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Inleiding
Een onderdeel van het project
Vreemdeling in de Strafrechtketen
(VRIS) vormde de toepassing van een
zogenoemd ‘voorlopig bevel tot
bewaring’. Gedurende de voorlopige
hechtenis dan wel de strafrechtelijke
detentie van een illegale vreemdeling
kon een voorlopig bevel tot bewaring
worden opgelegd teneinde te voorko-
men dat een vreemdeling na zijn
detentie zonder meer zou vrijkomen,
terwijl hij uitzetbaar was. 

De toepassing van deze maatregel
vindt zijn oorsprong in de uitspraak
van de meervoudige kamer van de
rechtbank Den Haag van 24 decem-
ber 1998 (Awb 98/8644) en is nader
uitgewerkt in de
Vreemdelingencirculaire 2000.

Bij uitspraak van 2 november 2001
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State aangegeven
dat het voorlopig bevel tot bewaring
géén wettelijke basis kent en om die
reden in strijd is met de wet. 

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat
het voorlopig bevel tot bewaring niet
meer kan worden toegepast. Bij de
overgang van strafrechtelijke detentie
naar vreemdeling-rechtelijke bewaring
dient in plaats daarvan toepassing te
worden gegeven aan artikel 50, derde

lid Vreemdelingenwet 2000. In dit
TBV zal worden aangegeven op
welke wijze dit artikel moet worden
toegepast. 

De Vreemdelingencirculaire 2000
wordt als volgt aangepast:

A5/5.3.7.1
A5/5.3.7.1 wordt vervangen door de
volgende paragraaf:

5.3.7.1 Het toepassen van artikel 50,
derde lid Vreemdelingenwet na straf-
rechtelijke detentie 
Het uitgangspunt is dat zoveel als
mogelijk voorkomen dient te worden
dat vreemdelingen na hun strafrechtelij-
ke detentie in bewaring gesteld moeten
worden (zie A4/6.11 en A4/6.11.3).
Toch kan het voorkomen dat een
vreemdeling na zijn detentie in vreem-
delingenrechtelijke bewaring gesteld
moet worden. Dit kan zich voordoen
bij detentie waarvan niet bij voorbaat
de datum van ontslag vaststaat, zoals
bij voorlopige hechtenis of een nog niet
onherroepelijk vonnis. De inbewaring-
stelling dient alsdan binnen redelijke
termijn na de (strafrechtelijke) invrij-
heidstelling te geschieden met toepas-
sing van artikel 50, derde lid
Vreemdelingenwet. Dit artikel verschaft
een rechtstitel van vrijheidsontneming
om vreemdelingen na een strafrechtelij-
ke detentie ter inbewaringstelling te
vervoeren naar een plaats bestemd
voor verhoor. Aldaar kan de vreemde-
ling maximaal zes uren worden opge-
houden waarbij de tijd tussen midder-
nacht en negen uur ’s ochtends niet
wordt meegerekend. De termijn van
ophouding vangt aan op het moment
dat de vreemdeling op de plaats
bestemd voor verhoor is aangekomen.
Zie in dit verband ook A3/2.3.5.

Voor alle duidelijkheid dient te
worden opgemerkt dat indien de
identiteit van de vreemdeling én de
onrechtmatigheid van zijn verblijf
vast staan, verlenging van de termijn,
als bedoeld in het vierde lid van arti-
kel 50 Vreemdelingenwet, niet moge-
lijk is.

Aan de vreemdeling wordt tijdens
de strafrechtelijke detentie mededeling
gedaan van het feit dat hij bij beëin-

diging van zijn detentie op grond van
artikel 50, derde lid
Vreemdelingenwet naar een plaats
bestemd voor verhoor wordt overge-
bracht. Hiervoor dient Model M122
te worden gebruikt, dat aan de
vreemdeling uitgereikt moet worden.
Aan de directeur van de inrichting
waarin de vreemdeling zich bevindt
moet eveneens een afschrift van dit
model worden gestuurd. 

Voorts dient van de toepassing van
dit artikel proces-verbaal (Model
M111-B) opgemaakt te worden. 

A3/2.5.3
Na de laatste alinea van A3/2.3.5
wordt de volgende alinea toegevoegd:

Zie voor de toepassing van artikel 50,
derde lid Vreemdelingenwet tevens
A5/5.3.7.1.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking één
dag na publicatie in de Staatscourant
met terugwerkende kracht tot 2
november 2001.

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt. 

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de staatssecretaris,
de hoofddirecteur van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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