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10 De nieuwe zaaksbehandeling in de habeas 
corpus-procedure1

Elles Besselsen2

1. Inleiding

Een 55-jarige vrouw uit Afghanistan die geen 
asiel krijgt in Nederland, verblijft twee maanden 
in vreemdelingenbewaring terwijl haar zoon en 
zijn gezin in Nederland bereid zijn haar in hun 
huis op te nemen en haar te verzorgen. De maat-
regel wordt opgeheven als blijkt dat vrouwen op 
dat moment niet alleen naar Afghanistan kun-
nen reizen. Sindsdien woont de vrouw bij haar 
zoon in Nederland en heeft zij last van panie-
kaanvallen.
Een jongeman uit Marokko die illegaal in 
Nederland verblijft, wordt zonder treinkaartje 
en identiteitsbewijs opgepakt door de politie en 
in vreemdelingenbewaring genomen. Hij blijft 
gedetineerd wanneer hij zijn eerste asielaan-
vraag doet in verband met zijn homoseksuele 
geaardheid.
Een Indiër werkt na tien maanden vreemdelin-
genbewaring nog steeds niet mee aan zijn ver-

1 De term ‘nieuwe zaaksbehandeling’ wordt in dit artikel 
breed toegepast. Hieronder wordt niet alleen de wijze van 
behandeling van rechtszaken maar ook “het bereiken van 
andere, snelle, effectieve oplossingen zonder rechterlijke 
uitspraak” verstaan (uit: J.P. Heinrich en H. den Herder, 
‘Ook gemachtigden van bestuursorganen zijn aan de 
slag met de Nieuwe Zaaksbehandeling’, «JBplus» 2013, 
p. 211).

2 Drs. E. Besselsen is zelfstandig onderzoeker in (migratie)
recht en redactiesecretaris bij Verblijfblog.nl van de Vrije 
Universiteit Amsterdam.

trek en wordt op straat gezet omdat hij niet kan 
worden uitgezet naar het land van herkomst.3

Deze voorbeelden staan niet op zichzelf. Vreem-
delingenbewaring is een bestuursrechtelijke 
maatregel die alleen wanneer geen lichtere mid-
delen mogelijk zijn om vreemdelingen zonder 
rechtmatig verblijf in Nederland beschikbaar te 
houden voor uitzetting, en zo kort mogelijk, 
mag worden opgelegd.4 Critici stellen echter dat 
vreemdelingenbewaring standaard wordt toe-
gepast, vaak te lang duurt en dat het sobere en 
strenge regime niet past bij het doel van de 
bestuursrechtelijke maatregel.5 Mijn onderzoek 

3 Deze voorbeelden zijn gebaseerd op waargebeurde 
gevallen die mij door vreemdelingenrechtadvocaten, 
medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand, Amnesty 
International en VluchtelingenWerk Nederland bekend 
zijn geworden.

4 Vreemdelingenbewaring kan plaatsvinden op verschil-
lende gronden. Ik richt mij in dit artikel op inbewaring-
stelling op grond van art. 59 Vw 2000.

5 Zie o.m. Vreemdelingendetentie in Nederland: het moet 
en kan anders, Amsterdam: Amnesty International, 
oktober 2011 en Vreemdelingendetentie in Nederland: 
mensenrechten als maatstaf, Amsterdam: Amnesty 
International, september 2013; A.M. van Kalmthout, 
‘Het regiem van de vreemdelingenbewaring. De balans 
na 25 jaar’, Justitiële verkenningen 2007, p. 33-34 en A.M. 
van Kalmthout, Afscheidsrede Universiteit van Tilburg, 1 
juli 2010; G.N. Cornelisse, ‘De valse noodzakelijkheid 
van immigratiedetentie: een agenda voor onderzoek’, 
Proces 2008/3, p. 70-77; M. Kox, ‘De menswaardigheid 
van de vrijheidsontneming van vreemdelingen in Neder-
land’, Proces 2007/5, p. 186-193; Vreemdelingenbewaring: 
strafregime of maatregel om uit te zetten. Over respect voor 
mensenrechten bij vreemdelingenbewaring, Nationale 
ombudsman, 7 augustus 2012.
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naar de gang van zaken van het beroep tegen 
(het voortduren van) de maatregel van vreem-
delingendetentie laat bovendien een routine-
matige praktijk zien waarin het ultimum reme-
dium -karakter van de maatregel niet 
gegarandeerd is.6
De kritiek en het onderzoek naar aanleiding van 
het overlijden van Alexander Dolmatov in janu-
ari 2013 in het detentiecentrum Rotterdam 
waren aanleiding voor het bestuur tot wijzigin-
gen in het vreemdelingenbeleid en een nieuw 
wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingen-
bewaring. De maatregelen hebben het doel het 
ultimum remedium-karakter van vreemdelin-
genbewaring te benadrukken en meer ruimte te 
bieden voor de toepassing van alternatieve mid-
delen.7 In dit artikel wil ik nagaan hoe daarnaast 
de praktijk van deze habeas corpus-procedure 
kan worden verbeterd om vreemdelingenbewa-
ring werkelijk een ultimum remedium te laten 
zijn.

Eerst zal ik enkele knelpunten in de huidige 
praktijk van de habeas corpus-procedure 
beschrijven. Daarna zal ik kort aandacht beste-
den aan de effectiviteit van vreemdelingenbe-
waring. In de volgende paragrafen wil ik op 
basis van de ervaringen met een overlegmodel 
in het asielrecht en de nieuwe zaaksbehandeling 
in het vreemdelingenrecht nagaan of en zo ja, 

6 E.A. Besselsen, Habeas corpus in theorie en praktijk. 
Rechtssociologisch onderzoek naar de toegang van vreem-
delingen tot rechtsbescherming bij het in beroep gaan tegen 
(voortduring van) hun detentie, Amsterdam: Universiteit 
van Amsterdam/Amnesty International, 2014; E.A. Bes-
selsen, ‘De praktijk van de habeas corpus procedure’, 
Asiel & Migrantenrecht 2014/7, p. 280-285. Het onder-
zoek vond plaats in de periode oktober 2013 tot februari 
2014. In de lopende tekst zal ik niet steeds afzonderlijk 
aan dit onderzoek refereren.

7 Brief Tweede Kamer, ‘Toezeggingen op Rapporten en 
adviezen vreemdelingenbeleid’, Ministerie van Vei-
ligheid en Justitie, 13 september 2013; Memorie van 
Toelichting bij wetsvoorstel Wet Terugkeer en vreem-
delingenbewaring, p. 4, zie ook rapportage Vreemdelin-
genketen periode januari-december 2013, p. 36-37.

welke elementen van toepassing kunnen zijn in 
vreemdelingenbewaringszaken. Ik sluit af met 
conclusies ten aanzien van mogelijke verbete-
ringen van de habeas corpus-procedure.

2. Knelpunten in de praktijk van de habeas 
corpus-procedure

Bij de praktijk van de habeas corpus-procedure 
zijn diverse instanties en mensen betrokken. De 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
beslist over de toelating van vluchtelingen en 
andere migranten in Nederland en vertegen-
woordigt de overheid voor de rechter; de vreem-
delingenpolitie beslist over inbewaringstelling 
of toepassing van een lichter middel en de 
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) is verant-
woordelijk voor de begeleiding van de uitzetting 
van vreemdelingen.8 Na oplegging van de maat-
regel van vreemdelingenbewaring kunnen 
vreemdelingen direct in beroep bij de bestuurs-
rechter en in hoger beroep bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook 
is op elk moment vervolgberoep tegen voort-
during van hun detentie mogelijk. Vreemdelin-
gen hebben hierbij recht op gesubsidieerde 
rechtsbijstand en kunnen financiële en prakti-
sche hulp krijgen bij hun terugkeer naar het land 
van herkomst. In deze paragraaf worden de ver-
antwoordelijkheden, werkwijze en veronder-
stellingen van de betrokken hoofdactoren 
beschreven.

2.1 Vreemdelingenpolitie
De hulpofficier van justitie bij de vreemdelin-
genpolitie heeft als taak, na een zorgvuldige 
belangenafweging in het gehoor voor inbewa-
ringstelling, te beslissen of een vreemdeling al 

8 Vanaf 1 oktober 2014 loopt in Ter Apel en Gilze een pilot 
waarin DT&V-ambtenaren als hulpofficier van justitie 
optreden en voor bepaalde groepen vreemdelingen de 
bevoegdheid krijgen om deze vreemdelingen in bewa-
ring te stellen. Kamerbrief 25 september 2014, 2014-
2015, 19 637, nr. 1913.
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dan niet in bewaring moet worden genomen of 
dat een eventueel lichter middel, zoals de meld-
plicht of een borgsom kan worden toegepast. 
Hulpofficieren hebben weinig tijd en hebben 
meestal geen specifieke opleiding gehad om 
deze beslissing te nemen.9 Ze lijken vooral te 
bekijken of de gronden voor het opleggen van 
de maatregel tot bewaring de rechterlijke toets 
kunnen doorstaan en niet zozeer of een lichter 
middel in het specifieke geval volstaat. Voor het 
toepassen van alternatieve middelen hebben 
hulpofficieren nog weinig handvatten en boven-
dien zijn ze beperkt door de regelgeving.10 
Bovendien gaan de meeste hulpofficieren ervan 
uit dat medewerkers van DT&V opnieuw een 
afweging maken voor een lichter middel.11 De 
opdracht voor de vreemdelingenpolitie om 
jaarlijks een bepaald aantal vreemdelingen over 
te dragen aan DT&V werkte tot voor kort moge-
lijk zelfs als prikkel voor inbewaringstelling.12 
Pas sinds augustus 2013 wordt toepassing van 

9 De ophouding mag maximaal zes uur duren, de hulpof-
ficier moet in deze tijd horen, wachten op een advocaat, 
beslissen over een terugkeerbesluit, eventueel inreisver-
bod, inbewaringstelling en een proces verbaal opmaken. 
In het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbe-
waring wordt de termijn van ophouding verlengd tot 
negen uur (gewijzigd art. 50 lid 4 Vw 2000). In een brief 
van 13 november 2013 aan de Tweede Kamer schrijft de 
staatssecretaris dat de politie een aanvullende opleiding 
heeft ontwikkeld voor hulpofficieren met de specialisatie 
vreemdelingenbewaring, Kamerstukken 2013-2014, 19 
637, nr. 1748.

10 Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, 
Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? Advies over 
de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelin-
gen, Den Haag, mei 2013, p. 9, 41-42.

11 Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreem-
delingenbewaring of een lichter middel? Advies over de 
besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen, 
Den Haag, mei 2013.

12 Brief Tweede Kamer, ‘Toezeggingen op Rapporten en 
adviezen vreemdelingenbeleid’, Ministerie van Veilig-
heid en Justitie, 13 september 2013, p. 8.

alternatieve maatregelen geregistreerd en mee-
geteld in deze opdracht.13

De relatie met advocaten wisselt per hulpoffi-
cier, maar onder advocaten bestaat de indruk 
dat hulpofficieren liever een gehoor houden 
zonder hun aanwezigheid.

2.2 IND en DT&V
Na inbewaringstelling draagt de vreemdelin-
genpolitie de verantwoordelijkheid over aan 
DT&V. Zij hebben nauwelijks of geen contact 
met elkaar. De regievoerder van DT&V gaat 
ervan uit dat de hulpofficier een zorgvuldige 
belangenafweging heeft gemaakt en besluit na 
inbewaringstelling in de meeste gevallen niet 
alsnog tot toepassing van alternatieve maatre-
gelen.14 De dienst is vooral gericht op de uitzet-
ting van vreemdelingen.15 Tussen medewerkers 
van IND en DT&V en advocaten vindt ook 
weinig overleg plaats. Het wisselt per individu-
ele medewerker, maar in het algemeen leveren 
DT&V en IND alleen informatie aan advocaten 
over hun cliënten als zij hiertoe wettelijk ver-
plicht zijn, zoals na het instellen van een ver-
volgberoep.16

2.3 Vreemdelingenrechtadvocaat
Advocaten zijn meestal niet aanwezig bij het 
gehoor voor inbewaringstelling en spreken hun 
cliënt vrijwel nooit voorafgaand aan het 

13 Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-
december 2013, p. 37.

14 Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreem-
delingenbewaring of een lichter middel? Advies over de 
besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen, 
Den Haag, mei 2013, p. 44-45.

15 In verschillende steden bestaat wel een Lokaal Terug-
keeroverleg (LTO) tussen COA en DT&V (eventueel met 
gemeente en stichting Nidos) om het vertrek, vrijwillig 
dan wel gedwongen, van een vreemdeling te bewerkstel-
ligen.

16 Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, 
Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? Advies over 
de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelin-
gen, Den Haag, mei 2013, p. 10 en 47, over het anticiperen 
van IND en DT&V op de rechterlijke toetsing.
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gehoor.17 Dit heeft diverse redenen. Zo worden 
advocaten vaak (te) laat geïnformeerd, kunnen 
zij aanwezigheid bij het gehoor niet combineren 
met andere werkzaamheden of geven vreemde-
lingen aan dat het gehoor zonder advocaat mag 
plaatsvinden.18 Als een advocaat wel aanwezig 
is bij het gehoor, houdt hij zich vaak op de ach-
tergrond. De geïnterviewde advocaten zeggen 
weinig vertrouwen te hebben in de hulpofficier 
van justitie van de vreemdelingenpolitie. Advo-
caten verwachten ook niet medewerkers van 
IND en DT&V te kunnen overtuigen om in 
plaats van vreemdelingenbewaring een alterna-
tief middel toe te passen. Het krijgen van infor-
matie van IND en DT&V is dan ook een belang-
rijke reden voor advocaten om direct in beroep 
te gaan tegen het opleggen van de maatregel en 
regelmatig vervolgberoep in te stellen. Het dos-
sier met de voortgangsrapportages ontvangen 
advocaten pas nadat en omdat zij het beroep-
schrift hebben ingediend. De exacte gronden 

17 In het onderzoek van Jacobs, Bruinsma en Van Haaf van 
2006 werd vastgesteld dat slechts in 20% van de gehoren 
een advocaat aanwezig was. M.J.G. Jacobs, M.Y. Bruins-
ma, J. van Haaf, De kwaliteit van rechtsbijstand voor 
vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland, 
IVA Beleidsonderzoek en advies 2006, xiii. Slechts twee 
van de door mij geïnterviewde advocaten zeggen vrijwel 
altijd bij het gehoor aanwezig te zijn. Besselsen 2014, p. 
20; Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreem-
delingenbewaring of een lichter middel? Advies over de 
besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen, 
Den Haag, mei 2013, p. 43.

18 Advocaten hebben de indruk dat hulpofficieren de 
vreemdeling niet op een neutrale wijze op het recht op 
rechtsbijstand wijzen. Daarnaast hebben vreemdelin-
gen nog geen vertrouwensband opgebouwd met hun 
advocaat. Ook hopen sommige vreemdelingen dat een 
coöperatieve houding hun voordeel oplevert. In ACVZ 
2013 wordt erop gewezen dat het disfunctioneren van 
de piketdienst vooral een grootstedelijk probleem lijkt. 
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreem-
delingenbewaring of een lichter middel? Advies over de 
besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelin-
gen, Den Haag, mei 2013, p. 40, 41; M.J.G. Jacobs, M.Y. 
Bruinsma, J. van Haaf, De kwaliteit van rechtsbijstand 
voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Neder-
land, IVA Beleidsonderzoek en advies 2006, xiii.

voor het beroep worden dan ook vaak pas op 
zitting aangevoerd.
De door mij geïnterviewde advocaten zeggen 
hun cliënten in bewaring eens per maand of 
twee maanden te bezoeken, maar dit is in de 
praktijk niet altijd het geval.19 Advocaten beslis-
sen doorgaans voor hun cliënt wat juridisch 
nodig en mogelijk is. Vaak vertelt de advocaat 
zijn cliënt aan het begin van de procedure hoe 
hij te werk gaat en overlegt hij niet steeds of ver-
volgstappen nodig en wenselijk zijn.
Tussen advocaten en vreemdelingen wordt 
meestal niet gesproken over de verblijfsomstan-
digheden in detentie of over de reden waarom 
de vreemdeling in Nederland verblijft en/of niet 
terug wil of kan keren. De advocaat die de 
vreemdelingenbewaringszaak doet is meestal 
niet de eventuele asieladvocaat. Onder de ver-
schillende advocaten vindt ook weinig overleg 
plaats.

2.4 Vreemdelingenrechter
Rechters gaan ervan uit dat de belangenafwe-
ging van de hulpofficier zorgvuldig gebeurt en 
dat aan de vreemdeling in dit stadium goede 
rechtsbijstand wordt verleend.20 De geïnter-
viewde rechters zien het gehoor als belangrijkste 
mogelijkheid voor advocaten in de procedure 
om voor een lichter middel te pleiten.21

Vreemdelingenbewaringszaken vallen in een 
beperkt aantal gevallen in het voordeel van de 
vreemdeling uit, bijvoorbeeld bij een verkeerde 
uitleg of tenuitvoerlegging van de Terugkeer-
richtlijn. Maar de rechter beslist vrijwel nooit 
dat inbewaringstelling moet worden opgeheven 
op medische gronden of dat met een lichter 

19 Het Meldpunt Vreemdelingendetentie en het Juridisch 
Loket ontvangen klachten van vreemdelingen dat zij hun 
advocaten nooit zien of spreken.

20 Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreem-
delingenbewaring of een lichter middel? Advies over de 
besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen, 
Den Haag, mei 2013, p. 45, 58.

21 Dit wordt onderschreven in de Leidraad Vreemdelingen-
bewaring, Fonville 2009, p. 19-20.
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middel volstaan had kunnen worden.22 Rech-
ters gaan er in het algemeen van uit dat vreem-
delingenbewaring alleen wordt opgelegd als het 
niet anders kan.23 De geïnterviewde rechters 
wijzen erop dat zij zich als bestuursrechter die-
nen te beperken tot de ingebrachte grieven en 
dat de meeste advocaten de specifieke belangen 
van de vreemdeling bij een alternatief middel in 
hun ogen onvoldoende onderbouwen. De 
vreemdelingenrechter is slechts beperkt 
bevoegd om de omstandigheden in detentie te 
beoordelen. Wat in detentie gebeurt, blijft zo 
grotendeels uit het zicht van de vreemdelingen-
rechter.
De rechter toetst marginaal of voldoende zicht 
is op uitzetting en of de IND/DT&V voldoende 
voortvarend werkt aan de terugkeer van de 
vreemdeling.24 Na een half jaar gaan de belan-
gen van de vreemdeling zwaarder wegen in de 
rechterlijke toets. Het verlengingsbesluit wordt 
door de rechter vol getoetst maar het is meestal 
de IND zelf die bepaalt dat bewaring niet meer 

22 Zie ook J-O. Nijland, ‘Vreemdelingenbewaring in crim-
migratieperspectief. Over de rol van strafrechtelijke 
antecedenten en het ultimum-remediumbeginsel voor 
de maatregel van bewaring in de rechtspraktijk’, Proces 
2012 (9) 6, p. 465: in 22 van 53 vreemdelingenbewarings-
zaken werd een beroep gedaan op toepassing van een 
lichter middel, in slechts één geval werd dit beroep door 
de rechter toegekend.

23 Zie ook J-O. Nijland, ‘Vreemdelingenbewaring in crim-
migratieperspectief. Over de rol van strafrechtelijke 
antecedenten en het ultimum-remediumbeginsel voor 
de maatregel van bewaring in de rechtspraktijk’, Proces 
2012 (9) 6, p. 469.

24 Het Hof lijkt in het recente arrest HvJ EU 5 juni 2014, 
nr. C-146/14 PPU (Mahdi), «JV» 2014/30, m.nt. dr. G.N. 
Cornelisse, ve14000944, af te rekenen met de ‘enigszins 
terughoudende toets’. Zie hierover ook het advies van de 
Raad van State op het Voorstel Wijziging van de Vreem-
delingenwet 2000 Procedurerichtlijn d.d. 25 september 
2014.

effectief is en moet worden beëindigd.25 Hoger 
beroepszaken worden in meerderheid zonder 
motivering afgedaan in het voordeel van het 
bestuur.26

2.5 Vreemdelingen in detentie
Tijdens het gehoor voor inbewaringstelling 
staan vreemdelingen er veelal alleen en onvoor-
bereid voor. Ze hebben vaak geen idee wat de 
consequenties van hun uitlatingen zijn.27 Als 
een vreemdeling te kennen geeft niet te willen 
en kunnen terugkeren naar het land van her-
komst, wordt dit door de hulpofficier al snel als 
een risico op onderduiken en daarmee als zware 
grond voor inbewaringstelling aangenomen.28

De vreemdeling is alleen aanwezig bij het eerste 
beroep. Van de vervolgberoepen en eventueel 
het hoger beroep merkt hij weinig tot niets 
omdat deze meestal schriftelijk worden afge-

25 Volgens de respondenten uiterlijk rond 9-10 maanden. 
In de Terugkeerrichtlijn is bepaald dat een vreemdeling 
maximaal 6 maanden in bewaring mag worden geno-
men. Een eventuele verlenging met maximaal een jaar 
is alleen toegestaan wanneer dit noodzakelijk is voor de 
uitzetting en moet worden gemotiveerd in een verlen-
gingsbesluit.

26 Toch verklaart de Afdeling in het advies van 28 juni 2013 
dat in een wezenlijk aantal van deze zaken goede grond 
bestaat om hoger beroep in te stellen, Advies van de Raad 
van State d.d. 28 juni 2013, nr. W03130127/II, www.raad-
vanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.
html?id=10901. Zie ook Spijkerboer 2014, De Neder-
landse rechter in het vreemdelingenrecht, Sdu Uitgevers, 
Amsterdam. Hij beweert dat de Afdeling, vooral ook in 
bewaringszaken, ‘beteugeld activistisch’ optreedt, veelal 
in het voordeel van het bestuur.

27 Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, 
Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? Advies over 
de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelin-
gen, Den Haag, mei 2013, p. 43 en F. Fonville, Vreemde-
lingenbewaring, Best Practice Guides, Boom Juridische 
uitgevers 2009, p. 18.

28 Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, 
Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? Advies over 
de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelin-
gen, Den Haag, mei 2013, p. 48. Sinds 1 januari 2014 is 
dit zelfs expliciet als zware grond in art. 5.1 lid 3 sub i Vb 
2000 opgenomen.
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daan. Het wisselt per rechter of en in hoeverre 
de vreemdeling wordt betrokken bij de rechts-
zaak en het is afhankelijk van de kwaliteit van 
de tolk en de opstelling van de advocaat of een 
vreemdeling begrijpt wat ter zitting wordt 
besproken. Hoe dan ook speelt het verhaal van 
de vreemdeling over zijn reden in Nederland te 
willen blijven een ondergeschikte rol in de zaak, 
net als zijn ervaringen met de omstandigheden 
in detentie.

In de habeas corpus-procedure is een praktijk 
ontstaan van verdeelde verantwoordelijkheden, 
verkeerde veronderstellingen en nauwelijks 
overleg tussen betrokken partijen, standaard-
matig procederen en weinig aandacht voor toe-
passing van alternatieve, lichtere middelen.29

3. Effectiviteit van vreemdelingenbewaring

Vreemdelingenbewaring is formeel geen straf. 
Het recente wetsvoorstel Wet terugkeer en 
vreemdelingenbewaring brengt enkele verbe-
terpunten in het regime, maar het nieuw in te 
voeren beheersregime lijkt een verslechtering 
van het huidige regime en ook het vrijere ver-
blijfsregime kent diverse zware beheers- en vei-
ligheidsmaatregelen die niet nodig zijn om 
vreemdelingen beschikbaar te houden voor 
uitzetting.30 Veel vreemdelingen ervaren bewa-

29 Zie ook Nijland 2012, p 460; Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken, Vreemdelingenbewaring of een 
lichter middel? Advies over de besluitvorming bij inbewa-
ringstelling van vreemdelingen, Den Haag, mei 2013, p. 
57. Sinds half augustus 2013 worden alternatieve mid-
delen geregistreerd door de vreemdelingenpolitie. In 
Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-decem-
ber 2013 zijn 440 zaken ‘overige toezichtsmaatregelen’ 
opgenomen voor de periode augustus-december.

30 MvT Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbe-
waring, zie onder meer reacties bij internetconsultatie 
van het wetsvoorstel van Amnesty en College voor de 
rechten van de mens, februari 2014.

ring dan ook wel degelijk als straf. 31 Verblijf in 
detentie kan voor hen fysiek en psychisch zeer 
belastend zijn. Vreemdelingendetentie wordt 
echter gezien als een noodzakelijk sluitstuk van 
het vreemdelingenbeleid en een geschikt mid-
del om vreemdelingen beschikbaar te houden 
voor terugkeer. De vraag is echter hoe effectief 
vreemdelingenbewaring is.

Kox en Leerkes hebben in een recent onderzoek 
aangetoond dat het verblijf in vreemdelin-
gendetentie slechts een beperkte invloed heeft 
op de terugkeerbereidheid van vreemdelin-
gen.32 En juist het al dan niet meewerken van 
migranten aan hun terugkeer is een van de voor-
naamste voorwaarden voor het welslagen van 
de uitzetting. Het merendeel van de responden-
ten in het onderzoek van Kox en Leerkes geeft 
aan dat zij door het verblijf in vreemdelingende-
tentie – hoewel zij dit als onrechtvaardig, zwaar 
en punitief ervaren – niet anders zijn gaan den-
ken over terugkeer naar het land van herkomst. 
Met name voor migranten die om veiligheids-
motieven naar Nederland zijn gekomen en een 
asielaanvraag deden, migranten met kinderen 
of een partner in Nederland, migranten van wie 

31 Zie ook onderzoek van o.a. M. Kox, ‘De menswaardig-
heid van de vrijheidsontneming van vreemdelingen in 
Nederland’, Proces 2007/5, p. 186-193 en M. Kox en A. 
Leerkes, ‘Met de schrik vrij? Een exploratief onderzoek 
naar de afschrikwekkende werking van vreemdelin-
gendetentie’, Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 
2013(3)1, p. 47-68.

32 M. Kox, Leaving detention? A study on the influence of 
immigration detention on migrants’ decision-making pro-
cesses regarding return, IOM International Organization 
for Migration 2011, M. Kox & A. Leerkes, ‘Met de schrik 
vrij? Een exploratief onderzoek naar de afschrikwek-
kende werking van vreemdelingendetentie’, Tijdschrift 
over Cultuur & Criminaliteit 2013(3)1, p. 47-68. Dit 
beeld wordt bevestigd in het onderzoek van WODC, B. 
van Alphen, T. Molleman, A. Leerkes, J. van Hoek, Van 
bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de werking van 
vreemdelingenbewaring, Onderzoek en beleid 308, Den 
Haag: WODS 2013, p. 116-121, 132. Bij herhaalde deten-
tie lijkt sprake van een toename van de terugkeerbereid-
heid. Dit effect neemt af na de vijfde keer in bewaring.
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de levensomstandigheden en mogelijkheden in 
Nederland beter zijn dan in het herkomstland 
en migranten met gezondheidsproblemen, 
heeft het verblijf in vreemdelingendetentie een 
te verwaarlozen invloed op hun terugkeerbe-
reidheid.33 Voor een minderheid van de respon-
denten bij wie deze factoren niet aan de orde 
zijn, speelt het verblijf in detentie een rol bij de 
beslissing al dan niet mee te werken aan hun 
terugkeer.34 Van grotere invloed zijn de sociale 
binding van de vreemdeling met het land van 
herkomst en met Nederland, de omstandighe-
den in het land van herkomst, de levenskansen 
en persoonlijke omstandigheden in Nederland 
en zijn gezondheid.35 Deze conclusie sluit aan 
bij diverse onderzoeken naar de werking van 
recht in het algemeen. Het afdwingen van 
gehoorzaamheid met regels en sancties blijkt 
vooral een duur en omslachtig systeem dat effi-
ciënt noch effectief is.36 Volgens Tyler speelt de 
afschrikkende werking van het recht, de angst 
voor de verwachte consequenties van het niet 
naleven van wetten en regels, slechts een 
beperkte rol in de overwegingen van mensen 
om te gehoorzamen aan regels. De mate waarin 
mensen de uitkomst of de procedures als recht-

33 M. Kox, Leaving detention? A study on the influence of 
immigration detention on migrants’ decision-making 
processes regarding return, IOM International Organiza-
tion for Migration 2011 p. 89-90; M. Kox en A. Leerkes, 
‘Met de schrik vrij? Een exploratief onderzoek naar de 
afschrikwekkende werking van vreemdelingendetentie’, 
Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2013(3)1, p. 64.

34 M. Kox & A. Leerkes, ‘Met de schrik vrij? Een explorati-
ef onderzoek naar de afschrikwekkende werking van 
vreemdelingendetentie’, Tijdschrift over Cultuur & 
Criminaliteit 2013(3)1, p. 63.

35 B. van Alphen, T. Molleman, A. Leerkes, J. van Hoek, Van 
bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de werking van 
vreemdelingenbewaring, Onderzoek en beleid 308, Den 
Haag: WODS 2013, p. 97-99.

36 O.m. T.R. Tyler, Why people obey the law, New Haven: 
Yale University Press 1990.

vaardig ervaren, is belangrijker (respectievelijk 
uitkomst- of procedurele rechtvaardigheid).37

Wat betekent dit voor vreemdelingenbewaring? 
Uit recent onderzoek naar de ervaren legitimi-
teit en de vertrek- en terugkeerbereidheid van 
vreemdelingen in detentie komt naar voren dat 
de vertrekbereidheid van vreemdelingen die 
begrijpen dat zij met het oog op uitzetting in 
bewaring verblijven, tijdens hun detentie is toe-
genomen.38 Uit het onderzoek blijkt echter ook 
dat de meeste vreemdelingen het vreemdelin-
genbeleid niet begrijpen en vreemdelingende-
tentie een onrechtvaardige maatregel vinden.39 
Procedurele rechtvaardigheid lijkt niet veel 
effect te hebben op de vertrekbereidheid van 
vreemdelingen. Wel toont het onderzoek een 
indirecte samenhang tussen de procedurele 
rechtvaardigheid van vreemdelingenbewaring 
en de ontwikkeling van vertrekbereidheid in 
detentie. Het ervaren van rechtvaardigheid van 
detentie hangt volgens de onderzoekers niet zo 
zeer samen met de omstandigheden in het 
detentiecentrum, maar vooral met de omgang 
met de medewerkers in het detentiecentrum. Er 
lijkt een samenhang in de tevredenheid over de 
omgang met de medewerkers in het detentie-
centrum en het ervaren van meer uitkom-
strechtvaardigheid van de detentie.40

37 T.R. Tyler, Why people obey the law, New Haven: Yale 
University Press 1990; T.R. Tyler, ‘Social Justice: Outco-
me and Procedure’, International Journal of Psychology 35 
(2), 2000, p. 117-125.

38 B. van Alphen, T. Molleman, A. Leerkes, J. van Hoek, Van 
bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de werking van 
vreemdelingenbewaring, Onderzoek en beleid 308, Den 
Haag: WODS 2013, p. 101-102, 123-127.

39 Idem, p. 124-125; M. Kox en A. Leerkes, ‘Met de schrik 
vrij? Een exploratief onderzoek naar de afschrikwek-
kende werking van vreemdelingendetentie’, Tijdschrift 
over Cultuur & Criminaliteit 2013(3)1, p. 66.

40 B. van Alphen, T. Molleman, A. Leerkes, J. van Hoek, Van 
bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de werking van 
vreemdelingenbewaring, Onderzoek en beleid 308, Den 
Haag: WODS 2013, p. 126-127.
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Wat betekenen deze bevindingen voor verbete-
ringen in de habeas corpus-procedure? Uit 
bovengenoemde resultaten kunnen we vooral 
afleiden dat het in het belang is van zowel de 
individuele vreemdeling als het bestuur om 
vreemdelingenbewaring niet, zo min mogelijk 
of in ieder geval zo kort mogelijk op te leggen. 
Immers, de humanitaire en materiële kosten 
voor vreemdelingenbewaring zijn (te) hoog en 
de maatregel is nauwelijks effectief wat betreft 
de terugkeer van vreemdelingen.41 Of het stre-
ven naar procedurele of uitkomstrechtvaardig-
heid onderdeel moet of kan zijn van het vreem-
delingenbeleid, is voer voor discussie. 
Duidelijkheid over de procedures en mogelijk-
heden voor de vreemdeling is evenwel belang-
rijk voor zijn begrip en kan misschien invloed 
hebben op de bereidheid van de vreemdeling 
mee te werken aan zijn terugkeer naar het land 
van herkomst. De habeas corpus-procedure is 
formeel niet bedoeld om vreemdelingen te 
overtuigen mee te werken aan hun uitzetting. In 
de procedure is de rechtsbescherming van 
vreemdelingen een wezenlijk element. Het recht 
op vrijheid is een belangrijk grondrecht en vrij-
heidsontneming een ingrijpende inbreuk die 
alleen onder strikte voorwaarden en na een 
rechterlijke toetsing is toegestaan. Betrokkenen 
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
en belang om vreemdelingendetentie werkelijk 
een uiterst middel te laten zijn.

41 De kosten voor een dag vreemdelingenbewaring in 
2011 bedroegen ! 197 per dag, M. Kox, Leaving deten-
tion? A study on the influence of immigration detention 
on migrants’ decision-making processes regarding return, 
IOM International Organization for Migration 2011, p. 
33. Bij een gemiddelde bewaringsduur van 75-76 dagen 
(in periode 2009-2013) komen de kosten, exclusief de 
kosten voor uitzetting, op bijna ! 15.000 per vreemde-
ling, DJI 2013, Vreemdelingenbewaring in getal 2008-
2012, p. 31.

4. Overleg tussen betrokken partijen

Zoals eerder beschreven is het gehoor voor 
inbewaringstelling een essentieel moment in de 
procedure en doen zich hier enkele substantiële 
knelpunten voor die een zorgvuldige belangen-
afweging en beslissing in de weg staan.42 De 
aanwezigheid van een advocaat voor de vreem-
deling bij het gehoor (voorafgegaan door een 
gesprek tussen advocaat en zijn cliënt onder vier 
ogen) kan voor een deel deze knelpunten weg-
nemen. Buiten dat de advocaat bij het gehoor 
zijn cliënt bijstaat en informeert, toeziet of de 
hulpofficier zijn werk goed doet en op juiste 
informatie en gronden tot een beslissing komt, 
heeft hij ook een belangrijke rol in het onder-
zoek naar de alternatieven voor vreemdelingen-
bewaring en naar de noodzaak of mogelijkheid 
van een eventuele eerste of herhaalde asielaan-
vraag van de vreemdeling. In de huidige praktijk 
is de eventuele asielrechtadvocaat meestal niet 
de piketadvocaat in de habeas corpus-procedu-
re. Dit heeft wel de voorkeur; hij heeft immers 
al een vertrouwensband met de vreemdeling, is 
het best op de hoogte van zijn asielverhaal en 
achtergrond en zijn eventuele terugkeerbereid-
heid -en mogelijkheden. De asielrechtadvocaat 
zal in ieder geval zijn cliënt op tijd kunnen infor-
meren over de inhoud en de betekenis van het 
gehoor voor inbewaringstelling en over de con-
sequenties van zijn uitspraken. De piketadvo-
caat zal ten minste contact moeten opnemen 
met de asielrechtadvocaat om goed voorbereid 
het gehoor in te gaan. Als de asielaanvraag wordt 
ingediend na de inbewaringstelling en de 
piketadvocaat is niet de gemachtigde in de asiel-
procedure, dan is goede afstemming met de 
asieladvocaat eveneens van groot belang

42 Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreem-
delingenbewaring of een lichter middel? Advies over de 
besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen, 
Den Haag, mei 2013, p. 41-42.
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Het gehoor voor inbewaringstelling geeft slechts 
beperkte mogelijkheden om tot een juiste beslis-
sing te komen. Een overlegmoment tussen de 
(als voorlopig te beschouwen) beslissing van de 
hulpofficier van justitie en inbewaringstelling 
biedt ruimte om een definitieve beslissing te 
nemen die meer rekening houdt met de indivi-
duele vreemdeling en om eventuele alternatieve 
mogelijkheden te onderzoeken. In de asielpro-
cedure is enige ervaring met een overlegmodel 
in het aanmeldcentrum Schiphol en de onder-
zoeks- en opvangcentra Oisterwijk en Schalk-
haar.43 Kenmerkend voor dit overlegmodel was 
dat het overleg plaatsvond vóór de beslissing 
van de IND en dat partijen in het overleg open-
lijk hun standpunten en informatie deelden. De 
rechtshulpverlener nam systematisch deel aan 
de besluitvormingsprocedure en stond regel-
matig in contact met de medewerkers van de 
IND. Zij werkten op dezelfde locatie. Het over-
legmodel leidde er vooral toe dat meer informa-
tie werd gedeeld en dat geschilpunten in een 
eerder stadium naar voren werden gebracht.44 
De procedure verliep in het algemeen sneller, 
het aantal ingestelde rechtsmiddelen in het 
experiment was lager en de beslissingen waren 
beter gemotiveerd.45

De praktijk in de habeas corpus-procedure heeft 
belangrijke overeenkomsten met de situatie 

43 Sinds 1994 waren in de praktijk initiatieven tot een 
vroegtijdig overleg tussen rechtshulpverleners en mede-
werkers van de IND in de behandeling van asielverzoe-
ken ontwikkeld. Dit was aanleiding tot een experiment 
en wetenschappelijk onderzoek naar een overlegmo-
del. N. Doornbos en J.P.P. Sellies, Het overlegmodel in 
de asielprocedure. Een onderzoek naar de werking van 
het overlegmodel in het aanmeldcentrum Schiphol en de 
onderzoeks- en opvangcentra Oisterwijk en Schalkhaar, 
Nijmegen 1997.

44 Idem, p. 166-167.
45 Ibidem, p. 163-166.

destijds in het aanmeldcentrum Schiphol.46 In 
de procedure is dezelfde antagonistische hou-
ding van betrokkenen te herkennen. De respon-
denten van mijn onderzoek gaven wel aan dat 
de relatie met individuele medewerkers van 
DT&V en IND en de vreemdelingenpolitie wis-
selt, afhankelijk van persoonlijke opvattingen, 
kennis en ervaring, maar in het algemeen is er 
weinig vertrouwen om tot elkaar te komen en 
staan de opvattingen lijnrecht tegenover elkaar. 
In de overleggen op Schiphol werden partijen 
het in meerderheid dan ook niet met elkaar 
eens, maar na een periode van gewenning ont-
stond wel meer begrip voor elkaar. De overleg-
gen droegen voornamelijk bij aan het helder 
krijgen van de standpunten.47 Verschillen zijn 
er ook. Zo spelen naast advocaten en procesver-
tegenwoordigers van IND ook regievoerders 
van DT&V en de hulpofficier van justitie van de 
vreemdelingenpolitie een rol in de habeas cor-
pus-procedure. Er is geen sprake van een geza-
menlijke werkplek, waardoor het organiseren 
van een overleg minder laagdrempelig is. Een 
belangrijk struikelblok voor een overlegmodel 
in de habeas corpus-procedure is het gebrek aan 
tijd bij advocaten en de wijze van en de bezui-
nigingen op de financiering van rechtsbijstand 
in vreemdelingenbewaringszaken. Het invoe-
ren van een overlegmodel zal gepaard moeten 
gaan met wijzigingen op dit gebied.

46 Deze overeenkomstige opstelling is voor een deel te ver-
klaren uit het feit dat de meeste van de respondenten 
in mijn onderzoek in de regio van het aanmeldcentrum 
Schiphol werkzaam zijn. Gezien de constateringen van 
Arem en Verburg 2013 wordt verondersteld dat deze 
opstelling meer algemeen voorkomt, F. van Arem en A. 
Verburg, ‘Vreemdelingenrecht en de Nieuwe Zaaksbe-
handeling van de bestuursrechter’, Journaal Vreemdelin-
genrecht 2013-1, p. 55.

47 N. Doornbos en J.P.P. Sellies, Het overlegmodel in de 
asielprocedure. Een onderzoek naar de werking van het 
overlegmodel in het aanmeldcentrum Schiphol en de 
onderzoeks- en opvangcentra Oisterwijk en Schalkhaar, 
Nijmegen 1997, p. 97-102.
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4.1 Vroegtijdig overleg
Een vroegtijdig overleg in de habeas corpus-
procedure kan direct na het gehoor voor inbe-
waringstelling plaatsvinden. Bij dit overleg die-
nen in ieder geval de advocaat en de 
procesvertegenwoordiger van de IND aanwezig 
te zijn. Idealiter schuift de regievoerder van 
DT&V aan, om de begeleiding bij terugkeer te 
bespreken en/of de eventueel gevoerde vertrek-
gesprekken toe te lichten en is de vreemdeling 
zelf ook aanwezig. De aanwezigheid van de 
advocaat in het overleg geeft mogelijk de indruk 
dat hij medeverantwoordelijk kan worden 
gehouden voor de beslissing die het bestuur 
neemt. Door zijn deelname aan het overleg en 
de beslisprocedure kan de advocaat zich te veel 
inleven in de rol van de IND of de rechter en 
zich meer als beslisser dan als belangenbeharti-
ger in het overleg opstellen. Hij kan zich ook 
juist beperkt voelen door de gevolgen die de 
rechter aan zijn standpunt in het overleg zou 
kunnen verbinden. Maar ook medewerkers van 
de IND kunnen zich in een dergelijk overleg 
laten beïnvloeden door rechtshulpverleners in 
de besluitvorming. Dergelijke risico’s en dilem-
ma’s voor betrokkenen werden voor het over-
legmodel in het asielrecht ook voorzien, maar 
deden zich in de praktijk van het experiment in 
het geheel niet voor. 48 Dit hoeft dus geen reden 
te zijn om af te zien van een overleg tussen 
betrokkenen.
Tijdens het overleg wordt alle relevante infor-
matie tussen partijen uitgewisseld en wordt de 
vreemdeling geïnformeerd over de mogelijk op 
te leggen maatregelen en de te volgen proce-
dure. Het overleg en het uitwisselen van infor-
matie is niet alleen van belang om snel fouten te 
repareren in de beslissing een toezichtmaatregel 
op te leggen, maar is ook belangrijk in het 
onderzoek naar alternatieven voor inbewaring-
stelling om deze vreemdeling beschikbaar te 

48 Idem, p. 4-5.

houden voor uitzetting.49 De rol van de advo-
caat in het onderzoek naar alternatieven bete-
kent niet dat hij medeverantwoordelijk is voor 
de beslissing van het bestuur. De rechtmatig-
heid van de maatregel en het onderzoek naar 
alternatieven zijn twee aparte onderwerpen in 
het overleg, alsook in het eerste beroep. De rech-
ter dient te toetsen of het opleggen van een toe-
zichtmaatregel rechtmatig is. Pas wanneer dat 
in zijn ogen het geval is, komen eventuele alter-
natieve middelen in beeld. Bij het onderzoek 
naar alternatieven speelt voor de advocaat, naast 
de individuele situatie en belangen van de 
vreemdeling, ook zijn eigen geloofwaardigheid 
op lange termijn een rol. Wanneer advocaten 
inzetten op de meldplicht en meerdere van hun 
cliënten houden zich hier niet aan, dan kan dat 
het imago van de advocaat schaden.50

In de habeas corpus-procedure is de vraag of 
iemand in Nederland mag blijven weliswaar 
niet aan de orde, maar voor een goede beslissing 
en voor het begrip van de vreemdeling is het 
nodig om ook aandacht te besteden aan dit 
aspect. Het komt nog steeds voor dat vluchte-
lingen die om diverse redenen nog geen asiel-
aanvraag hebben gedaan, in bewaring worden 

49 International Detention Coalition heeft een beslismodel 
voor alternatieven opgesteld, Community Assessment 
and Placement model (CAP model). Het is evident dat 
een dergelijk beslismodel zonder overleg geen kans van 
slagen heeft. There Are Alternatives. A handbook for pre-
venting unnecessary immigration detention. Introducing 
CAP: The Community Assessment and Placement model 
for working with refugees, asylum seekers and irregular 
migrants, International Detention Coalition, Melbourne, 
Australia: 2011. Zie ook het rapport van de werkgroep 
detentie van het Platform Kinderen op de vlucht: S. Duy-
sens, K. Fournier, P. Stockmans en M. Cerulus, ‘Open 
woonunits’ en ‘coaches’ voor gezinnen met minderjarige 
kinderen als alternatief voor detentie. Evaluatie na vier 
jaar werking, oktober 2012.

50 In de overleggen in Oisterwijk en Schalkhaar stapten 
partijen met een bepaald doel in het overleg en probeer-
den dit doel te verwezenlijken. De rechtshulpverleners 
hanteerden een ‘lange termijnstrategie’; zij hielden er 
rekening mee dat zij vaker werken met de IND en hun 
geloofwaardigheid moeten behouden.
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gesteld en ook tijdens een asielprocedure in 
detentie verblijven. Er moet een kenbare belan-
genafweging plaatsvinden als iemand vanuit 
vreemdelingenbewaring een asielverzoek wil 
indienen.51 In het overleg zal duidelijk moeten 
worden of er nog redenen zijn om aan te nemen 
dat een (herhaald) asielverzoek mogelijk is, wat 
de redenen zijn dat iemand hier wil blijven en/
of niet wil of kan terugkeren naar het herkomst-
land.
Het vroegtijdig overleg dient ter verduidelijking 
voor de vreemdeling, is informatief voor alle 
betrokkenen en biedt de ruimte voor een nader 
en uitgebreider onderzoek naar lichtere midde-
len. Doordat partijen in een vroeg stadium de 
standpunten helder naar voren brengen en 
informatie delen, is het voor de IND en DT&V 
mogelijk een beslissing op maat te nemen en 
deze beter te onderbouwen, is de reden van de 
beslissing voor de vreemdeling in een vroeg sta-
dium duidelijker (al dan niet via de advocaat) 
en zijn de kansen in de eventuele procedure 
voor de advocaat beter en eerder in te schatten, 
waardoor hij zijn cliënt beter kan adviseren en 
bijstaan.

4.2 Regelmatig overleg
Wanneer een vreemdeling eenmaal in bewaring 
is gesteld, heeft hij in het algemeen weinig con-
tact met zijn advocaat. Vervolgberoepen wor-
den standaard ingesteld en de rechtszaken wor-
den meestal schriftelijk afgehandeld of in ieder 
geval zonder aanwezigheid van de vreemdeling. 
Vreemdelingen hebben in deze periode daarom 
vaak geen idee waar hun advocaat mee bezig is 
en zijn vaak ontevreden over de rechtsbijstand. 
Dit geldt vooral voor vreemdelingen die langere 
tijd in bewaring zitten. De vervolgberoepen lij-
ken de vreemdeling niet veel op te leveren. Ver-
volgberoepen in het eerste half jaar van detentie 
worden zelden in het voordeel van de vreemde-

51 Par. A5/6.1 Vc 2000, ABRvS 3 december 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:4533; ABRvS 22 augustus 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BX5580, «JV» 2012/414.

ling beslist. Het instellen van een vervolgberoep 
is voor advocaten in de huidige praktijk de 
manier om informatie over hun cliënt te krijgen, 
om DT&V en IND te controleren en levert hen 
inkomsten op. Mogelijk efficiënter en effectie-
ver is dat betrokkenen in deze periode na inbe-
waringstelling of na oplegging van een alterna-
tieve toezichtmaatregel regelmatig overleggen. 
Informatie wordt eerder gedeeld waardoor 
onduidelijkheden en fouten tijdig kunnen wor-
den opgelost. De medewerker van IND/DT&V 
kan en moet beter bepalen of voortduring van 
de maatregel nog zinvol is, kan meer maatwerk 
leveren en op basis van actuele informatie steeds 
alternatieven heroverwegen. De advocaat kan 
op basis van actuele informatie van DT&V zijn 
cliënt beter bijstaan en inschatten of een ver-
volgberoep – op dat moment – nodig en zinvol 
is. Vreemdelingen worden ten slotte meer 
betrokken bij de procedure waardoor zij moge-
lijk meer begrip kunnen opbrengen voor de 
beslissing of procedure en daardoor de beslis-
sing of procedure als rechtvaardiger ervaren.
Mogelijk zal regelmatig overleg tussen betrok-
ken partijen tot minder vervolgberoepen lei-
den. Maar rechterlijke toetsing blijft hoe dan 
ook essentieel in de habeas corpus-procedure. 
De meest ingrijpende maatregel die het bestuur 
tot zijn beschikking heeft, dient getoetst te wor-
den door een onafhankelijke rechter. In vreem-
delingenbewaringszaken is zoals aangegeven 
weinig aandacht voor het verhaal van de vreem-
deling en de omstandigheden in detentie. De 
rechter beslist bovendien zelden dat een lichter 
middel had kunnen volstaan. Hierbij speelt de 
speciale positie van de bestuursrechter (beleids-
vrijheid van het bestuur, grievenstelsel en mar-
ginale toetsing) en de Afdeling een belangrijke 
rol. De behandeling op zitting laat echter moge-
lijk ook ruimte voor verbetering. In de volgende 
paragraaf wordt gekeken naar de mogelijkhe-
den van de nieuwe zaaksbehandeling in vreem-
delingenbewaringszaken.
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5. Nieuwe zaaksbehandeling in 
vreemdelingenbewaringszaken

Vanaf 2011 behandelt de bestuursrechter de 
meeste zaken volgens het model dat zich ken-
merkt door finaliteit van de oplossing, snelheid, 
maatwerk en alternatieve oplossingen en aan-
dacht voor het achterliggende conflict.52 De 
toepassing van de nieuwe zaaksbehandeling in 
het vreemdelingenrecht is nog in ontwikkeling 
en is niet onomstreden. Wat kan dit model toe-
voegen op een rechtsgebied waar het in essentie 
gaat over het wel of niet verkrijgen van een ver-
blijfsrecht? Is de taal een barrière om met 
vreemdelingen in gesprek te gaan? Is een snelle 
procedure wel in het belang van de vreemde-
ling? Arem en Verburg betogen dat de nieuwe 
zaaksbehandeling wel degelijk past in het 
vreemdelingenrecht.53 Maar past de nieuwe 
zaaksbehandeling ook in vreemdelingenbewa-
ringszaken? Om deze vraag te kunnen beant-
woorden, kijken we naar de ervaringen met de 
nieuwe zaaksbehandeling in het vreemdelin-
genrecht en de vraag of de kernpunten verbete-
ringen kunnen opleveren voor de habeas cor-
pus-procedure.

5.1 Finaliteit en snelheid
De nieuwe werkwijze houdt onder meer in dat 
zaken snel op zitting worden behandeld. Vreem-
delingenbewaringszaken worden binnen zeven 
tot tien dagen door de rechtbank behandeld. 
Vergeleken met de habeas corpus-procedure in 
het strafrecht is het moment van toetsing laat. 
Verdachten worden binnen drie dagen voorge-
leid aan de rechter-commissaris om de rechtma-
tigheid van de inverzekeringstelling te toetsen; 

52 B.J. van Ettekoven en D.A. Verburg, ‘Nieuwe zaaksbe-
handeling bij de bestuursrechter’, Prettig contact met 
de overheid, Pionierskrant, Den Haag: Ministerie BZK 
2011, p. 12-14.

53 F. van Arem en A. Verburg, ‘Vreemdelingenrecht en de 
Nieuwe Zaaksbehandeling van de bestuursrechter’, Jour-
naal Vreemdelingenrecht 2013-1, p. 50-63.

vreemdelingen kunnen tot 42 dagen in bewa-
ring zitten voordat zij voor het eerst een rechter 
zien.54 Een ambtshalve kennisgeving na 28 
dagen komt weliswaar weinig voor in de prak-
tijk, de reden voor deze ruime termijn – een 
verwachte hoge werkdruk voor de rechtbanken 
– is niet langer houdbaar.55

Met de nieuwe zaaksbehandeling wil men 
zoveel mogelijk in één keer tot een definitieve 
oplossing van het geschil komen en langdurig 
procederen voorkomen. Finaliteit kan in de 
habeas corpus-procedure geen doel zijn. De 
beslissing van het bestuur tot voortduring van 
de vreemdelingenbewaring moet regelmatig 
getoetst worden door een onafhankelijke rech-
ter. In de habeas corpus-procedure maakt de 
advocaat vaak pas op zitting de exacte gronden 
bekend in verband met de eerder vermelde 
informatieachterstand. Dit is weliswaar geen 
ideale manier van werken, maar voor de finali-
teit en de snelheid van de procedure maakt het 
meestal niet veel uit. De habeas corpus-proce-
dure is gebonden aan strikte termijnen waar-
door de rechter de partijen veelal de mogelijk-
heid biedt binnen enkele dagen na de zitting te 
reageren of informatie aan te vullen zodat hij 
binnen de gestelde termijn kan beslissen.
De uitspraak in een vreemdelingenbewarings-
zaak volgt direct op de zitting, de dag erna of 
uiterlijk binnen een week. Arem en Verburg 
betogen dat een mondelinge uitspraak op de zit-
ting een duidelijk signaal afgeeft aan de vreem-
deling. Zo ontstaat geen valse hoop dat de zaak 
moeilijk ligt en mogelijkheden biedt omdat de 
rechter er nog over na moet denken.56 Anderen 
geven aan dat een afwijzende uitspraak op zit-
ting schrik en emoties bij de vreemdeling kan 
veroorzaken. De motivering van de uitspraak 

54 Ambtshalve kennisgeving na 28 dagen, behandeling 
door de rechter uiterlijk binnen 14 dagen.

55 Kamerstukken 2001-2002, 19 637 en 27 557, nr. 677.
56 F. van Arem & A. Verburg, ‘Vreemdelingenrecht en de 

Nieuwe Zaaksbehandeling van de bestuursrechter’, Jour-
naal Vreemdelingenrecht 2013-1, p. 62.
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zou voor de vreemdeling vaak niet duidelijk zijn 
en een advocaat heeft op zitting weinig ruimte 
om de uitslag na te bespreken; de vreemdeling 
wordt immers direct met bewakers afgevoerd.57 
Veel vreemdelingen krijgen echter ook geen uit-
leg van hun advocaat over de schriftelijke uit-
spraak. Ik sluit mij aan bij Arem en Verburg dat 
een uitspraak op zitting de vreemdeling meer 
duidelijkheid biedt. Belangrijk is dan wel dat de 
rechter in begrijpelijke taal zijn uitspraak moti-
veert en de consequenties bespreekt en dat de 
advocaat indien nodig tijd krijgt om de vreem-
deling op te vangen en bij te praten.
De inbewaringstelling van een vreemdeling 
moet altijd door een rechter op rechtmatigheid 
worden getoetst, de vreemdeling heeft hierin 
geen keuze. Dat is anders bij het hoger beroep 
en vervolgberoep. Het beeld ontstaat bij rechters 
en het bestuur dat veel advocaten procederen 
om het procederen.58 Bij rechters bestaat nu wel 
eens irritatie over de inhoud van – in hun ogen 
kansloze – procedures. Eén rechter vertelde het 
zo: “Vaak weten de rechter, de advocaat en de 
procesvertegenwoordiger van de IND dat het 
om een kansloze zaak gaat, alleen de vreemde-
ling weet het niet.” Een tegengeluid van advoca-
ten is dat het niet hun verantwoordelijkheid is 
om de efficiëntie te bevorderen.59 Met een ver-
volgberoep is voor de advocaten en de vreemde-
ling weinig te verliezen. Maar er is wel een kans 
iets te winnen, al is het een kleine. Door regel-
matig overleg en het delen van informatie kun-
nen advocaten in ieder geval op gemotiveerde 
gronden een vervolgberoep indienen en even-
tueel de beslissing nemen om niet in beroep te 
gaan. Ik denk dat de routinepraktijk van en de 
ideeën over standaardmatig procederen door 

57 I. Oomen, ‘De Nieuwe Zaaksbehandeling in vreemdelin-
genzaken’, Asiel & Migrantenrecht 2012/5-6, p. 290.

58 Zie ook F. van Arem en A. Verburg, ‘Vreemdelingenrecht 
en de Nieuwe Zaaksbehandeling van de bestuursrechter’, 
Journaal Vreemdelingenrecht 2013-1, p. 60-61.

59 J. Boeree, H. Schaberg, L. Blijdorp, D. Deckers, ‘Drieluik: 
Kansen en valkuilen van de nieuwe zaaksbehandeling’, 
Asiel & Migrantenrecht 2013/3, p. 146.

advocaten een negatieve invloed op het vreem-
delingenbeleid hebben, wat uiteindelijk ten 
koste gaat van de rechtsbescherming van vreem-
delingen.60

5.2 Maatwerk en alternatieve oplossingen
In de nieuwe zaaksbehandeling streeft men naar 
maatwerk, een bij de individuele zaak passende 
aanpak en oplossing. In de habeas corpus-pro-
cedure zijn er vooral maatwerkmogelijkheden 
wat betreft de eventuele toepassing van lichtere 
middelen. Een alternatief middel is gezien het 
ultimum remedium -karakter van vreemdelin-
genbewaring een essentieel onderwerp van de 
habeas corpus-procedure, met of zonder nieuwe 
zaaksbehandeling. De rechter toetst of toepas-
sing of tenuitvoerlegging van de maatregel in 
strijd is met de vreemdelingenwet dan wel “bij 
afweging van alle betrokken belangen in rede-
lijkheid niet gerechtvaardigd is”.61 Onder deze 
belangenafweging wordt ook de toepassing van 
een lichter middel verstaan. Zoals eerder 
beschreven is de vreemdeling voor het eventu-
eel toepassen van een lichter middel vooral 
afhankelijk van de hulpofficier van justitie van 
de vreemdelingenpolitie.62 Wanneer eenmaal 
tot inbewaringstelling is besloten, oordeelt de 
rechter zelden tot een lichter middel. Naar de 
jurisprudentie van de Afdeling dient de rechter 
“enigszins terughoudend” te toetsen of de IND 
naar redelijkheid heeft geoordeeld dat geen lich-
ter middel dan inbewaringstelling mogelijk is.63 
In de ogen van advocaten zijn rechters snel 
geneigd de motivering van de IND redelijk te 

60 Denk hierbij aan bezuinigingen op rechtsbijstand en op 
de invloed van een dergelijke overtuiging op beslissingen 
van het bestuur en rechters.

61 Art. 94 lid 4 en art. 96 lid 3 Vw 2000.
62 Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, 

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? Advies over 
de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelin-
gen, Den Haag, mei 2013, p. 43.

63 ABRvS 28 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ3797, «JV» 
2011/261.
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achten.64 Rechters zeggen juist dat advocaten 
vaak onvoldoende persoonlijke belangen van de 
vreemdeling inbrengen wanneer zij pleiten voor 
een lichter middel. In het licht van de nieuwe 
zaaksbehandeling maar vooral vanuit het ulti-
mum remedium-karakter van vreemdelingen-
bewaring is een meer actieve opstelling van de 
rechter ten aanzien van het onderzoek naar 
lichtere middelen nodig. Wanneer de advocaat 
onvoldoende specifieke belangen aanvoert, kan 
de rechter hier – ongeacht het grievenstelsel – 
naar vragen. Bij een actieve opstelling hoort ook 
een ruimere aandacht voor de motivering van 
de IND. De IND moet draagkrachtig en zorg-
vuldig motiveren waarom in dit geval geen lich-
ter middel dan inbewaringstelling mogelijk is en 
dient de toepassing van een lichter middel ook 
regelmatig opnieuw te overwegen. Een overleg-
model in de habeas corpus-procedure biedt de 
mogelijkheid voor zowel IND als advocaten om 
hun standpunten over het lichter middel duide-
lijker te motiveren.
In antwoord op enkele prejudiciële vragen over 
artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn heeft het 
Europees Hof van Justitie onlangs in het arrest 
Mahdi ten aanzien van het alternatieve middel 
bepaald dat nationale rechters “kunnen beslis-
sen over de mogelijkheid om een vervangende 
maatregel of de invrijheidstelling (…) te gelas-
ten.” Rechters moeten hierbij rekening houden 
met feiten en bewijzen die het bestuur aanvoert, 
opmerkingen van de betrokken derdelander 
alsook “elk ander voor haar beslissing relevant 
element kunnen onderzoeken indien zij dit 
noodzakelijk acht”.65 Dit arrest geeft aan dat 
Nederlandse vreemdelingenrechters zich actie-
ver dienen op te stellen en de toepassing van een 

64 Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Vreem-
delingenbewaring of een lichter middel? Advies over de 
besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen, 
Den Haag, mei 2013, p. 60-61.

65 HvJ EU 5 juni 2014, nr. C-146/114 PPU (Mahdi), «JV» 
2014/230, m.nt. dr. G.N. Cornelisse.

lichter middel vol en uit zichzelf kunnen toet-
sen.

5.3 Onderliggend conflict
Een laatste belangrijk element van de nieuwe 
zaaksbehandeling is het oplossen van het onder-
liggende, werkelijke conflict. De rechter dient 
niet alleen een oplossing te zoeken voor het 
juridisch geschil maar ook voor het werkelijke 
conflict tussen betrokkenen.66 Hiervoor zoekt 
de rechter het gesprek met de rechtzoekende 
zelf. De idee is dat dit de procedurele rechtvaar-
digheid ten goede komt. Zoals eerder opge-
merkt moet het bereiken van procedurele recht-
vaardigheid in vreemdelingenbewaringszaken 
geen doel op zich zijn. En het oplossen van het 
onderliggende conflict lijkt in vreemdelingen-
bewaringszaken ook niet haalbaar. Immers, in 
de meeste gevallen wil de vreemdeling verblijfs-
recht – waarover het bewaringsgeding niet gaat 
– of in ieder geval verblijven in Nederland en 
het bestuur wil de vreemdeling uitzetten.67 Dat 
neemt niet weg dat communicatie met de 
vreemdeling en aandacht voor zijn verhaal 
belangrijk is voor het begrip van de vreemdeling 
en de rechter inzicht kan bieden in zijn situatie.
In de vreemdelingenbewaringszaken die ik heb 
bijgewoond in Amsterdam en Haarlem richtten 
de rechters zich aan het begin en aan het einde 
van de zitting tot de vreemdeling (in het mid-
dendeel werd snel en in juridisch jargon gespro-
ken met de advocaat en procesvertegenwoordi-
ger van de IND). De rechter paste zijn tempo en 
taalgebruik aan en liet ruimte voor de tolk om 
te vertalen. De vreemdeling kreeg ruimte om 
zijn verhaal te vertellen en de rechter stelde hem 
vragen. De geïnterviewde advocaten geven aan 
dat de aandacht voor de vreemdeling per recht-

66 F. van Arem en A. Verburg, ‘Vreemdelingenrecht en de 
Nieuwe Zaaksbehandeling van de bestuursrechter’, Jour-
naal Vreemdelingenrecht 2013-1, p. 51.

67 Dit geldt niet voor alle gevallen. Er zijn vreemdelingen 
die terug willen keren maar dit om diverse redenen niet 
kunnen.
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bank en per rechter verschilt. Zeker in het geval 
van telehoren willen rechters zich nog wel eens 
alleen tot de advocaat en de procesvertegen-
woordiger van de IND richten.68 Het juridisch-
technische karakter van vreemdelingenbewa-
ringszaken maakt de inhoud voor vreemdelingen 
moeilijk te begrijpen en de kwaliteit van de tolk 
(en de advocaat) speelt een belangrijke rol in de 
communicatie op zitting.69 Hoe dan ook speelt 
althans een groot deel van het verhaal van de 
vreemdeling nauwelijks een rol in de besluitvor-
ming in de habeas corpus-procedure. In een 
vreemdelingenbewaringszaak kan geen oplos-
sing worden geboden voor het belang van de 
vreemdeling ten aanzien van zijn verblijfsrecht 
in Nederland of het niet willen of kunnen terug-
keren naar een ander land. Is het dan niet juist 
verwarrend voor de vreemdeling om hem zijn 
verhaal te laten doen? Wekt dit geen verkeerde 
verwachtingen bij de vreemdeling?70 Het is 
voor vreemdelingen nu al vaak niet duidelijk 
wat een vreemdelingenbewaringszaak betekent 
en wat met een dergelijke zaak kan worden 
bereikt. Toch denk ik dat het voor een juiste 
beslissing en voor begrip van de vreemdeling 
van belang is om aandacht te besteden aan zijn 
verhaal op zitting. Waarom lukt het volgens de 
vreemdeling niet om terug te keren? Waarom 
wil hij dat niet? Wat denkt de vreemdeling hier 
te kunnen bereiken? Snapt de vreemdeling wat 
het vreemdelingenbeleid voor zijn situatie bete-
kent? Wat ziet hij zelf als oplossing voor zijn 
huidige situatie? Het asielverhaal wordt niet 
behandeld in de habeas corpus-procedure, maar 
het maakt voor de beslissing wel uit of hier nog 
reële kansen voor de vreemdeling zijn.

68 Bij telehoren is de vreemdeling via een videoconferentie 
bij de rechtszaak betrokken. Zijn advocaat en de proces-
vertegenwoordiger van de IND zitten in de rechtbank.

69 N. Doornbos, ‘Onbegrepen Tolken’, Trema 2010/2, p. 
53-57.

70 J. Boeree, H. Schaberg, L. Blijdorp, D. Deckers, ‘Drieluik: 
Kansen en valkuilen van de nieuwe zaaksbehandeling’, 
Asiel & Migrantenrecht 2013/3, p. 143.

Een probleem is de beperkte tijd die rechters tot 
hun beschikking hebben. Rechtbanken plannen 
nu een serie vreemdelingenbewaringszaken op 
een dag en rekenen gemiddeld 15 tot 20 minu-
ten per zaak. Voor een nieuwe zaaksbehande-
ling in vreemdelingenbewaringszaken met 
meer aandacht voor de vreemdeling en het 
onderzoek naar toepassing van lichtere midde-
len is waarschijnlijk meer tijd nodig.

6. Conclusies

In de huidige praktijk van de habeas corpus-
procedure zijn de verantwoordelijkheden ver-
deeld over diverse actoren. Er is weinig onder-
ling overleg en over en weer bestaan terechte 
maar ook onterechte aannames. Mede hierdoor 
verblijven nog steeds vreemdelingen onterecht 
of onnodig (lang) in detentie. Vreemdelingen-
bewaring is niet alleen fysiek en psychisch 
belastend voor de gedetineerde vreemdelingen, 
de maatregel is bovendien kostbaar en nauwe-
lijks effectief. Het is daarom voor zowel de 
vreemdelingen als het bestuur van belang om 
vreemdelingenbewaring zo min mogelijk op te 
leggen en zo kort mogelijk te laten duren, en 
meer aandacht te besteden aan alternatieve 
maatregelen en de betrokkenheid van de vreem-
deling bij de procedure te vergroten. De laatste 
jaren wordt het ultimum remedium-karakter 
van vreemdelingenbewaring steeds meer bena-
drukt. In 2013 zijn minder vreemdelingen in 
bewaring gesteld en er is meer aandacht voor 
alternatieve toezichtsmaatregelen.71 Met verbe-
teringen in de praktijk kan deze lijn worden 
versterkt.
Eenmaal tot inbewaringstelling besloten door 
de hulpofficier van justitie, wordt toepassing 
van een lichter middel later in de procedure zel-
den nog overwogen. De aanwezigheid van een 

71 In 2013 zijn 2700 inbewaringstellingen en 440 toezicht-
maatregelen opgelegd ten opzichte van 3560 inbewa-
ringstellingen in 2012, Rapportage Vreemdelingenketen 
periode januari-december 2013, p. 37.
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advocaat bij het gehoor voor inbewaringstelling 
verdient daarom sterke aanbeveling.72 Na het 
gehoor voor inbewaringstelling vindt idealiter 
een vroegtijdig overleg tussen de vreemdeling, 
zijn advocaat en IND/DT&V plaats. In dit over-
leg worden informatie en standpunten gedeeld 
en wordt de mogelijkheid alternatieve middelen 
toe passen nader onderzocht. De vreemdeling 
wordt actief bij dit overleg betrokken en goed 
voorgelicht over zijn mogelijkheden in de pro-
cedure. Naast een vroegtijdig overleg is regel-
matig overleg gedurende de bewaring of alter-
natief toezicht nodig om vreemdelingen meer 
te betrekken bij de procedure en informatie 
eerder te delen tussen partijen. In deze overleg-
gen zal op basis van actuele informatie steeds 
een heroverweging van toepassing van alterna-
tieve middelen plaatsvinden. Een overlegmodel 
kan bijdragen aan het bereiken van snellere en 
beter gemotiveerde, meer op maat gesneden 
beslissingen waarin er meer aandacht is voor de 
individuele situatie van de vreemdeling en een 
heroverweging van lichtere middelen, meer 
begrip onder betrokkenen en een betere voor-
bereiding op de rechtszaak. Mogelijk kan dit 
ook leiden tot minder procedures en meer 
medewerking van de vreemdeling aan zijn 
terugkeer. Verbeteringen in de habeas corpus-
procedure door toepassing van nieuwe zaaksbe-
handeling op zitting zijn beperkt. In het licht 
van de kernpunten van deze methode komen 
vooral de aandacht voor het lichter middel en 
de directe communicatie met de vreemdeling 
naar voren. Deze aspecten zijn echter ook zon-
der het model van de nieuwe zaaksbehandeling 
te verwachten en te realiseren. Hoe dan ook is 
een actieve opstelling van de rechter nodig om 
het ultimum remedium-karakter van vreemde-
lingenbewaring te garanderen. In de uitspraak 

72 Zie ook aanbeveling 2 van Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken, Vreemdelingenbewaring of een 
lichter middel? Advies over de besluitvorming bij inbewa-
ringstelling van vreemdelingen, Den Haag, mei 2013, p. 
64.

Mahdi wordt dit door het Hof van Justitie 
onderschreven.73

73 HvJ EU 5 juni 2014, nr. C-146/114 PPU (Mahdi), «JV» 
2014/230, m.nt. dr. G.N. Cornelisse.

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en is gelicenseerd voor het exclusieve gebruik door g.oosterholt.1@kpnmail.nl


