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Beperken vrijheid van beweging
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Beperken van de vrijheid van beweging

3.1

Algemeen

Indien het belang van de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid
dat eist, kan de vrijheid van beweging van een vreemdeling worden beperkt (artt. 18
Vw, j" 71, Vb).
Deze maatregel kan niet worden toegepast op vreemdelingen die het is toegestaan
voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven.
Alleen in hoge uitzonderingsgevallen, met name indien uitzetting (nog) niet kan
plaatsvinden en toepassing van de maatregel van inbewaringstelling niet in aanmerking komt, kan de maatregel van beperking van bewegingsvrijheid in overweging worden genomen.
Bovendien wordt de maatregel niet toegepast - en dient zij te worden beëindigd zodra de vreemdeling te kennen geeft Nederland te willen verlaten en daartoe voor
hem ook gelegenheid bestaat (art. 18, tweede lid, Vw).
Omschrijving van de maatregel

3.2

De maatregel kan bestaan uit:
a. een verplichting zich bij verblijf in Nederland in een bepaald gedeelte van het land
te bevinden; of
b. een verplichting zich te houden aan een verbod om zich in een bepaald gedeelte
van Nederland te bevinden.
Beperkingen als hier bedoeld mogen niet zo verstrekkend zijn, dat de maatregel daardoor het karakter van een bewaring krijgt.
Bevoegdheid tot het opleggen van de maatregel

3.3

De bevoegdheid tot het opleggen, wijzigen of opheffen van een maatregel als boven
bedoeld berust bij de Minister van Justitie. De korpschef kan in spoedeisende gevallen, in afwachting van de beslissing van de Minister, de vrijheid van beweging van de
vreemdeling voor de duur van ten hoogste een week beperken.
Maakt de korpschef van die bevoegdheid gebruik dan geeft hij daarvan binnen vierentwintig uur schriftelijk kennis aan de Minister van Justitie.
Acht de korpschef het opleggen van de maatregel noodzakelijk dan zendt hij een
gemotiveerd voorstel en eventuele kennisgeving zo spoedig mogelijk aan de Minister
van Justitie.
Een afschrift van dat voorstel - en eventuele kennisgeving - dient aan de bevoegde
procureur-generaal, fgd. directeur van politie, te worden gezonden.
Rechtsmiddelen

3.4

Op grond van art. 29, aanhef en onder b, Vw kan geen bezwaar worden gemaakt tegen
een besc,hikking die is gegeven op grond van art. 18 Vw. De vreemdeling kan overeenkomstig art. 34a, eerste lid, Vw rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank te Den
Haag.
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