
De praktijk van de habeas 
corpus procedure

Elles Besselsen deed onderzoek naar de de gang van zaken bij het beroep 
tegen (voortduren van) de maatregel van vreemdelingendetentie.2 Het levert 
een somber beeld op van standaardmatig procederen, onvoldoende aandacht 
voor de de detentie-omstandigheden en het inzetten van lichtere middelen, 
verkeerde veronderstellingen bij de betrokken partijen en het afschuiven van 
verantwoordelijkheden.

Aisha  is een 55-jarige  Afghaanse vrouw.3 Zij vraagt asiel aan 
nadat zij tijdens een bezoek aan haar zoon in Nederland 
van dorpsoudsten in Afghanistan te horen krijgt dat haar 

man en zoon zijn ontvoerd door de Taliban en dat het voor haar 
niet veilig is terug te keren. De IND vindt haar asielrelaas onge-
loofwaardig en wijst het asielverzoek af. Tijdens de asielproce-
dure verblijft Aisha in een asielzoekerscentrum waar zij op een 
dag zonder aankondiging wordt aangehouden op grond van een 
redelijk vermoeden van illegaal verblijf. Aisha wordt op grond 
van art. 59 Vw 2000 in bewaring gesteld.

Toen ik mijn 13-jarige zoon vertelde dat ik onderzoek ging doen 
naar de rechtsbescherming van vreemdelingen in detentie, was 
hij geschokt: hoe kan het dat mensen in de gevangenis worden 
gezet terwijl zij niets strafbaars hebben gedaan? Deze verwon-
dering ben ik in de praktijk van vreemdelingenbewaringszaken 
niet meer tegengekomen. De maatregel vreemdelingendetentie 
wordt in het werkveld als een vanzelfsprekend en noodzakelijk 

1 Ik dank Nienke Doornbos voor kritische lezing van dit artikel.
2 Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de resultaten van mijn onderzoek naar 

rechtsbescherming in vreemdelingenbewaringszaken, dat ik in de periode 
oktober 2013 tot februari 2014 in opdracht van Amnesty International heb 
uitgevoerd onder begeleiding van Annemarie Busser en Nienke Doornbos. Het 
onderzoek spitst zich toe op de habeas corpus procedure na oplegging van de 
maatregel ex art. 59 Vw 2000. E.A. Besselsen 2014: Habeas corpus in theorie en 
praktijk. Rechtssociologisch onderzoek naar de toegang van vreemdelingen tot 
rechtsbescherming bij het in beroep gaan tegen (voortduring van) hun detentie, 
Amsterdam, Universiteit van Amsterdam/ Amnesty International.

3 De casus van Aisha is waargebeurd en gebaseerd op het dossier dat de 
advocaat ter beschikking heeft gesteld en aanvullende gesprekken met de 
advocaat. Om de privacy te beschermen is de naam van de Afghaanse vrouw 
gefingeerd, zijn de naar de persoon herleidbare gegevens geanonimiseerd en zijn 
kleine wijzigingen aangebracht. 

sluitstuk van het vreemdelingenbeleid gezien.4 Cornelisse 
schreef eerder over de ontwikkeling van vreemdelingendetentie 
als ‘valse noodzakelijkheid’ in een context van het denken over 
territorialiteit en de nieuwe penologie gericht op handhaving 
van categorieën personen, waarbij individuele omstandigheden, 
belangen en rechten een steeds minder grote rol spelen en het 
ultimum remedium karakter van de maatregel wordt uitgehold.5 
Met dit artikel wil ik een beeld schetsen van de huidige praktijk 
van rechtsbescherming van individuele vreemdelingen in 
bewaring, specifiek bij het in beroep gaan tegen (voortduren van) 
de maatregel van vreemdelingendetentie, de zogenaamde habeas 
corpus procedure. Vreemdelingen kunnen direct in beroep gaan 

4 Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreemdelingenbewaring 
of een lichter middel? Advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling 
van vreemdelingen, Den Haag, mei 2013, p. 37; G.N. Cornelisse, De valse 
noodzakelijkheid van immigratiedetentie: een agenda voor onderzoek, Proces 
2008/3, p. 71.

5 G.N. Cornelisse, De valse noodzakelijkheid van immigratiedetentie: een agenda 
voor onderzoek, Proces 2008/3, p. 70-77.

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op een onderzoek van 

de auteur in de periode oktober 2013 – februari 2014. Op 5 

juni 2014 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie 

uitspraak in de zaak Mahdi.1 Cornelisse betoogt dat deze 

uitspraak op een aantal punten noopt tot wijziging van de 

rechterlijke toetsing van vreemdelingenbewaring in Neder-

land. In dit artikel wordt zoveel mogelijk naar de genoemde 

uitspraak verwezen. Voor het overige verwijzen wij u naar 

de noot van Cornelisse.

1 HvJ EU, 5 juni 2014, nr. C-146/14 PPU (Mahdi), JV 2014/230, m.nt. dr. 
G.N. Cornelisse, ve14000944.
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tegen oplegging van de maatregel en elk moment tegen voort-
during ervan bij een onafhankelijke rechter en zij kunnen in 
hoger beroep bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. 
Zij hebben bovendien recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en 
kunnen financiële en praktische hulp krijgen om terug te keren 
naar het land van herkomst. In theorie lijkt de rechtsbescher-
ming redelijk geregeld – maar hoe pakt dit uit in de praktijk? 
Mijn onderzoek heeft grotendeels in de regio Amsterdam 
plaatsgevonden. In totaal heb ik zestien interviews met 
advocaten, rechters, een hulpofficier van justitie van de vreem-
delingenpolitie en juridisch medewerkers van het Meldpunt 
Vreemdelingendetentie,6 het Juridisch Loket en de Raad voor 
Rechtsbijstand gehouden. Daarnaast heb ik observaties van 
vreemdelingenbewaringszaken in de rechtbank Amsterdam en 
Haarlem en een spreekuur van het Juridisch loket in DC Schiphol 
uitgevoerd. Het betreft een verkennend onderzoek en geeft 
vooral inzicht in de beeldvorming onder betrokken professionals 
in de procedure. Het laat een routinepraktijk zien van verdeelde 
verantwoordelijkheden, weinig onderling contact en terechte 
maar ook onterechte aannames over en weer. In de komende 
paragrafen zal ik deze praktijk van de habeas corpus procedure 
in drie delen schetsen: het gehoor voor inbewaringstelling; de 
rechtsbijstand in vreemdelingendetentie en de vreemdelingenbe-
waringszaken in de rechtbank. Elk onderdeel wordt geïllustreerd 
met het verhaal van Aisha. 

1.  Het gehoor voor inbewaringstelling

De asielrechtadvocaat van Aisha kan niet bij het gehoor voor inbewaring-
stelling aanwezig zijn en de dienstdoende piketadvocaat verschijnt niet 
op tijd. Aisha zit daarom alleen met de hulpofficier van justitie van de 
vreemdelingenpolitie. Zij begrijpt niet goed waar het gehoor over gaat 
of wat er aan de hand is. Aisha wordt in bewaring gesteld omdat zij, zo 
motiveert de hulpofficier: -eerder een plicht opgelegd heeft gekregen om 
te vertrekken en hier niet aan heeft voldaan; -geen vaste woon- en verblijf-
plaats heeft en -niet beschikt over voldoende middelen van bestaan. Na 
het gehoor mag Aisha niet terug naar haar kamer in het asielzoekers-
centrum. Haar kamer wordt door het personeel leeggehaald en haar 
persoonlijke eigendommen worden overgedragen aan haar zoon. Aisha’s 
paspoort is sindsdien verdwenen.

De hulpofficier van justitie van de vreemdelingenpolitie beslist 
na een gehoor met de vreemdeling of tot inbewaringstelling moet 
worden overgegaan. Hij heeft maximaal zes uur voor het gehoor 
waarin hij moet beslissen over een terugkeerbesluit en eventueel 
inreisverbod, en waarin hij een belangen afweging moet maken 
en een gemotiveerd proces-verbaal moet opmaken over inbe-
waringstelling of het opleggen van alternatieve middelen.7 
Door de geïnterviewde advocaten en ook in eerder onderzoek 
wordt gewezen op de beperkingen door deze tijdsdruk en het 

6 Deze organisatie, initiatief van stichting landelijk Ongedocumenteerden 
steunpunt, verzamelt en onderzoekt klachten over de omstandigheden in 
vreemdelingendetentie.

7 In het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring wordt de termijn 
van ophouding verlengd naar negen uur (gewijzigd art. 50 lid 4 Vw 2000).

ontbreken van een specifieke opleiding voor de vreemdelingen-
politie.8 Volgens de advocaten is een zorgvuldige belangenafwe-
ging hierdoor niet mogelijk en wordt vreemdelingenbewaring 
te snel als standaardmaatregel opgelegd. De hulpofficieren van 
justitie hebben in de ogen van de geïnterviewde advocaten nog 
altijd weinig handvatten en ruimte voor de toepassing van alter-
natieve middelen als de meldplicht of het opleggen van een 
borgsom. Pilots voor toepassing van dergelijke alternatieven zijn 
slechts beperkt en onder strikte voorwaarden toegepast. Drie 
advocaten en de hulpofficier ervaren het laatste jaar een lichte 
toename in de toepassing van alternatieve middelen, met name 
voor ouderen en ‘kwetsbaren’.9 De ‘standaardkeuze’ voor inbewa-
ringstelling wordt mogelijk versterkt door de jaarlijkse opdracht 
voor de vreemdelingenpolitie een bepaald aantal – voor 2013 
en 2014 was dat 4000 – vreemdelingen zonder verblijfsrecht 
op te pakken en over te dragen aan DT&V. Tot vorig jaar werd 
de vreemdelingenpolitie afgerekend op het aantal overdrachts-
dossiers van in bewaring gestelde vreemdelingen.10 Op de gang 
in de rechtbank grapten advocaten, die aan het einde van het 
jaar relatief meer vreemdelingenbewaringszaken kregen, dat de 
vreemdelingenpolitie weer bezig was het ‘illegalenquotum’ te 
halen. Sinds augustus 2013 registreert de vreemdelingenpolitie 
ook alternatieve toezichtsmaatregelen en tellen deze dus ook 
mee in het behalen van het quotum. Het effect was tijdens mijn 
onderzoek voor de betrokkenen in de praktijk nog niet zichtbaar, 

maar verondersteld mag worden dat deze registratie de prikkel 
voor inbewaringstelling vermindert en van positieve invloed kan 
zijn op toepassing van alternatieve middelen.11 
Advocaten zijn meestal niet aanwezig bij het gehoor.12 Zij 
vertellen dat de vreemdelingenpolitie hen of de piketcentrale 
te laat inlicht, waardoor zij niet op tijd aanwezig kunnen zijn. 
Ook betwijfelen advocaten of de hulpofficier de vraag of vreem-
delingen een advocaat bij het gehoor wensen wel altijd neutraal 
stelt.13 De (telefonische) tolk kan hierbij ook een rol spelen. 

8 Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreemdelingenbewaring of 
een lichter middel? Advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling 
van vreemdelingen, Den Haag, mei 2013, p. 41-42; staatssecretaris 
teeven heeft aangekondigd een aanvullende opleiding met betrekking tot 
vreemdelingenbewaring in te stellen; brief aan de tweede kamer, vergaderjaar 
2013-2014, 19637, nr. 1748, ve14000580.

9 Het toepassen van alternatieve maatregelen wordt pas sinds augustus 2013 
geregistreerd.

10 Brief Ministerie van Veiligheid en Justitie aan tweede kamer, 13 september 2013, 
Kamerstukken II 19637, 1721, p. 8, ve13001828.

11 Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-december 2013, p. 37: De 
Rapportage Vreemdelingenketen over het jaar 2013 laat zien dat in vergelijking 
tot 2012 het aantal inbewaringstellingzaken fors is gedaald (2710 in plaats 
van 3560) maar ook dat in het overgrote deel van de zaken is besloten tot 
vreemdelingenbewaring (2710 van 3150 zaken). Vanaf augustus 2013 heeft 
de vreemdelingenpolitie 150 zaken overgedragen aan Dt&V met meldplicht; 
50 zonder meldplicht en 240 zaken zonder overdrachtsdossier aan Dt&V met 
terugkeerbesluit. 

12 Jacobs, Bruinsma & Van Haaf stelden vast dat in slechts 20 procent van 
de gehoren een rechtsbijstandverlener aanwezig was, M.J.G. Jacobs, M.Y. 
Bruinsma, J. van Haaf, De kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in 
vreemdelingenbewaring in Nederland, IVA Beleidsonderzoek en advies, 2006, 
xiii, ve06000990. Van de zeven door mij geïnterviewde advocaten wonen twee – 
buiten Amsterdam werkende – advocaten de gehoren altijd bij. 

13 Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreemdelingenbewaring 
of een lichter middel? Advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van 
vreemdelingen, Den Haag, mei 2013, p. 40, ve13001824.

Advocaten die aan het einde van het jaar relatief meer vreemdelingenbewarings- 
zaken kregen, grapten dat de vreemdelingenpolitie weer bezig was het 
‘illegalenquotum’ te halen.
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Navraag bij hun cliënten leert dat vreemdelingen geneigd zijn 
het gehoor zonder advocaat te laten plaatsvinden door opmer-
kingen van de vreemdelingenpolitie: ‘je kunt je advocaat ook 
later spreken’, ‘vind je het goed als we alvast beginnen?’, ‘een 
advocaat kan nu toch niet veel voor je betekenen’, ‘hij kan toch 
niet op tijd zijn’. Vreemdelingen hebben meestal nog geen band 
met hun advocaat opgebouwd en hopen dat een coöperatieve 
houding een gunstig effect heeft op de beslissing van de hulp-
officier. De geïnterviewde advocaten hebben weinig vertrouwen 
dat de hulpofficieren in het gehoor kunnen worden overtuigd 
een lichter middel in te zetten, vanwege de geringe ruimte die de 
vreemdelingenpolitie voor toepassing hiervan tot haar beschik-

king heeft. Volgens hen kijkt de vreemdelingenpolitie vooral 
of een besluit tot inbewaringstelling voor de rechter stand kan 
houden en niet of een alternatief middel mogelijk is. Dit is een 
van de redenen waarom niet alle advocaten het belang inzien 
van hun aanwezigheid bij het gehoor voor inbewaringstelling. 
Vreemdelingen zitten meestal alleen in het gehoor met de hulp-
officier en hebben ook voor het gehoor meestal geen contact 
gehad met hun advocaat. Zij kunnen zo dingen zeggen die 
in hun nadeel werken. Zo wordt vrijwel niet voor een alterna-
tief middel gekozen wanneer de vreemdeling zegt niet terug te 
willen keren naar het land van herkomst.14 Het is aannemelijk 
dat veel vreemdelingen een dergelijke uitspraak doen als de hulp-
officier hiernaar vraagt. 
De geïnterviewde rechters zien het gehoor juist als een zeer 
belangrijk moment in de habeas corpus procedure. Zij gaan er 
– net als medewerkers van IND en DT&V – vanuit dat de hulpof-
ficier van justitie een zorgvuldige belangenafweging uitvoert en 
dat vreemdelingen alleen in bewaring worden gesteld wanneer 
geen andere oplossingen mogelijk zijn. Het gehoor zien zij als 
hét moment om de mogelijkheid voor alternatieve maatregelen 
te onderzoeken.15 Recente jurisprudentie van het Hof van Justitie 
in de zaak Mahdi dwingt de rechter zich minder terughoudend 
op te stellen.16

2.  Rechtsbijstand in vreemdelingenbewaring

Aisha heeft het zwaar in het detentiecentrum; ze kan vanwege de taal-
barrière en slechthorendheid nauwelijks communiceren met anderen 
en heeft medische en psychische klachten. Op een nacht wordt zij in een 
isoleercel geplaatst omdat zij in paniek wakker was geworden en begon 
te schreeuwen. Haar advocaat onderhoudt contact met de zoon en bezoekt 
Aisha eenmaal in het detentiecentrum, twee dagen voordat de inbewa-
ringstelling door de IND wordt opgeheven. 

Diverse onderzoekers, journalisten en ook de deken van de 
Nederlandse Orde van Advocaten stellen dat er problemen 

14 sinds 1 januari 2014 is dit zelfs een van de zware gronden om iemand in 
bewaring te stellen, art. 5.1b sub i Vb. 

15 Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreemdelingenbewaring 
of een lichter middel? Advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van 
vreemdelingen, Den Haag, mei 2013, p. 45, ve13001824.

16 HvJ EU, 5 juni 2014, nr. C-146/14 PPU (Mahdi), JV 2014/230, m.nt. dr. G.N. 
Cornelisse, ve14000944.

zijn met de kwaliteit van de rechtsbijstand in het vreemdelin-
genrecht.17 Alle respondenten bevestigen dit beeld voor vreem-
delingenbewaringszaken. Ondanks de genomen maatregelen, 
waaronder verscherpte inschrijvingsvoorwaarden, opleidings-
eisen en de uitgave van een leidraad vreemdelingenbewaring, 
zijn nog altijd slecht tot zeer slecht presterende vreemdelingen-
rechtadvocaten actief. Rechters koppelen de kwaliteit van de 
rechtsbijstand vooral aan het optreden van advocaten ter zitting. 
Zij zien dat advocaten niet altijd de juiste grieven inbrengen, 
vaak onvoldoende specifieke belangen van hun cliënt aanvoeren 
voor toepassing van een lichter middel of niet op de hoogte 
zijn van relevante, recente jurisprudentie. De meeste klachten 

van de vreemdelingen over de rechtsbijstand die het Meldpunt 
Vreemdelingendetentie en het Juridisch Loket bereiken, gaan 
over de slechte bereikbaarheid van advocaten en dat zij hun 
advocaten weinig spreken of zelfs helemaal niet zien. De geïn-
terviewde advocaten zeggen hun cliënten in detentie eens per 
maand of per twee maanden te bezoeken maar dit blijkt dus lang 
niet altijd het geval. Bezoek aan detentiecentra kost advocaten 
veel (reis-)tijd en levert hen niet per se voor de procedure 
bruikbare informatie op. De reeds gerealiseerde en aangekon-
digde bezuinigingen op de rechtsbijstand zullen niet bijdragen 
aan een verbetering op dit punt. 
Voor veel vreemdelingen is niet altijd duidelijk waar hun 
advocaat mee bezig is. De technisch-juridische inhoud van de 
habeas corpus procedure is moeilijk te volgen voor vreemde-
lingen waardoor het lastig te bepalen is of hun advocaat goed 
werk verricht. De geïnterviewde advocaten zijn gewend regel-
matig, eens in vier tot zes weken, vervolgberoep in te stellen. 
Zij bespreken de inhoud van de vervolgberoepen niet telkens 
met hun cliënt maar geven aan het begin van de habeas corpus 
procedure aan hoe zij te werk gaan. Bovendien worden vervolg-
beroepen meestal schriftelijk afgedaan of in ieder geval niet in 
aanwezigheid van de vreemdeling. Vreemdelingen zijn hierdoor 
weinig betrokken bij hun eigen rechtszaak. 
Advocaten hebben (of nemen) niet altijd de tijd om hun 
cliënten uit te leggen wat de procedure inhoudt, wat rechter-
lijke uitspraken betekenen en wat consequenties en eventuele 
oplossingen kunnen zijn. Het spreekuur van het Juridisch Loket 
in detentie zou hier van betekenis kunnen zijn. De Raad voor 
Rechtsbijstand heeft in 2008 het spreekuur ingesteld als een van 
de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de rechts-
bijstand in de detentiecentra. Het spreekuur zou als spreek-
buis moeten dienen tussen vreemdelingen en hun advocaten.18 
De respondenten hebben, op één advocaat na, echter nooit te 
maken gehad met het Juridisch Loket. Dit komt overeen met de 
evaluatie in 2010-2011 dat het spreekuur vrijwel onzichtbaar en 

17 M.J.G. Jacobs, M.Y. Bruinsma, J. van Haaf, De kwaliteit van de rechtsbijstand 
voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland, IVA 
Beleidsonderzoek en advies, 2006, ve06000990; t. sillevis smitt, ‘landelijk 
deken Jan loorbach: ‘toezicht is geen tovermiddel’’, Asiel & Migrantenrecht 
2012/7, p. 358-361, ve12002011; H. Botje & t. scheltema, ‘Malafide 
vreemdelingenadvocaten. Handelaren in valse hoop’, Vrij Nederland 74-48, 30 
november 2013, p. 29-33; t. Butter, M. laemers & A. terlouw, Kwaliteit van 
de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken. Een pilotonderzoek, 
Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen 2013.

18 Ministerie van Veiligheid en Justitie, spreekuur Juridisch loket in 
vreemdelingenbewaring, 5 maart 2012, ve12000835.

Rechters zien het gehoor voor inbewaringstelling als hét moment om de 
mogelijkheid voor alternatieve maatregelen te onderzoeken.
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voor vreemdelingen moeilijk toegankelijk is.19 In detentiecen-
trum Schiphol is het Juridisch Loket wel degelijk actief maar de 
frequentie van het spreekuur is laag. Eenmaal in de twee weken 
vinden gemiddeld drie tot vier gesprekken plaats. Het spreekuur 
gaat niet door als er geen sprekersbriefjes zijn ingevuld en als de 
medewerker van het loket vakantie heeft of ziek is. De toegan-
kelijkheid voor vreemdelingen is omslachtig. Vreemdelingen 
kunnen op een zogenaamd sprekersbriefje van het detentie-
centrum aan de medewerker Vreemdelingenzaken melden dat 
zij met iemand van het Juridisch Loket willen spreken. Vaak 
weten vreemdelingen in eerste instantie niet waar ze heen 
gaan als ze naar het spreekuur worden gebracht. Ze komen dan 
ook meestal onvoorbereid, zonder benodigde documenten op 
gesprek. Volgens de geïnterviewde medewerker van het Juridisch 
Loket gaan verreweg de meeste gesprekken tijdens het spreekuur 
over het functioneren van de advocaat. Dit betekent niet dat die 
advocaten per se slecht werk verrichten. Voor vreemdelingen is 
het niet altijd duidelijk wat advocaten doen en wat zij voor hen 
(nog) kunnen betekenen. De medewerker van het Juridisch Loket 
neemt daarom altijd contact op met de betrokken advocaat om 
navraag te doen en verwijst de vreemdeling zo nodig door naar 
een andere advocaat.
Voor de omstandigheden in detentiecentra is in de habeas corpus 
procedure nauwelijks aandacht. De advocaten informeren bij 

hun cliënt vaak wel naar de medische zorg maar nemen voor het 
overige aan dat zij weinig kunnen betekenen voor hun cliënt wat 
betreft klachten over het regime, vanwege de strikte termijnen 
van de klachtenprocedure en de beperkte toetsbevoegdheid 
van de vreemdelingenrechter. Rechters in vreemdelingenzaken 
horen dan ook nauwelijks hoe vreemdelingen het verblijf in 
detentiecentra ervaren. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie 
ontvangt juist regelmatig klachten over het regime. De klachten 
gaan vooral over de medische zorg, het lange verblijf op cel, 
visitaties en plaatsing in isoleercellen.20 Opvallend is dat het 
Meldpunt geen toestemming heeft om zijn diensten in detentie-
centra onder de aandacht van vreemdelingen te brengen.
Advocaten hebben weinig contact met medewerkers van IND 
en DT&V als hun cliënten in bewaring zitten. De geïnterviewde 
advocaten vertellen dat de medewerkers vrijwel niet tot een ander 
standpunt te brengen zijn als hun cliënt eenmaal in bewaring 
zit, al kan dit per medewerker verschillen. Zij zien DT&V als 
bureaucratische organisatie die vooral gericht is op terugkeer en 
uitzetting met weinig oog voor de individuele vreemdeling. De 
geïnterviewde advocaten zeggen alleen informatie te ontvangen 
van de medewerkers van IND, DT&V en de detentiecentra als 
de instanties wettelijk verplicht zijn gegevens te leveren. Dit is 
een belangrijke reden voor advocaten om regelmatig in vervolg-
beroep te gaan. Op deze manier worden IND en DT&V verplicht 

19 Situatieschets over de ‘Evaluatie spreekuur vreemdelingenbewaring Het Juridisch 
Loket’. Een onderzoek uitgevoerd door Groen & Heesen in opdracht van de Raad 
voor Rechtsbijstand, april 2011, ve11003147.

20 Recent heeft Meldpunt Vreemdelingendetentie/stichting landelijk 
Ongedocumenteerden steunpunt samen met Amnesty International en 
Dokters van de Wereld een rapport uitgebracht over het onderzoek naar de 
medische zorg in vreemelingendetentie; A. Busser e.a., Geketende zorg. 
Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie, Werkgroep Medische Zorg in 
Vreemdelingendetentie, mei 2014.

het dossier te leveren en zich te verantwoorden. Dit betekent dat 
advocaten eerst een beroepschrift opstellen en pas na ontvangst 
van het dossier, op zitting de gronden aanvoeren. Deze praktijk 
lijkt niet erg efficiënt en heeft mogelijk tot gevolg dat onnodig 
(vaak) wordt geprocedeerd. 

3.  In de rechtbank

De advocaat van Aisha dient op de dag van het gehoor een beroep-
schrift in voor het eerste beroep tegen de maatregel van bewaring. Na 
zes dagen ontvangt hij het procesdossier van de IND. De behandeling van 
de zaak vindt twaalf dagen na inbewaringstelling plaats. Een dag voor 
de zitting faxt de advocaat naar de rechtbank een door de zoon onderte-
kende verklaring dat hij de opvang van zijn moeder voor zijn rekening 
wil nemen. De rechter schorst de zitting om de IND te laten bezien of kan 
worden volstaan met een lichter middel dan bewaring. De dag voor en 
de dag na de zitting over het eerste beroep heeft de advocaat telefonisch 
contact met de regievoerder van DT&V. IND wil alleen over een lichter 
middel praten als Aisha haar paspoort overlegt; maar het paspoort is 
zoek sinds Aisha in bewaring is gesteld. Na een week komen partijen weer 
bij elkaar in de rechtbank. De rechter oordeelt dat de inbewaringstelling 
rechtmatig is. Het adres van haar zoon wordt niet als vaste woonplaats 
gezien omdat Aisha hier niet staat ingeschreven en de garantstelling 

van de zoon wordt niet geaccepteerd als voldoende bestaansmiddelen, 
omdat Aisha geen eigen inkomen heeft. IND heeft volgens de rechter ‘niet 
ten onrechte geen alternatief middel dan inbewaringstelling toegepast’ 
nu Aisha haar paspoort niet overlegt en zij in vertrekgesprekken zegt 
niet te willen meewerken aan haar terugkeer. In hoger beroep houdt de 
maatregel stand zonder nadere motivering. 

De meeste advocaten gaan direct na inbewaringstelling van 
hun cliënt in beroep tegen oplegging van de maatregel en in 
de meeste gevallen wordt de zaken binnen tien dagen door de 
rechtbank behandeld. Toch komt het sporadisch nog voor dat 
geen of niet tijdig beroep wordt ingesteld. De IND is dan verplicht 
de rechtbank in kennis te stellen van de inbewaringstelling. In 
zo’n geval kan een vreemdeling maar liefst 42 dagen in bewaring 
zitten voordat hij voor het eerst een rechter ziet.21 De meeste 
respondenten vinden deze termijnen overkomelijk, terwijl deze 
in vergelijking tot het strafrecht – verdachten worden binnen 
drie dagen voorgeleid aan rechter-commissaris- erg lang zijn.
De vreemdelingenrechter toetst de rechtmatigheid van de (voort-
during van de) inbewaringstelling. Op onderdelen is de vreem-
delingenrechter slechts beperkt bevoegd. Zo mag hij alleen de 
aanhouding op grond van de Vreemdelingenwet toetsen. De 
hulpofficier van justitie van de vreemdelingenpolitie laat weten 
dat vreemdelingenrechtelijke aanhouding voor de politie inge-
wikkeld is vanwege de waarborgen. Veel aanhoudingen vinden 
dan ook plaats op andere gronden, bijvoorbeeld bij arbeidsin-
specties en verkeerscontroles op grond van de identificatieplicht. 
Deze aanhoudingen vormen geen aanleiding tot strafrechte-
lijke vervolging van de vreemdeling en worden daarom ook niet 
door de strafrechter getoetst. De Afdeling heeft beslist dat de 

21 kennisgeving na 28 dagen, behandeling door de rechter binnen 14 dagen. 

Voor de omstandigheden in detentiecentra is in de habeas corpus procedure 
nauwelijks aandacht.
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vreemdelingenrechter de aanhouding in deze gevallen niet mag 
beoordelen. Met name gezien de risico’s van etnisch profileren 
door de politie, is dit een ernstige lacune in de rechtsbescher-
ming van vreemdelingen.22

In de periode van mijn onderzoek toetsten de rechters ‘enigszins 
terughoudend’ ten aanzien van het lichtere middel. Naar juris-
prudentie van de Afdeling mag de rechter alleen de redelijkheid 
van het oordeel van de IND toetsen en niet zijn oordeel ervoor 
in de plaats zetten.23 Dit betekent volgens de advocaten dat de 
meeste rechters in de praktijk genoegen nemen met het feit 
dat een belangenafweging heeft plaatsgevonden en niet of deze 
zorgvuldig is gebeurd. Op hun beurt vinden rechters juist dat 
advocaten vaak tekortschieten in het onderbouwen van de speci-
fieke belangen van hun cliënt voor een beroep op een alternatief 
middel. Hoe dan ook leidt het in een vreemdelingenbewarings-
zaak zelden nog tot een inhoudelijke heroverweging van een 
lichter middel. Mogelijk brengt de onlangs verschenen uitspraak 
van het Hof van Justitie hier verandering in. In antwoord op 
één van de prejudiciële vragen van een Bulgaarse rechter over 
artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn bepaalde het Europese Hof 
van Justitie dat de rechter in vreemdelingenbewaringszaken alle 
vereisten voor een rechtmatige bewaring en verlenging ervan 
volledig en ambtshalve moet kunnen toetsen. De rechter is volgens 
het Hof van Justitie niet alleen bevoegd te beschikken over feiten 
en bewijzen van de administratieve autoriteit en opmerkingen 
van de betrokken vreemdeling maar moet ook ‘elk ander voor 
haar beslissing relevant element kunnen onderzoeken indien zij 
dit noodzakelijk acht’. Bovendien moet de rechter zijn beslissing 

in de plaats van de administratieve of eerdere rechterlijke auto-
riteit kunnen stellen en zelfstandig kunnen beslissen tot invrij-
heidstelling of een vervangende, minder dwingende maatregel.24 
De vraag is wat vreemdelingen opschieten met de procedures. 
Alle respondenten melden dat vervolgberoepen in de eerste zes 
maanden niet veel zin hebben. Vreemdelingen worden óf binnen 
drie maanden uitgezet, óf de IND beslist op een ander moment 
zelf – anticiperend op de rechterlijke toets – dat bewaring geen 
zin meer heeft. Toch dienen veel advocaten standaard maande-
lijks vervolgberoep in om eerder genoemde redenen. Het eerste 
beroep valt soms in het voordeel van de vreemdeling uit omdat 
IND of vreemdelingenpolitie fouten hebben gemaakt in de 
procedure, door een verkeerde uitleg van de Terugkeerrichtlijn 
of om andere juridisch-technische redenen. Over het ultimum 
remedium karakter van de maatregel wordt niet veel gesproken. 
De vreemdeling is alleen aanwezig bij het eerste beroep. 
Vervolgberoepen en hoger beroep worden in het algemeen 
schriftelijk afgedaan. Vanwege het technische karakter van de 
procedure en door communicatieproblemen is de inhoud voor 
vreemdelingen vaak lastig te volgen. Het is afhankelijk van de 
rechter – en ook de tolk en de advocaat – of en in hoeverre de 
vreemdeling erbij wordt betrokken en of hij begrijpt wat ter 
zitting wordt besproken. De eigenlijke belangen van de vreem-
deling met betrekking tot zijn verblijf in Nederland, spelen hier 

22 Gelijkheid onder druk: de impact van etnisch profileren, Amsterdam: Amnesty 
International, november 2013.

23 ABRvs 28 april 2011, nr. 201100194/1/V3, JV 2011/261, ve11001072.
24 HvJ EU, 5 juni 2014, nr. C-146/14 PPU (Mahdi), JV 2014/230, m.nt. dr. G.N. 

Cornelisse, ve14000944.  

hoe dan ook geen rol. De verwachtingen van vreemdelingen en 
de mogelijkheden van de habeas corpus procedure komen dan 
ook niet per se overeen. Tot een echte oplossing voor de vreemde-
ling komt het niet, want ook al is de uitspraak in zijn voordeel en 
wordt de inbewaringstelling opgeheven, hij heeft niet het recht 
om in Nederland te blijven. 

4.  Routinepraktijk, veronderstellingen en verdeelde 
verantwoordelijkheden 

Na twee maanden heft de IND de inbewaringstelling van Aisha na 
een belangenafweging op. Aanleiding is een bilateraal overleg met de 
Afghaanse autoriteiten waarop is besloten de uitzetting van alleen-
staande en alleenreizende vrouwen gedurende acht weken op te schorten. 
Aisha trekt bij haar zoon en zijn familie in en verblijft daar tot op heden. 
Sinds haar verblijf in detentie heeft Aisha fysieke en psychische klachten.

Mijn onderzoek heeft vooral laten zien welke gewoonten en 
aannames bestaan onder de betrokkenen in de praktijk van de 
habeas corpus procedure en welke consequenties dit kan hebben 
voor de rechtsbescherming van individuele vreemdelingen. De 
verantwoordelijkheden zijn verdeeld over verschillende instan-
ties en personen. De hulpofficier van justitie van de vreemdelin-
genpolitie, de medewerkers van IND en DT&V en asielrecht- en 
piketadvocaten hebben weinig of geen contact met elkaar. Ze 
zijn verantwoordelijk voor onderdelen van de procedure maar 
niemand heeft het overzicht. In plaats van overleg wordt stan-

daardmatig geprocedeerd en worden beslissingen genomen op 
basis van terechte maar ook onterechte aannames over en weer.
Hulpofficieren van justitie van de vreemdelingenpolitie zien nog 
weinig mogelijkheden om een alternatief middel op te leggen. 
Voor hun beslissing kijken ze vooral of inbewaringstelling stand-
houdt voor de rechter en niet zo zeer of dit in het specifieke 
geval werkelijk het uiterste middel is. Wanneer een vreemdeling 
zegt niet te willen terugkeren, wordt onttrekkingsgevaar al snel 
aangenomen en tot inbewaringstelling besloten. De vreemdelin-
genpolitie gaat ervan uit dat IND en DT&V in een later stadium 
een hernieuwde belangenafweging maken. Maar een inhoude-
lijke heroverweging vindt in de praktijk niet plaats omdat DT&V 
ervanuit gaat de hulpofficier de alternatieven afdoende heeft 
onderzocht en zich vooral richt op de terugkeer van de vreem-
deling en de rechtmatigheid van voortduring van bewaring.25 
Hulpofficieren zien geen of een geringe rol voor advocaten in het 
gehoor voor inbewaringstelling. Advocaten zijn ervan overtuigd 
dat de vreemdelingenpolitie hun aanwezigheid belemmert en 
zien zelf ook niet allemaal het belang van hun aanwezigheid 
bij het gehoor. De meeste advocaten zijn van mening dat hulp-
officieren te weinig handvatten, kennis en/of ervaring hebben 
voor toepassing van alternatieve middelen. Ze hebben weinig 
vertrouwen dat zij de hulpofficier hiervan kunnen  overtuigen 
en besteden hier dan ook weinig of geen aandacht aan als ze 
al een gehoor bijwonen. Advocaten en regievoerders van DT&V 
hebben weinig contact met elkaar. Advocaten gaan ervan uit dat 

25 Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreemdelingenbewaring 
of een lichter middel? Advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van 
vreemdelingen, Den Haag, mei 2013, p. 45, ve13001824.

Rechters vinden dat advocaten vaak tekortschieten in het onderbouwen van de 
specifieke belangen van hun cliënt bij een beroep op een alternatief middel.
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DT&V alleen informatie deelt als hier een wettelijke verplich-
ting op staat en stellen vooral om die reden regelmatig vervolg-
beroep in. Rechters vinden het gehoor het cruciale moment 
in de procedure voor advocaten om voor een lichter middel te 
pleiten. Zij gaan er vanuit dat vreemdelingen alleen in bewaring 
worden gesteld als het niet anders kan en dat hulpofficieren de 
belangenafweging zorgvuldig uitvoeren. Ook in het licht van 
die aanname vinden ze dat ze voldoende ruimte hebben om 
de rechterlijke toets uit te voeren, ook wat betreft het lichtere 
middel. Advocaten vinden echter dat rechters te vaak oordelen in 
het voordeel van de overheid als gevolg van de marginale toets-
bevoegdheid, de passieve houding en de strikte uitleg van de 
wet- en regelgeving door de Afdeling.26 Rechters kaatsen de bal 
terug. Zij zien dat het gros van de advocaten niet op de hoogte 

is van relevante jurisprudentie, onjuiste of onvolledige grieven 
inbrengen, onvoldoende specifieke belangen opvoeren en stan-
daardmatig procederen. De rechters wijzen erop dat zij slechts 
mogen toetsen op basis van de grieven die de advocaat inbrengt. 
Het verschilt per rechter of en in hoeverre zij hierin een actieve 
houding aannemen.27 En de vreemdelingen zelf? Zij worden in 
het algemeen weinig betrokken in de procedure. Voor wat hen 
werkelijk bezighoudt, de omstandigheden in detentie en hun 
verblijf in Nederland of problemen in het land van herkomst, is 
in de habeas corpus procedure geen plaats. Hun verwachtingen 
sluiten vaak niet helemaal aan bij de inhoud en de mogelijk-
heden van vreemdelingenbewaringszaken. 
Nu is het zo dat het aantal inbewaringstellingen afneemt en dat 
er positieve ontwikkelingen zijn om het ultimum remedium 

26 Het Hof heeft inmiddels afgerekend met de ‘enigszins terughoudende toets’ van 
het lichtere middel in het recente arrest HvJ EU, 5 juni 2014, nr. C-146/14 PPU 
(Mahdi), JV 2014/230, m.nt. dr. G.N. Cornelisse, ve14000944.

27 In hetzelfde arrest benadrukt het Hof de bevoegdheid van de rechter om 
ambtshalve alle relevante informatie te betrekken in zijn toets.

karakter van vreemdelingenbewaring te benadrukken en meer 
ruimte te bieden voor alternatieve middelen.28 Bovendien dwingt 
de Europese rechter tot een intensievere beoordeling van de 
noodzaak tot bewaring.29 En vanzelfsprekend zijn er verschillen 
tussen individuele betrokkenen en in individuele gevallen. 
Maar dit is de praktijk in de habeas corpus procedure zoals ik 
die ben tegengekomen. Niet alleen zijn de verantwoordelijk-
heden verdeeld, de betrokkenen hebben ook de neiging verant-
woordelijkheden af te schuiven. Het verhaal van Aisha laat zien 
tot welke Kafkaëske situaties dit anno 2014 kan leiden. Aisha zit 
twee maanden in detentie terwijl zij met een meldplicht bij haar 
zoon had kunnen verblijven in afwachting van terugkeer of een 
oplossing voor haar situatie. Met meer overleg tussen betrok-
kenen en met de wil een alternatief te vinden, was inbewaring-

stelling niet nodig geweest. De maatregel heeft niet tot terugkeer 
geleid en heeft alleen maar veel gekost, mentaal en fysiek 
voor Aisha en financieel voor de overheid.30 Naar mijn mening 
ontbreekt in de huidige praktijk van de habeas corpus procedure 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid om vreemdelingenbewa-
ring werkelijk een ultimum remedium te laten zijn.

28 Brief tweede kamer, Toezeggingen op Rapporten en adviezen 
vreemdelingenbeleid, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 13 september 
2013; Memorie van toelichting bij wetsvoorstel Wet terugkeer en 
vreemdelingenbewaring, p.4, zie ook Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
Vreemdelingenketen periode januari-december 2013, april 2014, p.36-37, 
ve14000638. 

29 HvJ EU, 5 juni 2014, nr. C-146/14 PPU (Mahdi), JV 2014/230, m.nt. dr. G.N. 
Cornelisse, ve14000944.

30 De effectiviteit van vreemdelingendetentie is geen onderwerp van dit artikel. Hier 
wordt slechts verwezen naar de conclusies in recent onderzoek dat verblijf in 
vreemdelingendetentie slechts een marginale rol speelt in de terugkeerbereidheid 
van vreemdelingen; B. Van Alphen e.a. 2013, Van bejegening tot vertrek. Een 
onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring, Onderzoek en beleid 
308, Den Haag; M. kox en A. leerkes 2013, Met de schrik vrij? Een exploratief 
onderzoek naar de afschrikwekkende werking van vreemdelingendetentie, 
Tijdschrift over Cultuur over Cultuur & Criminaliteit 2013 (3) 1, p. 47-68.

Advocaten zijn ervan overtuigd dat de vreemdelingenpolitie hun  
aanwezigheid belemmert.
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