen van dat besluit van oordeel was dat aan 
de in artikel 15, eerste lid, van de Terugkeerrichtlijn gestelde vereisten was voldaan. Ook in 
dit geval heeft de staatssecretaris het verlengingsbesluit vóór 15 maart 2015 genomen en 
oordeelt de Afdeling dat – gelet op hetgeen in dat besluit onder het kopje 'Voorwaarden 
verlenging: U werkt niet mee' is vermeld – kan worden afgeleid dat volgens de 
staatssecretaris ten tijde van het nemen van dat besluit ten minste twee van de in artikel 5.1b, 
derde en vierde lid, Vb 2000 genoemde gronden voor inbewaringstelling aanwezig waren, 
namelijk de grond bedoeld in het derde lid, aanhef en onder d, en de grond bedoeld in het 
vierde lid, aanhef en onder a. Volgens de staatssecretaris werkt de vreemdeling niet dan wel 
niet voldoende mee aan het vaststellen van zijn identiteit en nationaliteit. Ook heeft hij geen 
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identiteitsdocument als bedoeld in artikel 4.21 Vb 2000 overgelegd. Gelet hierop heeft de 
staatssecretaris, zij het niet onder het juiste kopje, in het verlengingsbesluit voldoende 
gemotiveerd welke feiten en omstandigheden ten tijde van het nemen van het 
verlengingsbesluit voor hem aanleiding vormden om aan te nemen dat nog steeds een risico 
bestaat dat de vreemdeling zich aan het toezicht zal onttrekken of de vreemdeling de 
voorbereiding van het vertrek of de uitzettingsprocedure ontwijkt of belemmert, aldus de 
Afdeling. 
 
Aanvullend besluit 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 10 april 2015 heeft de staatssecretaris 
in alle lopende procedures op grond van artikel 6:19 Awb een aanvullend besluit genomen. 
Bij uitspraak van 21 april 201590 heeft deze rechtbank, zittingsplaats Haarlem, in een 
dergelijke zaak een interessante uitspraak gedaan: 
De rechtbank volgt het standpunt van de staatssecretaris niet dat in de maatregel van 
bewaring een belangenafweging met betrekking tot artikel 15, eerste en vierde lid, van de 
Terugkeerrichtlijn omschreven vereisten tot uitdrukking is gebracht. In het besluit ten 
aanzien van de maatregel van bewaring heeft de staatssecretaris voornoemde 
belangenafweging niet uitdrukkelijk gemotiveerd. De stelling van de staatssecretaris dat de 
belangenafweging impliciet zou blijken uit de maatregel, kan derhalve niet worden gevolgd. 
Nu niet is gebleken dat de staatssecretaris ten tijde van de oplegging van de maatregel heeft 
beoordeeld of gebleken is van bijzondere feiten of omstandigheden met betrekking tot de 
persoonlijke belangen van de vreemdeling die de maatregel onevenredig zouden kunnen 
maken, kan het aanvullend besluit van 17 april 2015 derhalve niet tot een ander oordeel 
leiden. De vreemdeling is immers, anders dan uit het arrest Mahdi volgt, op het moment dat 
hij van zijn vrijheid werd beroofd niet de mogelijkheid geboden om zijn rechten onder zo 
goed mogelijke omstandigheden te verdedigen en met volledige kennis van zaken te beslissen 
of hij er baat bij had zich tot de bevoegde rechter te wenden. Gelet op het voorgaande lijdt het 
besluit aan een zorgvuldigheids- en motiveringsgebrek en komt het voor vernietiging in 
aanmerking wegens strijd met artikel 3:2 en 3:46 Awb. Daarmee is ook de opgelegde 
maatregel van bewaring onrechtmatig vanaf het moment van oplegging, aldus de rechtbank 
Haarlem. 
 
De zittingsplaats Amsterdam zit op dezelfde lijn als de rechtbank Haarlem en heeft bij 
uitspraak van 23 april 201591 geoordeeld dat niet worden geoordeeld dat de staatssecretaris 
het motiveringsgebrek in het besluit tot oplegging van de maatregel kan repareren met een 
later genomen aanvullend besluit. Immers, ten tijde van de oplegging van de maatregel is 
eiser hierdoor, anders dan uit het arrest Mahdi volgt, op het moment waarop hij van zijn 
vrijheid werd beroofd, niet de mogelijkheid geboden om zijn rechten onder zo goed mogelijke 
omstandigheden te verdedigen en met volledige kennis van zaken te beslissen of hij er baat 
bij had zich tot de bevoegde rechter te wenden. Het besluit heeft een zorgvuldigheids- en 
motiveringsgebrek en komt volgens rechtbank Amsterdam voor vernietiging in aanmerking 
wegens strijd met 3:2 en 3:46 Awb. Hieruit volgt dat de toepassing van de 
vrijheidsontnemende maatregel van meet af aan in strijd is met de wet en bij afweging van 
alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is te achten, zodat 
zittingsplaats Amsterdam het beroep dan ook gegrond verklaart de onmiddellijke opheffing 
van de bewaring beveelt. 
 
Rechtbank Zwolle zit eveneens op voormelde lijn. Bij uitspraak van 23 april 201592 heeft deze 
zittingsplaats geoordeeld dat het standpunt van de staatssecretaris niet wordt gevolgd dat in 
de maatregel van bewaring een belangenafweging met betrekking tot artikel 15, eerste en 
vierde lid, van de Terugkeerrichtlijn omschreven vereisten tot uitdrukking is gebracht. In het 
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besluit ten aanzien van de maatregel van bewaring heeft de staatssecretaris voornoemde 
belangenafweging niet uitdrukkelijk gemotiveerd. De stelling van de staatssecretaris dat de 
belangenafweging impliciet zou blijken uit de maatregel, kan derhalve niet worden gevolgd. 
Nu niet is gebleken dat de staatssecretaris ten tijde van de oplegging van de maatregel heeft 
beoordeeld of gebleken is van bijzondere feiten of omstandigheden met betrekking tot de 
persoonlijke belangen van de vreemdeling die de maatregel onevenredig zouden kunnen 
maken, kan het aanvullend besluit niet tot een ander oordeel leiden, aldus de rechtbank 
Zwolle, nu anders dan uit het arrest Mahdi volgt, op het moment dat van vrijheidsberoving 
niet de mogelijkheid werd geboden om diens rechten onder zo goed mogelijke 
omstandigheden te verdedigen en met volledige kennis van zaken te beslissen of de 
vreemdeling er baat bij had zich tot de bevoegde rechter te wenden. Gelet op het voorgaande 
lijdt het besluit naar het oordeel van de rechtbank Zwolle aan een zorgvuldigheids- en 
motiveringsgebrek en komt het voor vernietiging in aanmerking wegens strijd met artikel 3:2 
en 3:46 Awb waarmee ook de opgelegde maatregel van bewaring onrechtmatig is vanaf het 
moment van oplegging. 
 
Ook zittingsplaats Utrecht doet met de uitspraak van 23 april 201593 een duit in het zakje op 
het gebied van rechtsvorming aangaande het motiveringsvereiste voor de staatssecretaris op 
het gebied van het afzien van de toepassing van het lichter middel. Zo overwoog de rechtbank 
Utrecht dat door de staatssecretaris in de aan de inbewaringstelling ten grondslag gelegde 
motivering niet tot uitdrukking is gebracht waarom niet met toepassing van een lichter 
middel kan worden volstaan en waarom het zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn 
niet ontbreekt, zoals is vereist volgens de uitspraak van de Afdeling van 10 april 2015. Gelet 
hierop is volgens de rechtbank Utrecht sprake van een motiveringsgebrek. Opvallend is dat 
deze zittingsplaats oordeelt dat het door de staatssecretaris toegezonden aanvullend stuk niet 
kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb waarmee alsnog een deugdelijke 
motivering wordt gegeven. Gelet daarop en nu gesteld noch gebleken is dat de vreemdeling in 
zijn belangen is geschaad, ziet de rechtbank Utrecht aanleiding het gebrek dat aan de 
maatregel van bewaring kleeft met toepassing van artikel 6:22 Awb te passeren omdat de 
vreemdeling in de gelegenheid is gesteld te reageren op de nadere motivering en hij daarmee 
in staat is gesteld zijn rechten onder zo goed mogelijke omstandigheden te verdedigen en ook 
de rechter ten volle in staat is gesteld om de controle van de rechtmatigheid van de betrokken 
handeling uit te oefenen. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. 
 
De enige dissonant tot op heden is de zittingsplaats Groningen die bij uitspraak van 
23 april 201594 heeft geoordeeld dat de staatssecretaris zich, mede gelet op de niet bestreden 
omstandigheden die aan de maatregel ten grondslag zijn gelegd, terecht op het standpunt 
heeft gesteld dat in dit geval geen andere afdoende, maar minder dwingende maatregelen 
dan de inbewaringstelling doeltreffend konden worden toegepast. Van belang is daarbij dat 
de vreemdeling niet meewerkt aan zijn vertrek en consistent aangeeft niet terug te willen 
naar het land van herkomst. De rechtbank Groningen stelt vast dat niet in geschil is dat het 
besluit geen kenbare motivering bevat met betrekking tot het niet opleggen van een minder 
zwaar middel dan de maatregel van bewaring, maar door zijn aanvullende motivering heeft 
de staatssecretaris dit aan het bestreden besluit klevende gebrek hersteld. Gesteld noch 
gebleken is volgens deze zittingsplaats dat de vreemdeling door het aanvankelijk aan het 
bestreden besluit klevende gebrek in zijn belangen is geschaad waarin aanleiding wordt 
gezien het (herstelde) gebrek met toepassing van artikel 6:22 Awb te passeren. De rechtbank 
Groningen verklaart het beroep van de vreemdeling ongegrond. 
 
De rechtbank, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, overwoog bij uitspraak van 11 mei 201595 ten 
aanzien van de stelling van de vreemdeling dat verweerder met een lichter middel dan 
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bewaring kon volstaan dat verweerder er ter zitting op heeft gewezen dat gebleken is dat de 
vreemdeling sinds oktober 2014 niet meer aan zijn meldplicht heeft voldaan en dat hij 
daarmee zich aan het toezicht heeft onttrokken. Gelet daarop is de rechtbank van oordeel dat 
verweerder geen aanleiding heeft moeten niet om een lichter middel toe te passen en wordt 
het beroep ongegrond verklaard.   
 
De Afdeling heeft deze Bossche uitspraak vernietigd bij uitspraak van 28 mei 201596 en de 
zaak zelf afgedaan onder de navolgende dragende overweging: 
“Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 13 mei 201597 is met het 
oordeel van het HvJ-EU in punt 45 van het arrest Mahdi niet verenigbaar dat de voor de 
inbewaringstelling van een vreemdeling vereiste motivering eerst na de oplegging van de 
maatregel van de bewaring en in een ander document dan het besluit waarbij die 
maatregel is opgelegd, kenbaar wordt gemaakt. Nu vaststaat dat het besluit, waarbij aan 
de vreemdeling een vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd, onvoldoende kenbaar is 
gemotiveerd, heeft de rechtbank niet onderkend dat de aan de vreemdeling opgelegde 
maatregel van bewaring in verband hiermee van aanvang af onrechtmatig is geweest.”    
 
In deze uitspraak van 13 mei 2015 heeft de Afdeling eveneens geoordeeld dat geen grond 
bestaat om hetgeen het HvJ-EU in het arrest Mahdi heeft overwogen niet van 
overeenkomstige toepassing te achten op de inbewaringstelling van personen die vallen 
onder de Dublinverordening (Vo 604/2013). Voorts heeft de Afdeling geoordeeld in een 
andere uitspraak van 28 mei 201598 dat de uitspraken van 10 april 2015 en 13 mei 2015, uit 
het oogpunt van zowel rechtsgelijkheid als eenvoud en overzichtelijkheid van het recht, van 
overeenkomstige toepassing zijn op de inbewaringstelling van asielzoekers. Ook heeft de 
Afdeling bij uitspraken van 12 juni 201599 geoordeeld dat het karakter van de 
vrijheidsontnemende maatregel krachtens artikel 6, eerste en tweede lid, Vw 2000 in zoverre 
niet zodanig verschilt van een maatregel van bewaring krachtens artikel 59 Vw 2000 dat om 
die reden het uit het arrest Mahdi voortvloeiende motiveringsvereiste niet van toepassing zou 
zijn.  
 
Tot slot is gebleken dat de Afdeling ook zeer recentelijk consequenties heeft verbonden 
aan uitspraken van rechtbanken die zij niet Mahdi-proof achten. Zo heeft de Afdeling 
bij uitspraak van 7 juli 2015100 de uitspraak van deze rechtbank, zittingsplaats Amsterdam, 
van 19 mei 2015101 vernietigd en het door de vreemdeling bij de rechtbank in die zaak 
ingestelde beroep gegrond verklaard. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de 
uitspraak van 23 januari 2015102 moet de staatssecretaris, mede gelet op het gewicht dat het 
HvJ-EU in de rechtsoverwegingen 45 en 46 van het Mahdi-arrest van 5 juni 2014 aan de 
belangen van de vreemdeling en de controlerende rechter heeft toegekend, in een 
verlengingsbesluit motiveren of is voldaan aan de in artikel 15, eerste en vierde lid, van de 
Terugkeerrichtlijn omschreven vereisten en zoals de Afdeling eerder heeft overwogen bij 
uitspraak van 10 april 2015103 bestaat geen aanleiding om in gevallen waarbij het de 
oplegging van de maatregel betreft anders te oordelen. Reeds omdat de staatssecretaris in het 
separaat document heeft vastgesteld dat het besluit, waarbij de vreemdeling in bewaring is 
gesteld, onvoldoende kenbaar is gemotiveerd, is de aan hem opgelegde maatregel van 
bewaring van aanvang af onrechtmatig geweest. De rechtbank heeft dit niet onderkend. In 
zoverre slaagt de grief. Op dit punt bestaat daarom geen aanleiding tot het stellen van de door 

                                                
96 Afdeling van 28 mei 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1786). 
97 Afdeling van 13 mei 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1593). 
98 Afdeling van 28 mei 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1785). 
99 Afdeling van 12 juni 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2002 en 2003). 
100 Afdeling van 7 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2268). 
101 Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam, van 19 mei 2015, AWB 15/8829, ECLI:NL:RBAMS:2015:2971. 
102Afdeling van 23 januari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:232). 
103Afdeling van 10 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1309). 
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vreemdeling opgeworpen prejudiciële vraag, aangezien deze kan worden beantwoord aan de 
hand van de rechtspraak van het HvJ-EU104. 
  
Conclusie – Het stroomschema: Bewaring met het oog op verwijdering 
Gezien al het vorenstaande schept als conclusie de introductie van een stroomschema als 
hulpmiddel voor de toetsing van de (verlenging van de) bewaring met het oog op 
verwijdering naar aanleiding van het arrest van het HvJ-EU in de zaak Mahdi tegen Bulgarije 
van 5 juni 2014 hopelijk enige duidelijkheid. Duidelijk is in ieder geval dat het ultimum 
remedium-beginsel bij de toetsing van een opgelegde bewaringsmaatregel in de 
terugkeerprocedure sinds het Mahdi-arrest niet langer op de achtergrond staat, maar volop 
in de schijnwerpers. 
 
 
Bart Groothedde105 
10 maart 2015, 24 april 2015, 2 juli 2015 en 15 juli 2015 
 
Bijlagen: Het stroomschema 'Bewaring met het oog op verwijdering' -  
  'Verlengen van de (termijn van) bewaring' 

                                                
104 HvJ-EU in rechtsoverweging 10 van het arrest van 6 oktober 1982 in de zaak Cilfit tegen Italië, 
ECLI:EU:C:1982:335 
105 mr. B.J. Groothedde schreef dit overzichtsartikel geheel op persoonlijke titel. Derden kunnen hieraan geen 
rechten ontlenen. Tot slot een woord van dank aan mr. A.A.M.J. (Stijn) Smulders voor zijn input en commentaar 
en De Schetstafel Ontwerp voor het visuele design van het stroomschema. 


