
in art. 84, derde lid, Vb, hetwelk bepaalt dat aan d0 in bewa- 

ring gestelde vreemdeling geen beperkingen worden opgelegd dan 

die welke door het doel van zijn bewaring en de orde op de 

plaats van tenuitvoerlegging worden gevorderd. Dit voorschrift 

zal meebrengen, dat voor de vreemdeling op enige punten, bij- 

voorbeeld ten aanzien van het toezicht bij het ontvangen van 

bezoek en ten aanzien van beperkingen met betrekking tot de 

correspondentie - waaronder begrepen het achterhouden van 
brieven -,een gunstiger regiem geldt dan voor preventief gede- 

tineerde verdachten. Anderzijds zal het in bepaalde gevallen 

nodig kunnen zijn, dat dergelijke beperkingen worden opgelegd 

op gronden, die speciaal verband houden met het bepnalde bij 

en krachtens de Vreemdelingenwet. Hierin voorziet het vijfde 

lid van art. 84 Vb. Naast dit samenstel van bepalingen betref- 

fende de ann de vreemdeling opgelegde beperkingen moet dan nog 

worden genoemd de regeling voor het vrije verkeer tussen de 

vreemdeling en zijn raadsman, welke is opgenomen in de leden 

6 en 7 van art. 84 Vb. Omdat de in het Wetboek van Strafvorde- 
ring over dit onderwerp voorkomende bepnlingen zich niet geheel 

voor overeenkomstige toepassing lenen, is op dit punt in een 

afzonderlijke, in sommige opzichten voor de vreemdeling en zijn 

raadsman gunstiger, regeling voorzien. 

Voor de bewaring die reeds langer dan vier dagen heeft geduurd 

- en die dus in de regel in een huis van bewaring geschiedt - 
verklaart art. 84, vierde lid, laatste volzin, Vb uitdrukkelijk 
het regiem van de voorlopige hechtenis van toepassing. Daarnaast 

gelden voor deze bewaring de in de vorige alinea genoemde be- 

palingen omtrent de aan de vreemdeling te stellen beperkingen 

en omtrent het verkeer met de raadsman. 

Hoofdstuk XXVII - Beëindiging der bewaring 
begindiging Met betrekking tot de beëindiging van de bewaring kunnen de 

volgende levallen worden onderscheiden. 

1. De bewaring eindigt doordat tot uitzetting wordt overgegaan. 

Blijkens de strekking en de bewoordingen van art. 26, Vw is 

de maatregel van inbewaringstelling uitsluitend mogelijk 

- gemaakt - 
Eerste wijziging 



gemaakt met het oog op de - reeds vaststaande of mogelijke- 
uitzetting. De bewaring is dus ondergeschikt aan de uitzet- 

ting. Hieruit volgtt 

a. Indien de uitzetting reeds is gelast, moet gebruik worden - 
gemaakt van de eerste zich voordoende feitelijke moplijk- 

heid tot uitzetting van de in bewarin~ gestelde vreemde- 

ling. Met andere woorden: de uitzetting mag niet onnodig 

worden uitgesteld op grond van de overweging dat de 

vreemdeling in bewaring is en zich dus niet aan verwij- 

dering zal onttrekken. 

b. De omstandigheid dat een verzoek om opheffing van de be- - 
waring nog bij de rechter aanhangig is (artt. 40-42 Vw, en 
art. 86 n) staat niet aan uitzetting in de weg. 

2. De bewaring wordt beëindigd omdat een of meer van de gron- 

den, waarop zij blijkens het bevel tot bewaring werd bevo- 

len, niet meer aanwezig is. Hierbij kunnen zich dus de vol- 

gende gevallen voordoen: 

2,  Het belang van de openbare rust, de openbare orde of de 
nationale veiligheid vordert de bewaring niet langer. 

b. De last tot uitzetting wordt ingetrokken. - 
c. Er bestaat niet langer ernstige reden om te verwachten 

dat uitzetting zal worden gelast. 

d. Een aanhangig verzoek om een vergunning tot verblijf, 

een vergunning tot vestiging of om toelating als vluchte- 

ling wordt ingewilligd. 

e. Wordt een aanhangig verzoek om een der onder 2 genoemde - 
verblijfstitel8 afgewezen, dan kan de bewaring enerzijds 

niet norbanvoortgezet op de in art. 26, eerste lid, onder 

5, Vw vermelde grond, maar zal anderzijds kunnen worden 

aangenomen dat er ernstige reden bestaat om te verwachten 

dat uitzetting zal worden gelast (art. 26, eerste lid, 

onder b, VW) ;  in de regel zal trouwens tegelijk met de 

weigering van de verblijfstitel een last tot uitzetting 

worden gegeven, zodat dan de in art. 26, eerste lid, onder 

g, Vw voor bewaring vermelde grond aanwezig is. Het be- 

staande bevel tot bewaring kan dan niet in stand blijven, 

doch de bewaring zal op een nieuwe grond kunnen worden 

voortgezet. Voor de in dit geval te volgen procedure wordt 

verwezen naar Hoofdstuk XXVIII hieronder. - 3 .  - 



3. De bewrring wordt beëindisd omdat de in art. 26, derde lid, 

Vw genoende termijn van een macnd verstreken is. Dit ~eldt 

niet met betrekking tot vreemdelingen die in bewaring zijn 

gestela nadat hun uitzetting was gelast. 

4. De rechter heft de bewaring op (artt. 40 en 41 VW).  

5. De vreemdeling geeft te kennen Nederland te ~illen verlaten, 
en hiertoe bestaat voor hem ook inderdaad de ~ele~enheid 

(art. 26, tweede lid, b). 

Ifoofdstuk XXVIII - Opheffing van het bevel tot bewaring 
In de in Hoofdstuk XXVII, onder de punten 1 en 2, genoemde 

cevallen zal het hoofd van plaatselijke politie ingevolge art. 

85 Vb het bevel tot bewaring uitdrukkelijk moeten opheffen. Hij 

dient hierbij gebruik te maken van het als bijlage E 15 bij 

deze circulaire opgenomen formulier. In het geval, bedoeld 

onder 2 sub z.zal tegelijk een nieuw bevel tot bewaring moeten 

worden opgemaakt, waarin is aangegeven op welke grondslac de 

bewaring voortaan berust, 

Het origineel van de beschikking tot opheffing van het bevel 

tot bewaring wordt in het archief geplaatst, Een afschrift 

wordt aan de vreemdeling ter hand gesteld, Een tweede afschrift 

kan dienen voor toezending aan de directeur van het huis van 

bewaring (zie hieronder - Hoofdstuk XXU) . 

Hoofdstuk XXIX - Ontslag uit het politiebureau of uit het huis 
van bewaring 

ontslag uit het Flanneer het hoofd van plaatselijke politie in de hierboven in 
bureau van poli- 
tie Hoofdstuk XXVII, punt 2, onder 2 - d, bedoelde gevallen het 

bevel tot bewaring van een in het bureau van politie verblij- 

vende vreemdeling heeft opgeheven, draagt hij er zorg voor dat 

die vreemdeling terstond in vrijheid wordt gesteld. Hij ziet 

voorts toe op beëindiging van de bewaring van in het bureau 

van politie verblijvende vreemdelingen, die Fn bewaring zijn 

gesteld krachtens art. 26, eerste lid, aanhef en onder b of 5,  

Vw en wier bewaring dertig dagen heeft geduurd. hreneens dra@ 

hij zorg voor onmiddellijke invrijheidstelling van de in het 

bureau van politie verblijvende vreemdeling, aan wie een be- 

slissing van de rechtbank tot opheffing van de b~waring wordt 

- betekend - 


