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7 Beoordeling van de bewarinq door de rechtbank 

7.1 De vreemdeling verzoekt om opheffing 

Artikel 40, eerste lid, Vw geeft de vreemdeling het 
recht, een schriftelijk verzoek om opheffing van de 
bewaring te richten tot de rechtbank in het arrondisse- 
ment waarin hij zich bevindt. 
De rechtbank willigt het verzoek niet in, alvorens de 
officier van Justitie in de gelegenheid te hebben ge- 
steld daaromtrent zo nodig inlichtingen in te winnen 
en een conclusie te nemen (art. 40, vierde lid, Vw). 

Ambtshalve voorlegging door de officier van justitie 

Indien een in bewaring zijnde vreemdeling een maand na 
de inbewaringstelling nog geen verzoek als onder 7.1 
bedoeld tot de rechtbank heeft gericht moet de offi- 
cier van justitie dit aan de rechtbank berichten 
(art. 86 Vb) . 
Teneinde te waarborgen dat de officier van justitie op 
de juiste wij ze en op het juiste tijdstip aan de op 
hem gelegde verplichting tot kennisgeving aan de recht- 
bank kan voldoen, schrijft art. 87 Vb voor dat het 
hoofd van plaatselijke politie hem telkens tijdig 
waarschuwt dat een geval als bedoeld in art. 86 Vb 
zich zal voordoen. 

Deze taak rust op het hoofd van plaatselijke politie zo- 
wel wanneer de vreemzeling zich in het huis van bewa- 
ring bevindt als indien hij de bewaring in een bureau 
van politie ondergaat. 

Het hoofd van plaatselijke politie voldoet aan deze 
verplichting door uiterlijk éEn week voordat de bewa- 
ring één maand heeft geduurd een kennisgeving aan de 
hoofdofficier van justitie van het arrondissementspar- 
ket te zenden. 
Voor deze kennisgeving moet gebruik worden gemaakt van 
formulier model D 49. 
Vooraf dient het hoofd van plaatselijke politie zich 
ervan te overtuigen dat de vreemde-ling geen verzoek om 
opheffing van de bewaring als hiervoor bedoeld onder 
7.1 bij de rechtbank heeft ingediend. 
Indien een verzoek om opheffing is gedaan kan de ken- 
nisgeving achterwege blijven . 
De kennisgeving mag ook achterwege worden gelaten in- 
dien vaststaat, dat de bewaring van de vreemdeling 
door uitzetting of anderszins zal eindigen vóór de ter- 
mijn van één maand verstreken is. 
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7.3 Stukken te zenden aan de officier van justitie 

In de gevallen als hiervoor bedoeld onder 7.1 en 7.2 
zendt het hoofd van plaatselijke politie de volgende 
stukken aan de officier van justitie: 

a. een rapport van de vreemdelingendienst, waarin het 
volgende dient te worden vermeld: 

- relaas met betrekking tot het staande houden, 
waarin vermeld: omstandigheden van het staande 
houden (controle), formele gronden van het staan- 
de houden (identiteit van vreemdeling stond niet 
vast, illegaal verblijf in Nederland), overbren- 
ging naar bureau c.q. terbeschikkingstelling aan 
vreemdelingendienst; 

- resultaten van onderzoek naar identiteit, reis- 
papieren en crimineel verleden; 

- de reeds genomen maatregelen tot verwijdering uit 
Neder land ; 

- verwachtingen omtrent de mogelijkheden tot ver- 
wijdering uit Nederland; 

- redenen waarom de bewaring dient te worden voort- 
gezet. 

b. eventueel: een mededeling van de vreemdelingen- 
dienst aan de officier van justitie waarin formeel 
wordt bericht dat op in deze mededeling te vermel- 
den datum de vreemdeling één maand in bewaring zal 
hebben doorgebracht en niet ingevolge art. 40 Vw om 
opheffing van de bewaring heeft verzocht (formulier 
model D 49) ; 

c. eventueel: een afschrift van de schriftelijke last 
tot uitzetting door het hoofd van plaatselijke po- 
litie gedateerd en getekend (formulier model D 35); 

d. een afschrift van het bevel tot bewaring van het 
hoofd van plaatselijke politie (formulier model 
D 4 5 - 1 ) ;  

e. het origineel van het proces-verbaal van verhoor 
van de vreemdeling (zie hiervoor 4.5). 
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7.4 Beslissing van de rechtbank en beroep 

De rechtbank zal in.de onder 7.1 en 7.2 genoemde ge- 
vallen de bewaring opheffen, indien zij bevindt dat 
de toepassing van de maatregel in strijd is met de wet, 
dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belan- 
gen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is te achten. 
Voor de handelwijze die moet worden gevolgd indien de 
rechtbank tot opheffing van de bewaring beslist zij 
verwezen naar het gestelde onder 6.3 en 6.4. 
Voor de beroepsmogelijkheden in geval van toepassing 
van art. 26, Vw zie A 8, onder 4.1. 

De beslissing van de rechtbank tot opheffing is inge- 
volge art. 40, vijfde lid, Vw bij voorraad uitvoerbaar. 
Dit betekent dat, ook in geval de officier van justi- 
tie in hoger beroep gaat bij het gerechtshof tegen de 
beslissing van de rechtbank, de vreemdeling onmiddel- 
lijk in vrijheid dient te worden gesteld. 
Hetzelfde geldt voor de beslissing van het gerechtshof 
(art. 41 Vw) . 
Schadevergoeding 

Bij inwilliging van een verzoek tot opheffing van de 
maatregel van bewaring kan de rechter aan de vreemde- 
ling een vergoeding ten laste van de Staat toekennen 
voor de schade welke deze ten gevolge van de ten on- 
rechte toegepaste bewaring heeft geleden. 


