
j. De bewering wordt beëindidd omdat de in art. 26, derde lid, 

Vw genoemde termijn van een macnd verstreken is. Dit geldt 

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 aillen verlaten, 
en hiertoe bestaat voor hem ook inderdaad de ge1e~;enheid 

(art. 26, tweede lid, VW). 

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

gevallen 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 _.zal tegelijk een nieuw bevel tot bewaring moeten 

worden opgemaakt, waarin is aangegeven op welke grondslag 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 XXIX). 

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 - ci, 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 in bewaring zijn 

gesteld krachtens art. 26, eerste lid, aanhef en onder b of 2, 
Vw en wier bewaring dertig dagen heeft geduurd. hreneens dranc;t 

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 bewaring wordt 

- betekend - 



betekend. Deze rechterlijke beslissing is immers ingevolge 

art. 40, vijfde lid, Vw bij voorraad uitvoerbaar, zodat in- 

vrijheidstelling moet geschieden onafhankelijk van het antwoord 

op de vraag of de officier van justitie tegen de beslissing van 

de rechtbank hoger beroep aantekent. Wordt door het gerechtshof 

of de Hoge Haed ten gunste ven de vreemdeling beslist, dan geldt 

mutatis mutandis hetzelfde (art. 41 Vw). 

Bij beëindiging van de bewaring in het bureau van politie op 

grond van art. 26, tweede lid, Vw ziet het hoofd van plaatse- 

lijke politie er uiteraard op toe dat de vreendeling op de 

voorgeschreven wijze uit Nederland wordt verwijderd. 

ontslag uit het Betreft de beëindiging de bewaring, in de hierboven in Hoofdstuk 
huis van ben- XXVII, punt 1 ,  of punt 2, onder a - 2 bedoelde gevallen, een 

vreemdeling die in het huis van bewarinc verblijft, dan richt 

het hoofd van plaatselijke politie een verzoek om ontslag uit 

het huis van bewaring tot de directeur daarvan. Hierbij dient 

het in bijlage E 16 opgenomen model te worden gebruikt. Bij het 

verzoek wordt een afschrift van de beschikking tot opheffing 

van het bevel tot bewaring gevoegd. 

In het geval, bedoeld in Hoofdstuk XXVII, punt 2, onder 2 ,  

zendt het hoofd van plaatselijke politie aan de directeur vcii 

het huis van bewaring een afschrift van de beschikking tot os- 

heffing van het oorspronkelijke bevel tot bewaring, tegelijk 

met een afschrift vzn het nieuwe bevel tot bewaring. 

Tot het ontslag van een in het huis van bewaring verblijvende 

vreemdeling wegens het verstrijken van de maximale tijdsduur 

voor bewaring (het in &ofdatuk XXPII, punt 3, bedoelde 
zal de directeur van het huis van bewaring op eigen initiatief 

overgaan, De begindatum van de periode van bewaring is hen be- 

kend uit het hem indertijd door het hoofd van plaatselijke 

politie gezonden verzoek om opneming van de vreemdeling in het 

huis van bewaring (zie bijlage E 14 bij deze circtilaire). 

Een zelfstandig besluit tot ontslag uit het huis van bewaring 

zal de directeur eveneens nemen indien aan de vreemdeling een 

rechterlijke beslissing tot opheffing van de bewaring wordt 

betekend (~oofdstuk XXVII, punt 4; artt. 40 en 41 VW). 



In de gevallen, bedoeld in de beide vorige alinea's, zal de 

directeur van het huis van bewaring alvorens tot uitvoering van 

zijn besluit tot ontslag van de vreemdeling over te gaan, tijdig 

aan het hoofd ven plaatselijke politie van de vrijlating van de 

vreemdeling bericht geven. 

Geeft een in het huis van bewaring verblijvende vreemdelin6 te 

kennen, Nederland te willen verlaten (het in Hoofdstuk XXVII 

punt 5 bedoelde geval) dan zal de directeur van het huis van 
bewaring het hoofd van plaatselijke politie noeten vragen te 

beoordelen, of hiertoe voor de vreemdeling ook inderdaad de Ge- 

lecenheid bestaat. Luidt het antwoord bevesti~end, dan zullen 

de beide genoemde functionarissen in onderling overleg het tijd- 

stip van het ontslag uit het huis van bewaring noeten regelen. 

Een opheffing van het bevel tot bewaring is dan, gezien art. 

26, tweede lid, Vw,niet nodig. 

Hoofdstuk XXX - Beoordeling door de rschtbank 
De vraag of de inbewaringstelling of de voortduring van de be- 

waring ceoorloofd is kan op twee manieren bij de rechter aan- 

hangig worden: door een verzoek van de vreemdeling of door 

ambtshalve voorleg~ing. 

a, Art. 40, eerste lid, Vw geeft de vreemdeling het recht, een 

schriftelijk verzoek om opheffing van de bewaring te richten 

tot de rechtbank van het arrondissement waarin hij zich be- 

vindt, De wijze van behandeling van dit verzoek wordt be- 

schreven in de artt. 40-42 Vw. Te verwachten is, dat de 

officier van justitie ten behoeve van de door he3 te nemen 

conclusie (art. 40, vierde lid, ~w)bij het hoofd van plaat- 

selijke politie stukken en inlichtingen zal vragen. 

b. Indien een in bewaring zijnde vreemdeling een mamd na de in- - 
bewaringstelling nog geen verzoek als onder be3oelil tot de 

rechtbank heeft gericht, moet de officier van justitie dit 

aan de rechtbank berichten (art. 86 V b ) .  Deze kennisceving 

wordt door genoemde bepaling gelijkgesteld met ezn door de 

vreendeling ingediend verzoek om opheffing van de bc~aring, 

en wordt dus eveneens gevolgd door een behandeling overeen- 

konstig de artt. 40-42 Vw. Teneinde te wearborgen dat de 

- officier - 


