A714.4

Beoordeling vrijheidsontneming door rechtbank

4

Beoordeling van de vrijheidsontneming door de
rechtbank

4.1

De vreemdeling gaat in beroep bij de rechtbank

Overeenkomstig art. 34a, eerste lid, Vw kan de vreemdeling tegen de beslissing tot inbewaringstelliing (art. 26Vw) en tot vrijheidsontneming op grond van art. 18b Vw in beroep
gaan bij de rechtbank in Den Haag (zie A8).
Ambtshalve voorlegging door de Minister van Justitie

4.2

Indien een van zijn vrijheid ontnomen vreemdeling vier weken na ingang van deze
maatregel nog geen beroep als onder 4.1 bedoeld bij de rechtbank heeft ingesteld, moet
de Minister van Justitie dit aan de rechtbank berichten (art. 18b, derde lid, Vw en art. 86
Vb, j" art. 18b, derde lid, Vw). Een dergelijke kennisgeving wordt gelijkgesteld met een
eerste beroep als onder 4.1 bedoeld.
Teneinde te waarborgen dat de Minister van Justitie op de juiste wijze en op het juiste
tijdstip aan de op hem opgelegde verplichting tot kennisgeving aan de rechtbank kan
voldoen, schrijft art. 87 Vb voor dat de korpschef hem telkens tijdig waarschuwt dat een
geval als bedoeld in de eerste alinea zich zal voordoen. Deze taak rust op de korpschef
ongeacht in welke inrichting de vreemdeling zich bevindt.
De korpschef voldoet aan deze verplichting door uiterlijk één week voordat de vrijheidsontneming vier weken heeft geduurd een kennisgeving aan de Minister van Justitie te
zenden. Voor deze kennisgeving moet gebruik worden gemaakt van model D49. Vooraf
dient de korpschef zich ervan te overtuigen dat de vreemdeling geen beroep als hiervoor
bedoeld onder 4.1 bij de rechtbank heeft ingesteld. Indien beroep is ingesteld, kan de
kennisgeving achterwege blijven. De kennisgeving blijft ook achterwege indien vaststaat dat de vrijheidsontneming van de vreemdeling door uitzetting of anderszins zal
eindigen vó15rde termijn van vier weken verstreken is.
Stukken te zenden aan de Minister van Justitie

4.3

In de gevallen als hiervoor bedoeld onder 4.1 en 4.2 zendt de korpschef een zo volledig
mogelijk ingevuld formulier (model D77) aan de IND.
Beslissing van de rechtbank

4.4

De rechtbank doet, tenzij onmiddellijk ter zitting mondeling uitspraak wordt gedaan,
binnen twee weken na sluiting van het onderzoek schriftelijk uitspraak. Zij verklaart het
beroep gegrond indien de toepassing of de tenuitvoerlegging van de maatregel:
- in strijd is met de wet, dan wel
- bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is te achten.
In dat geval beveelt de rechtbank:
- de opheffing van de maatregel of
- een wijziging van de wijze van tenuitvoerlegging daarvan (bijvoorbeeld plaatsing in
een inrichting met een ander regime).
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4.5

Vrijheidsontnerning

Beroep in cassatie (art. 339 Vw)

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden kan tegen uitspraken van de
rechtbanken beroep in cassatie 'in het belang der wet' instellen wegens schending of
verkeerde toepassing van o.a. het bepaalde bij of krachtens de artt. 18b (beschikbaarheid voor de uitzetting in een afgesloten ruimte) en 26 Vw (vreemdelingenbewaring).
4.6

Schadevergoeding

Indien de rechtbank de opheffing van een maatregel strekkende tot vrijheidsontneming
beveelt, dan wel de vrijheidsontneming reeds voor de behandeling van het verzoek om
ontheffing van die maatregel wordt opgeheven, kan de rechtbank aan de vreemdeling
een vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade die deze ten gevolge
van de ten onrechte toegepaste vrijheidsontneming heeft geleden (art. 34j Vw).

Sdu Uitgevers

-

VC (oktober 1998, Aanv. 22)

