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Advies over voorstel tot wijziging vaan de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Geachte mevrouw Broekers-Knol,

Bijgaand stuur ik u het advies van de ACVZ over het voorstel tot wijziging van de
Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de
mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende
vreemdelingen.
U hebt in dit voorstel drie wijzigingen aangebracht in de wet Terugkeer en
vreemdelingenbewaring om meer greep te krijgen op de groep overlastgevende
vreemdelingen die in asielzoekerscentra of de openbare ruimte en in bewaring voor
grote problemen zorgt. Het betreft de volgende drie wijzigingen:
1. Artikel 56 Vreemdelingenwet 2000 wordt als nationale grond voor
vrijheidsbeperking gehandhaafd;
2. Er wordt een voorziening (lockdown) getroffen om daadkrachtig maar
tegelijkertijd wel rechtmatig op te kunnen treden bij veiligheidsproblemen en
-incidenten in de inrichting voor vreemdelingenbewaring;
3. Het wettelijk kader wordt aangevuld met een nationale grondslag voor
vrijheidsbeneming, voor vreemdelingen die niet vallen onder het
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toepassingsbereik van de EU-Terugkeerrichtlijn, de EU-Opvangrichtlijn of de
Dublinverordening.
De adviescommissie gaat in dit advies nader in op de voorgestelde wijzigingen. Het
zwaartepunt van het advies ligt op de bevoegdheid van de directeur van de inrichting
voor vreemdelingenbewaring om een lockdown in te kunnen stellen.
De ACVZ is van oordeel dat de maximale termijn voor een lockdown van vier weken
te lang is gelet op het ingrijpende karakter van de maatregel. Bovendien is er bij
oplegging van de maatregel geen sprake van maatwerk. Het is onvermijdelijk dat
vreemdelingen die geen persoonlijk aandeel hebben in veiligheidsproblemen of
–incidenten - omdat zij in de betreffende afdeling zijn geplaatst - door de maatregel
worden getroffen. De adviescommissie beveelt aan de duur van de lockdown te
beperken tot twee weken en in de wet beoordelingscriteria op te nemen aan de hand
waarvan wordt vastgesteld dat het opleggen van een lockdown noodzakelijk is.
Daarnaast doet de ACVZ aanbevelingen om de rechtsbescherming van
vreemdelingen in geval een lockdown is ingesteld, te versterken. Zo beveelt de
adviescommissie aan het besluit tot een lockdown in alle gevallen te laten toetsen
door de beroepskamer tenuitvoerlegging vreemdelingenbewaring.
De ACVZ is graag bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

Monique Kremer,
voorzitter

Wolf Mannens
secretaris

[ p.s. In verband met coronamaatregelen ontvangt u de digitale versie van deze brief
zonder handtekeningen. De getekende papieren versie ontvangt u zo spoedig
mogelijk. Deze digitale versie is qua inhoud geheel gelijk aan de papieren versie. ]
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