
Positief Negatief

Een andere afdoende maar minder dwingende maatregel kan 
doeltreffend worden toegepast.

Bewaring met het oog op verwijdering
(Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Mahdi tegen Bulgarije, arrest van 5 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:1320)

Verlengingsbesluit
(Schema 2)

Staandehouding (artikel 50 Vw 2000): 
Op eenduidige wijze dient te worden vermeld met uitoefening van 
welke bevoegdheid de controle van de vreemdeling heeft 
plaatsgevonden. Redelijk vermoeden van illegaal verblijf: feiten en 
omstandigheden die, naar objectieve maatstaven gemeten, een 
redelijk vermoeden van illegaal verblijf opleveren.
Ophouding (vaststellen identiteit, illegaal verblijf, termijn van de 
ophouding en de verlengingsvoorwaarden)
Bevoegde, administratieve autoriteit (Onze minister => mandaat: 
artikel 47 Vw 2000 juncto artikel 5.3 VV 2000)

Juiste wijze van in bewaring stellen

Nationaal voortraject
(De vreemdeling wordt illegaal aangetroffen, is uitgeprocedeerd of 

komt uit het straftraject)

Belangenafweging *

Bewaring rechtmatig

nee 

ja

=

i

* Zie: Verlengen van de bewaring 

Terugkeerrichtlijnvereisten
(artikel 15 van Richtlijn 2008/115/EG, hierna TRi)

nee 

ja

=

nee 

Terugkeerprocedure loopt
(artikel 15, eerste lid TRi)

Bij geen of einde rechtmatig verblijf => terugkeerbesluit (artikel 3, 
vierde lid juncto artikel 6 TRi) + termijn van vrijwillig vertrek is 

Andere afdoende maar minder dwingende maatregelen 
kunnen doeltreffend worden toegepast

(artikel 15, eerste lid TRi)
- Meldplicht (artikel 54, eerste lid, onder f, Vw 2000)

        - Vrijheidsbeperkende maatregel (artikel 56-58 Vw 2000)

De maatregel van bewaring als ultimum remedium
(artikel 15, tweede lid TRi)

De bewaring wordt door een administratieve of rechterlijke 
autoriteit gelast.

Rechtmatigheidtoets van de vreemdelingenbewaring
(artikel 15, derde lid TRi)

De inbewaringstelling wordt door de rechter ambtshalve (artikel 94, 
eerste of vijfde lid, Vw 2000); of

(met redelijke tussenpozen) op verzoek van de derdelander (artikel 
94, eerste lid of artikel 96, eerste ld, Vw 2000)

getoetst door de rechter 

De inbewaringstelling wordt schriftelijk gelast met opgave van de 
feitelijke en juridische gronden (artikel 15, tweede lid, TRi).
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nee 

ja

ja

ja
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Eerste lid, TRi:
- Ter voorbereiding van de terugkeer en/of verwijderingsprocedure 
(zicht op uitzetting);
a) Er bestaat risico op onderduiken, of
b) De derdelander ontwijkt of belemmert de voorbereiding van de 

terugkeer of de verwijderingsprocedure;
- Zo kort mogelijk, de duur is niet langer dan de voortvarend 
uitgevoerde voorbereiding van de verwijdering (voortvarendheid)

Vierde lid, TRi:
Redelijk (werkelijk) vooruitzicht op verwijdering

- Geen aanknopingspunten dat (de diplomatieke vertegenwoordi-
ging van) het derde land in algemene zin weigert (vervangende) 
reisdocumenten te verstrekken;
- Inspanningsverplichting derdelander om mee te werken.

Overige vereisten in artikel 15, eerste en vierde lid, TRi i

i

Artikel 59, eerste lid, Vw 2000 (geen rechtmatig verblijf of 
rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder f, g of h, Vw 
2000 in het belang van de openbare orde of nationale veiligheid) 
juncto artikel 5.1a (risico bestaat op onttrekken aan het toezicht, 
of ontwijken/belemmeren van de voorbereiding van het vertrek 
of de uitzettingsprocedure) en 5.1b, eerste lid, Vb 2000 (indien 
ten minste twee gronden in artikel 5.1, lid 3 (zware gronden) en 
lid 4 (lichte gronden) Vb 2000 zich voordoen)
Overige voorwaarden betreffende vrijheidsontnemende 
maatregelen in artikel 5.2-5:7 Vb 2000 (horen, proces-verbaal, 
raadsman, plaats van detentie) 

Vreemdelingenbewaring heeft ten doel de uitzetting te effectueren. 
De bewaring moet worden beëindigd als er geen redelijke kans 
bestaat dat de uitzetting binnen afzienbare tijd kan plaatsvinden.

Zicht op uitzetting 

Gronden van de maatregel 

Een vreemdeling mag slechts met het oog op de uitzetting in 
bewaring worden gesteld, zodat de maatregel onrechtmatig is 
indien na de inbewaringstelling geen uitzettingshandelingen 
worden verricht dan wel bij de uitzetting onvoldoende voortva-
rendheid wordt betracht.

Voortvarend handelen 

=

i

i

i

De bewaring wordt gehandhaafd en bedraagt maximaal zes 
maanden zolang:

- Redelijk vooruitzicht op verwijdering;
- De omstandigheden als bedoeld in artikel 15, eerste lid, TRi zich 

voordoen. (artikel 15, vijfde lid, TRi)

Mahdi-arrest (r.o. 61-62)
Rechter die de bestuurlijke beslissing tot (verlenging van de) 
bewaring controleert => mogelijkheid vervangende maatregel te 
gelasten op basis van de feitelijke elementen van het concrete 
geval (feiten, bewijzen en opmerkingen die tijdens de procedure 
ter kennis zijn gebracht)

Bewaring onrechtmatig



Verlengen van de (termijn van) bewaring: artikel 15, zesde lid, TRi

De termijn (duur) van bewaring kan ten hoogste met twaalf 
maanden worden verlengd indien:

Geen terughoudende toets (r.o. 62 van het Mahdi-arrest) 
Bij de controle van het verlengingsbesluit door de rechter (r.o. 56 
van het Mahdi- arrest).
Bij de beoordeling van de rechtmatigheid moet de rechter kunnen 
beslissen over elk relevant feitelijk en juridisch element om te 
bepalen of verlenging van de bewaring gerechtvaardigd is. Geen 
terughoudendheid bij de beoordeling van formele gebreken van 
de bewaring, de aan de bewaring ten grondslag gelegde gronden 
en de belangenafweging.
Op basis van de feitelijke elementen van het concrete geval (feiten, 
bewijzen en opmerkingen die tijdens de procedure ter kennis zijn 
gebracht)

De bevoegdheid van de rechterlijke autoriteit om de bewaring te 
gelasten, een verlengingstermijn van ten hoogste twaalf maanden 
en geen terughoudende toets (van de juridische en feitelijke 
elementen) van de verlenging van de bewaring => mogelijkheid 
voor de rechter om in een concreet geval een kortere 
verlengingstermijn te gelasten.

De verwijdering, alle redelijke inspanningen ten spijt, wellicht 
meer tijd zal vergen, omdat:

a) De derdelander niet meewerkt, of
b) De nodige documentatie uit derde landen op zich laat wachten.

Verlenging van de bewaring rechtmatig

Positief Negatief

Belangenafweging

ja
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i

i
* Uitdrukkelijk gelegenheid bieden om persoonlijke feiten en 
omstandigheden aan te dragen die mogelijk bij de belangenafwe-
ging de verlenging van de bewaring niet rechtvaardigen 
(gehoor/vertrekgesprek, zienswijze, beroep of ter zitting)

nee 

Mahdi-arrest (r.o. 59, 60 en 61): 
Op het tijdstip dat de bewaring door de rechter wordt getoetst moet 

artikel 15, zesde lid, Tri worden gelezen in samenhang met het 
vierde (redelijk vooruitzicht op verwijdering, HvJ-EU in r.o. 65 van 

het arrest in de zaak Kadzoev tegen Bulgarije van 30 december 2009, 
ECLI:C:2009:741) en de omstandigheden van het eerste lid. Artikel 

15, vierde lid, TRi verplicht tot een toetsing van de inhoudelijke 
voorwaarden van het eerste lid van artikel 15, eerste lid, TRi.

Verlenging onrechtmatig


