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Bevel tot bewarinq
Bevoegdheid tot afgifte van een bevel tot bewarinq
Bewaring kan worden bevolen door het hoofd van plaatselijke politie der gemeente waar de vreemdeling zijn
woon- of verblijfplaats heeft (art. 26, eerste lid, Vw
j " art. 82, eerste lid, Vb).
Bevoegdheid tot inbewaringstelling kan ook berusten
bij een door het hoofd van plaatselijke politie aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op
vreemdelingen, die tevens hulpofficier van justitie is.
Deze aanwijzing dient schriftelijk te geschieden.
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van model D 45-4.
Indien wordt overwogen om asielzoekers in bewaring te
stellen voordat in eerste aanleg een beslissing op hun
asielverzoek is genomen, dient te worden gehandeld
overeenkomstig het gestelde in B 7, 3.2.4.
Alsemene en biizondere aanwiizinsen van de Minister
van Justitie
De met het toezicht op vreemdelingen belaste ambtenaren nemen de door de Minister van Justitie met
betrekking tot de bewaring van vreemdelingen gegeven
algemene en bijzondere aanwijzingen in acht (art. 28,
eerste lid, Vw j 0 art. 90 Vb).
Verhoor van de vreemdelinq
Het bevel tot bewaring wordt niet gegeven dan nadat
de vreemdeling daarop door het tot het geven van het
bevel bevoegde gezag is gehoord, tenzij het voorafgaand
verhoor van de vreemdeling niet kan worden afgewacht
(art. 82, tweede lid, Vb).
Hieraan dient stipt de hand te worden gehouden.
Onnodig uitstel van het verhoor is niet toegestaan.
Is het bevel gegeven zonder dat de vreemdeling kon
worden verhoord, dan heeft het verhoor terstond na de
tenuitvoerlegging van het bevel plaats.
Het verhoor van de vreemdeling moet worden afgenomen
door een hulpofficier van justitie die bevoegd is een
bevel tot bewaring te geven.
Van het verhoor wordt een proces-verbaal (model D 45-3)
opgemaakt (art. 82, derde lid, Vb).
Indien de vreemdeling de Nederlandse taal onvoldoende
beheerst zal het verhoor dienen plaats te vinden met
behulp van een tolk in een taal die de vreemdeling
voldoende begrijpt.
Het niet verhoren van de vreemdeling of het bevelen
van de bewaring voordat de vreemdeling is gehoord,
terwijl uit het proces-verbaal van het (daarna
afgenomen)
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verhoor niet blijkt dat een aan het bevel tot bewaring
voorafgaand verhoor niet kan worden afgewacht, kan leiden tot de niet rechtsgeldig verklaring van het bevel
tot bewaring.
Bijstand van een advocaat
Bij het verhoor kan de vreemdeling zich, krachtens het
bepaalde in art. 82, vierde lid, Vb doen bijstaan door
een advocaat.
Van die bevoegdheid moet aan de vreemdeling tijdig mededeling worden gedaan (art. 82, vijfde lid, V b ) .
Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier model D 45 .
Indien de vreemdeling de wens te kennen geeft een advocaat te willen raadplegen, wordt de door de vreemdeling
gewenste advocaat of een via de vreemdelingenpiketdienst van het bureau voor rechtshulp aangewezen advocaat telefonisch ingelicht.
De vreemdeling moet in de gelegenheid worden gesteld
onverwijld contact met de door hem gekozen advocaat op
te nemen.
De advocaat van de vreemdeling wordt in de gelegenheid
gesteld bij het verhoor aanwezig te zijn en de nodige
opmerkingen te maken (art. 8 2 , vierde lid, Vb).
Op verzoek van de advocaat wordt hem een afschrift verst ekt van het bevel tot bewaring (formulier model D
f:
45 ) en yan het proces-verbaal van het verhoor model D 45 ) .
4.5

Het ~roces-verbaalvan verhoor
Voor het proces-verbaal van verhoor ingevolge art. 82,
derde lid, Vb moet steeds gebruik worden gemaakt van
3
een formulier (model D 45 ) .

4.6

Vorm van het bevel tot bewaring
Het bevel tot bewaring moet worden gedagtekend, ondertekend en behoort met redenen te worden omkleed (art.
83 V b ) .

Derhalve moet het de feiten en/of omstandigheden bevatten op grond waarvan de openbare rust, de openbare orde
of de nationale veiligheid de bewaring vordert.
Voor het bevel tot bewaring dier~tfebruik te worden gemaakt van een formulier model D 45 .
Dit model is zodanig ingericht dat daarin, overeenkomstig art. 2 6 , eerste lid, V w , steeds de gronden voor de
inbewaringstelling moeten worden aangegeven.
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Aan de vreemdeling op wie het bevel betrekking heeft,
wordt onverwijld een afschrift daarvan uitgereikt (art.
83 V b ) .
Hij moet daarbij ingevolge art. 107 Vb schriftelijk
worden gewezen op de mogelijkheid tot het aanwenden van
het rechtsmiddel genoemd in art. 40, eerste lid, Vw en
de wijze waarop dit moet geschieden; dit staat vermeld
op het bevel tot bewaring (formulier model D 45'),
Van het bevel tot bewaring dienen voldoende afschriften
te worden gemaakt:

- het originele exemplaar dient in het archief van het
hoofd van plaatselijke politie te worden bewaard;

- een afschrift wordt ingevolge art. 83

Vb aan de

vreemdeling uitgereikt;

- een afschrift wordt desgevraagd aan de raadsman verstrekt;

-

bi j plaatsing van een vreemdeling in een huis van bewaring dient tevens een afschrift van een bevel tot
bewaring te worden verstrekt aan de directeur van de
inrichting (zie 5.1) ;

- een afschrift moet worden bestemd voor de officier
van justitie ingeval de procedure ingevolge art. 40
Vw of art. 26 Vw j0 artt. 86 en 87 Vb wordt gevolgd.
Wijziging van de grond van bewaring
Artikel 85 Vb bepaalt dat het hoofd van plaatselijke
politie het bevel tot bewaring dient op te heffen zodra
de grond waarop het bevel is verleend niet meer aanwezig is (zie ook 3).
Het kan voorkomen dat de grond aan een bevel tot bewaring is komen te ontvallen, omdat op een verzoek om een
vergunning tot verblijf van een zich op grond van art.
26, eerste lid, onder c, Vw in bewaring bevindende
vreemdeling afwijzend is beslist en zijn uitzetting
wordt gelast.
In deze gevallen dient de bewaring te worden opgeheven
met gebruikmaking van formulier model D 47 en kan een
nieuw bevel tot bewaring worden afgegeven, gebaseerd op
artikel 26, eerste lid, onder a, Vw.
Ook hierbij dienen de voorschriften van de artt. 26 en
28, eerste lid, Vw j' artt. 82-87 en 107 Vb (wederom)
in acht te worden genomen.
Indien art, 86 Vb van toepassing is (zie hierna 7.2)
dient de termijn van een maand, genoemd in dit artikel,
te worden berekend vanaf de ingangsdatum van het eerste
bevel tot bewaring.

Vc Suppl.1 (juni 1983)

A 7 Bewaring

4.8

12

Bevoegdheid tot binnentreden van woningen e.d.
Voor zover zulks voor inbewaringstelling, overeenkomstig art. 26, nodig is, kunnen de met het toezicht op
vreemdelingen belaste ambtenaren alle plaatsen, met inbegrip van woningen, betreden (art. 28, tweede lid,
vw)
De artikelen 120-123 van het Wetboek van Strafvordering
zijn van overeenkomstige toepassing.

.
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