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Uitspraak Uitgelicht
In deze rubriek een commentaar bij een actuele uitspraak.

Lieneke Slingenberg1 – mr. dr. C.H. Slingenberg is universitair hoofddocent bij het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en redactielid van dit tijdschrift.

Illegaal verblijf met toestemming

HVJ EU 19 JUNI 2018, ZAAK C-181/16, GNANDI;2 
HVJ EU 5 JULI 2018, ZAAK C-269/18 PPU, C. E.A.3

Het	arrest	van	het	Hof	van	Justitie	EU	in	de	zaak	
Gnandi en de beschikking van dit Hof in de zaak 
C. e.a. hebben in Nederland tot de nodige jurispru-
dentie geleid, met name over bewaring en opvang 
van afgewezen asielzoekers. Dat deze oordelen in 
Nederland zoveel vragen oproepen heeft te maken met 
een verschil tussen de graduele overgang van legaal 
naar illegaal verblijf in het Unierecht en het binaire 
systeem	van	rechtmatig	en	onrechtmatig	verblijf	in	het	
Nederlandse	recht.	Eén	van	de	consequenties	van	de	
oordelen van het Hof is dat afgewezen asielzoekers 
die in afwachting zijn van een voorlopige voorziening 
omdat het beroep geen schorsende werking heeft, 
zonder wetswijziging niet in bewaring kunnen worden 
gesteld voordat de voorzieningenrechter uitspraak 
heeft gedaan.

1. Gnandi en C. e.a.

De zaak Gnandi betreft een prejudiciële beslissing op vragen 
gesteld door de Belgische Raad van State. De vraag die 
voorlag, was of er een terugkeerbesluit in de zin van de 
Terugkeerrichtlijn mag worden genomen ten aanzien van een 
asielzoeker wiens asielaanvraag is afgewezen, voordat er een 
rechterlijke uitspraak is over de afwijzing van het asielverzoek. 
Op grond van artikel 6, lid 1 van de Terugkeerrichtlijn4 wordt 
een terugkeerbesluit uitgevaardigd tegen derdelanders die 
‘illegaal’ op het grondgebied van een lidstaat verblijven. Artikel 
3, lid 2 van de Terugkeerrichtlijn definieert illegaal verblijf als 
‘de aanwezigheid op het grondgebied van een lidstaat, van 
een onderdaan van een derde land die niet of niet langer 
voldoet aan de voorwaarden voor toegang die zijn vastge-
steld in artikel 5 van de Schengengrenscode, of aan andere 

1 Dank aan Marcelle Reneman, Thomas Spijkerboer en de mede-redactieleden 
voor het nuttige commentaar op een eerdere versie van dit stuk. 

2 HvJ EU 19 juni 2018, zaak C-181/16, ECLI:EU:C:2018:465, JV 2018/167 m.nt. 
Geertsema. 

3 HvJ EU 5 juli 2018, zaak C-269/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:544, JV 2018/168. 
4 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 

2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 
verblijven.

voorwaarden voor toegang tot, verblijf of vestiging in die 
lidstaat’.
Volgens A-G Mengozzi5 kan geen terugkeerbesluit worden 
genomen zolang het een derdelander is toegestaan op het 
grondgebied te verblijven in afwachting van een rechter-
lijke uitspraak over de afwijzing van het asielverzoek. Dit 
sluit volgens de A-G aan bij de uitspraak van Hof in de zaak 
Arslan,6 waarin het Hof oordeelde dat de Terugkeerrichtlijn 
‘niet van toepassing is op derdelanders die om internationale 
bescherming hebben verzocht in de zin van Richtlijn 2005/85, 
in het tijdvak tussen de indiening van dat verzoek en de vast-
stelling van de beslissing in eerste aanleg over dat verzoek of, 
in voorkomend geval, de beslechting van het eventuele beroep 
tegen die beslissing’ (cursivering LS).7 De AG leidt uit Arslan 
en uit het systeem van de Terugkeerrichtlijn af dat zolang een 
asielzoeker op het grondgebied ‘mag verblijven’ (op grond 
van Unierecht of nationaal recht, in afwachting van een beslis-
sing in eerste aanleg of van een rechterlijke uitspraak) er geen 
sprake is van illegaal verblijf in de zin van de Terugkeerrichtlijn 
en er dus nog geen terugkeerbesluit mag worden genomen.8  

Het Hof oordeelde anders. Volgens het Hof staat het feit dat 
een derdelander nog op het grondgebied ‘mag verblijven’, 
er niet altijd aan in de weg dat zijn verblijf ‘illegaal’ is in de 
zin van de Terugkeerrichtlijn. Dit is het geval als een asiel-
zoeker de uitkomst van een beroepsprocedure in een lidstaat 
mag afwachten. Daarom mag een terugkeerbesluit wél 
worden genomen direct na (of tegelijk met) de afwijzing van 
een asielverzoek, mits alle rechtsgevolgen van dat terug-
keerbesluit worden geschorst in afwachting van de uitkomst 
van het beroep tegen de afwijzing van het asielverzoek. Een 
andere uitleg zou het nuttig effect teniet doen van de moge-
lijkheid voorzien in artikel 6, lid 6 van de Terugkeerrichtlijn 
van een cumulatie van besluiten in één administratief besluit 
of handeling.9 Het Hof maakt wel duidelijk dat uit het recht 
op een daadwerkelijk rechtsmiddel en het verbod van refou-
lement voortvloeit dat een beroep tegen een terugkeerbe-
sluit van rechtswege schorsende werking moet hebben en 

5 Conclusie van A-G P. Mengozzi, 15 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:467; zie ook de 
aanvullende conclusie van 22 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:90.

6 HvJ EU 30 mei 2013, zaak C-534/11, ECLI:EU:C:2013:343. 
7 Arslan, punt 49. 
8 Dit lijkt een heldere conclusie, maar de A-G moest wel toegeven dat hierop 

een uitzondering bestaat. Uit de zaak N. (HvJ EU 15 februari 2016, zaak 
C-601/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:84) volgt immers dat een eenmaal ingestelde 
terugkeerprocedure kan worden gehandhaafd, hoewel zij geschorst blijft, ten 
aanzien van een derdelanders die tijdens de terugkeerprocedure pas asiel 
aanvraagt. Een nieuwe terugkeerprocedure kan echter niet worden ingesteld 
zolang er nog toestemming bestaat om op het grondgebied te verblijven (para. 
81 en 82 van de conclusie). 

9 Gnandi, punt 50. 
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dat dit vereiste ‘strikt’ in acht moet worden genomen.10 Het 
is daarbij noodzakelijk dat alle rechtsgevolgen van het terug-
keerbesluit worden geschorst in afwachting van een rechter-
lijke uitspraak, in het bijzonder de aanvang van de termijn voor 
vrijwillig vertrek.11 Bovendien moet betrokkene in die periode 
het voordeel kunnen genieten van de rechten die voort-
vloeien uit de Opvangrichtlijn.12 Artikel 3 van de Opvangrichtlijn 
vereist immers slechts dat betrokkene op het grondgebied 
‘mag verblijven’ en sluit de toepassing van de Opvangrichtlijn 
niet uit voor personen die, hoewel zij nog op het grondge-
bied mogen verblijven, illegaal verblijven in de zin van de 
Terugkeerrichtlijn.13

De zaak C. e.a. betreft vragen van de Nederlandse Raad 
van State over het in bewaring stellen van asielzoekers wier 
verzoek als kennelijk ongegrond is afgewezen. Omdat de 
asielverzoeken in deze zaak als kennelijk ongegrond waren 
afgewezen, had het daartegen ingediende beroep niet van 
rechtswege schorsende werking (artikel 82, lid 2 Vw 2000). Het 
was betrokkenen wel toegestaan om de voorlopige voorzie-
ningen op het grondgebied af te wachten (artikel 7.3 Vb 2000). 
Dit is in overeenstemming met Unierecht (artikel 46, lid 6 en lid 
8 van de Procedurerichtlijn14). De vraag was of zij in afwach-
ting van de uitspraak van de voorzieningenrechter in bewaring 
konden worden gesteld met het oog op uitzetting. Het Hof 
oordeelt, onder verwijzing naar Gnandi, dat er sprake is van 
een acte clair en doet de zaak af bij beschikking.15 Volgens 
het Hof kunnen asielzoekers gedurende de periode dat zij op 
het grondgebied mogen verblijven16 in afwachting van een 
voorlopige voorziening, in overeenstemming met artikel 46, 
lid 6 en lid 8 van de Procedurerichtlijn, niet op grond van de 
Terugkeerrichtlijn in bewaring worden gesteld. Uit Gnandi volgt 
immers dat gedurende een dergelijke periode alle rechtsge-
volgen van het terugkeerbesluit moeten worden opgeschort.

2. Verschillende gradaties van verblijfsrecht

Uit Gnandi blijkt dat er verschillende soorten verblijfsrecht 
voor asielzoekers bestaan. De Terugkeerrichtlijn is alleen van 
toepassing op derdelanders die ‘illegaal’ op het grondgebied 

10 Idem, punt  58.
11 Idem, punt 62.
12 Ten tijde van belang was dit Richtlĳn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 

2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 
lidstaten. In 2013 is deze richtlijn vervangen door Richtlijn 2013/33/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen 
voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming.

13 Gnandi, punt 63. De Nederlandse vertaling van deze overweging is onbegrijpelijk 
en lijkt me onjuist. Deze paragraaf is wel te begrijpen in de Engelse vertaling. 
In de Nederlandse vertaling staat, mijns inziens per abuis, het woord ‘niet’ in 
de plaats van ‘slechts’ in het eerste deel van de tweede zin (‘In artikel 3, lid 1, 
van deze richtlijn is immers niet [curs. LS] als voorwaarde voor de toepassing 
daarvan bepaald dat toestemming moet zijn gegeven om als verzoeker op het 
grondgebied te verblijven, zodat een dergelijke toepassing niet is uitgesloten in 
het geval dat de betrokkene, die mag blijven, illegaal verblijft in de zin van richtlijn 
2008/115’).

14 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking 
van de internationale bescherming.

15 Gnandi, punt  40.
16 In de Nederlandse taalversie van de beschikking wordt de term legaal 

verblijf (‘legaal op het nationale grondgebied verblijft’) gebruikt bij verblijf 
in overeenstemming met artikel 46, lid 6 en lid 8 Richtlijn 2013/32. Deze 
terminologie schept verwarring, omdat het illegaal verblijf in de zin van de 
Terugkeerrichtlijn lijkt uit te sluiten. In andere taalversies wordt gebruikt: 
‘légalement autorisé à rester sur le territoire national’; ‘berechtigt ist, im 
Hoheitsgebiet zu bleiben’; of ‘esté legalmente autorizado a permanecer en el 
territorio nacional’. Het gaat er dus om dat er juridisch gezien toestemming is om 
op het grondgebied van een lidstaat te verblijven. Dat sluit niet uit dat het verblijf, 
net zoals in Gnandi, illegaal is in de zin van de Terugkeerrichtlijn. 

van een lidstaat verblijven. In dat geval moet een terugkeer-
besluit worden uitgevaardigd. Asielzoekers verblijven illegaal 
in de zin van de Terugkeerrichtlijn zodra hun asielverzoek 
in eerste aanleg is afgewezen, ook al zijn zij nog in afwach-
ting van een rechterlijke uitspraak. Lidstaten mogen ten 
aanzien van deze categorie asielzoekers op grond van de 
Terugkeerrichtlijn een terugkeerbesluit nemen, mits alle rechts-
gevolgen van dat terugkeerbesluit worden opgeschort, totdat 
de beroepstermijn is verstreken of de rechter uitspraak heeft 
gedaan. De Opvangrichtlijn is van toepassing op asielzoekers 
die op het grondgebied ‘mogen verblijven’. Het is dus mogelijk 
dat een asielzoeker hangende de beroepsprocedure zowel 
onder de Terugkeerrichtlijn valt (omdat hij/zij ‘illegaal’ verblijft), 
als onder de Opvangrichtlijn (omdat hij/zij op het grondgebied 
mag verblijven). 
Dit betekent dat er na afwijzing van een asielverzoek en tijdens 
de beroepstermijn of in afwachting van een uitspraak wel een 
terugkeerbesluit moet worden genomen, maar dat het niet 
mogelijk is om asielzoekers in die fase van de asielproce-
dure te detineren met het oog op uitzetting op grond van de 
Terugkeerrichtlijn, opvangvoorzieningen te onthouden of de 
termijn voor vrijwillig vertrek te laten ingaan. Dit sluit overigens 
niet uit dat detentie op grond van de Opvangrichtlijn mogelijk 
is, maar dan moet zijn voldaan aan een van de gronden van 
artikel 8, lid 3 van de Opvangrichtlijn. Een en ander wordt 
samengevat in schema 1.

Asielzoekers kunnen gedurende de Asielzoekers kunnen gedurende de 
periode dat zij op het grondgebied periode dat zij op het grondgebied 
mogen verblijven in afwachting mogen verblijven in afwachting 
van een voorlopige voorziening, van een voorlopige voorziening, 
in overeenstemming met de in overeenstemming met de 
Procedurerichtlijn, niet op grond van de Procedurerichtlijn, niet op grond van de 
Terugkeerrichtlijn in bewaring worden Terugkeerrichtlijn in bewaring worden 
gesteld.gesteld.

Dit alles valt moeilijk in te passen in het Nederlandse binaire 
systeem van rechtmatig en onrechtmatig verblijf. Het lijkt beter 
aan te sluiten bij het systeem van het Vluchtelingenverdrag, 
dat ook uitgaat van verschillende soorten verblijfsrecht 
(‘simple presence’, ‘lawful presence’, ‘residence’, ‘lawful 
staying’, ‘establishment’).17 Zoals Grahl-Madsen in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw op basis van een grondige studie 
van verschillende nationale stelsels en het systeem van het 
Vluchtelingenverdrag al concludeerde: ‘It is a fair assumption 
that an alien physically present is either lawfully or unlawfully 
within the territory. Real life is, however, not necessarily so 
simple’.18 De hier besproken oordelen van het Hof van Justitie 
zijn daar een goed voorbeeld van.

17 Zie over de interpretatie van deze terminologie: C.H. Slingenberg, The Reception 
of Asylum Seekers under International Law. Between Sovereignty and Equality, 
Oxford: Hart Publishing 2014, p. 109-132. 

18 A. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law. Vol. II. Asylum, 
Entry and Sojourn, Leiden: AW Sijthoff 1972, p 359. 
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3.  Schorsende werking van verzoek om voorlopige 
voorziening voldoende? In alle gevallen vereist? 

Uit het hierboven weergegeven schema volgt dat de 
Procedurerichtlijn niet in alle gevallen vereist dat het beroep 
tegen de afwijzing van een asielaanvraag van rechts-
wege schorsende werking heeft. Artikel 46, lid 6 van de 
Procedurerichtlijn geeft een aantal uitzonderingen op deze 
hoofdregel, met name in de meeste gevallen waarin een asiel-
verzoek kennelijk ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard. 
Indien het beroep niet van rechtswege schorsende werking 
heeft, schrijft de Procedurerichtlijn voor dat een rechterlijke 
instantie bevoegd moet zijn om uitspraak te doen over de 
vraag of betrokkene op het grondgebied mag verblijven in 
afwachting van de behandeling van het beroep ten gronde (lid 
6) en dat betrokkene op het grondgebied mag verblijven in 
afwachting van die uitspraak (lid 8).19 

19 Uit C. e.a.  kan worden afgeleid dat er ook een recht bestaat om op het 
grondgebied te verblijven tijdens de periode waarin dat rechtsmiddel kan worden 

Het Hof van Justitie oordeelde in Tall dat de omstandig-
heid dat een beroep tegen de afwijzing van een asielverzoek 
(niet gecombineerd met een terugkeerbesluit) geen schor-
sende werking heeft, in beginsel niet strijdig is met het recht 
op een daadwerkelijk rechtsmiddel, aangezien de uitvoering 
van die afwijzing niet op zich kan leiden tot de verwijdering 
van de betrokkene.20 In Gnandi oordeelt het Hof, in navolging 
van Abdida21 en Tall, maar nog stelliger, dat beroep tegen een 
terugkeerbesluit wel ‘van rechtswege’ schorsende werking 
moet hebben, gelet op het verbod van refoulement en het 
recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. 
Dit roept de vraag op of het gelet op de vereisten die voort-
vloeien uit deze twee fundamentele rechten, voldoende 
zou zijn als niet het beroep, maar slechts het verzoek om 
een uitspraak van een rechterlijke instantie over het recht 

ingesteld (punt 54). 
20 HvJ EU 17 december 2015, zaak C-239/14, ECLI:EU:C:2015:824, JV 2016/111 

m.nt. Geertsema. 
21 HvJ EU 18 december 2014, zaak C-562/13, ECLI:EU:C:2014:2453.

Situatie Op het grondgebied 
mogen verblijven

Illegaal verblijf in de 
zin	van	Terugkeer-
richtlijn (dus terug-
keerbesluit)

Rechtsgevolgen 
terugkeerbesluit op-
geschort (o.a. aan-
vang termijn vrijwillig 
vertrek, bewaring)

Opvangrichtlijn van 
toepassing (incl. 
mogelijkheden voor 
detentie)

Asielaanvraag ingediend, 
in afwachting van 
beslissing

Ja, art. 9, lid 1 Ri 2013/32. Nee, overweging 9 Ri 
2018/115 en para. 40 
Gnandi

n.v.t. Ja

Asielaanvraag 
afgewezen, maar in 
afwachting van indiening 
of uitspraak beroep

Ja, art. 46, lid 5 Ri 
2013/32

Ja, para 59 Gnandi Alle rechtsgevolgen 
geschorst, para 61-62 
Gnandi, para 54 C.e.a.

Ja

Asielaanvraag 
afgewezen als kennelijk 
ongegrond of niet 
ontvankelijk (m.u.v. veilig 
derde land), maar in 
afwachting van vovo

Ja, art. 46, lid 6 en 8 Ri 
2013/32. 

Ja, para 52 C.e.a. Alle rechtsgevolgen 
geschorst, para 61-62 
Gnandi, para 54 C.e.a.

Ja

Tweede asielaanvraag 
enkel ingediend om 
uitzetting te voorkomen 
en afgewezen als niet-
ontvankelijk, of derde of 
volgende asielaanvraag 
ingediend, in afwachting 
van vovo

Nee, art. 41, lid 1 en lid 2, 
onder c Ri 2013/32

Ja ? 
Zie par. 3 van dit 
artikel

Nee

Vovo afgewezen en/
of beroep ongegrond 
verklaard, termijn voor 
vrijwillig vertrek

Nee, definitieve 
beslissing, geen beroep 
in twee instanties vereist, 
para 57 Gnandi 

Ja Alleen uitzetting 
opgeschort, art. 8, lid 
2 Ri 2008/115

Nee

Vovo afgewezen en/
of beroep ongegrond 
verklaard, geen termijn 
voor vrijwillig vertrek of 
termijn verstreken

Nee, definitieve 
beslissing, geen beroep 
in twee instanties vereist, 
para 57 Gnandi

Ja Nee Nee

Schema 1: Verblijf van asielzoekers onder Unierecht
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om op het grondgebied te verblijven, tijdens de behan-
deling van het beroep ten gronde (zoals in artikel 46, lid 
6 van de Procedurerichtlijn) van rechtswege schorsende 
werking zou hebben. Uit C. e.a. kan worden afgeleid dat een 
dergelijk stelsel volgens het Hof voldoende is.22 In deze zaak 
oordeelde het Hof immers dat bewaring op grond van de 
Terugkeerrichtlijn niet mogelijk is, zolang betrokkene ‘volgens 
artikel 46, lid 8 van richtlijn 2013/32 op het grondgebied van 
de betrokken lidstaat mag blijven’ en niet zolang betrokkene 
in afwachting is van een beslissing op het beroep ten gronde. 
Dit betekent, mijns inziens, dat ofwel het beroep tegen een 
terugkeerbesluit van rechtswege schorsende werking moet 
hebben, ofwel het verzoek om een uitspraak van de rechter 
betreffende het recht om op het grondgebied te verblijven in 
afwachting van de uitkomst van dat beroep (hierna, omwille 
van de leesbaarheid, genoemd: het verzoek om een voorlo-
pige voorziening).23 In beide gevallen moet de werking van het 
terugkeerbesluit ook worden opgeschort tijdens de periode 
waarin het rechtsmiddel kán worden ingesteld. 

‘It is a fair assumption that an alien ‘It is a fair assumption that an alien 
physically present is either lawfully or physically present is either lawfully or 
unlawfully within the territory. Real life unlawfully within the territory. Real life 
is, however, not necessarily so simple’ is, however, not necessarily so simple’ 
(Grahl-Madsen)(Grahl-Madsen)

Een belangrijke vraag staat wat mij betreft nog open. Dit 
betreft de vraag of de rechtsgevolgen van een terugkeerbesluit 
ook volledig moeten worden opgeschort in afwachting van een 
beslissing op een verzoek om een voorlopige voorziening 
indien er op grond van de Procedurerichtlijn geen recht is om 
op het grondgebied te verblijven. Met betrekking tot herhaalde 
asielaanvragen bevat de Procedurerichtlijn namelijk twee 
uitzonderingen op het recht om op het grondgebied te 
verblijven in afwachting van een beslissing op een verzoek om 
een voorlopige voorziening. Op grond van artikel 41 van de 
Procedurerichtlijn hoeven lidstaten asielzoekers niet toe te 
staan de behandeling van hun verzoek om een voorlopige 
voorziening af te wachten als het gaat om:
•  een tweede asielaanvraag die niet-ontvankelijk is verklaard 

vanwege het ontbreken van nieuwe elementen of bevin-
dingen én die louter is ingediend ‘teneinde de uitvoering 
van een beslissing die tot zijn spoedige verwijdering van 
het grondgebied van die lidstaat zou leiden, te vertragen of 
te hinderen’; of

•  een derde of volgende asielaanvraag.24   

In Gnandi en C. e.a. gaat het niet om herhaalde aanvragen en 
noemt het Hof artikel 41 van de Procedurerichtlijn niet. Het 
Hof oordeelt in het algemeen dat er bij een terugkeerbesluit 

22 Zie voor de vraag of dit ook volgens het EHRM voldoende is in het licht van artikel 
13 EVRM: M. Reneman, EU Asylum Procedures and the Right to an Effective 
Remedy, Oxford: Hart Publishing 2014. 

23 In de Nederlandse rechtspraak heb ik dit onderscheid nog niet veel gezien 
(zie evenwel Rb Haarlem 8 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12283). 
Er wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat er geen schorsende werking 
van rechtswege is verbonden aan het beroep, maar dat er geen sprake is 
van benadeling zodat het gebrek kan worden gepasseerd (Rb Rotterdam 
1 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9316 en 10 september 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:13255). Zie ook Rb Den Bosch 10 oktober 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:12262. 

24 Art. 41, lid 1 en lid 2, onder c Richtlijn 2013/32/EU.

een rechtsmiddel beschikbaar moet zijn met van rechtswege 
schorsende werking, maar koppelt dit duidelijk aan het recht 
uit artikel 47 van het Handvest op een effectief rechtsmiddel. 
Gesteld zou kunnen worden dat bij herhaalde aanvragen 
die aan de vereisten van artikel 41 van de Procedurerichtlijn 
voldoen,25 er, in beginsel, geen sprake is van een ‘arguable 
claim’, waardoor een effectief rechtsmiddel niet langer vereist 
is. Dat zou betekenen dat in die gevallen, de rechtsgevolgen 
van het terugkeerbesluit niet hoeven te worden opgeschort, 
en de asielzoeker dus op grond van de Terugkeerrichtlijn in 
bewaring kan worden genomen en geen recht op opvang 
heeft.   

4.	 Consequenties	voor	Nederland

Algemeen
In Nederland wordt het verblijfsrecht van vreemdelingen 
ingedeeld in twee categorieën: rechtmatig verblijf, zoals limi-
tatief opgesomd in artikel 8 Vw 2000, en onrechtmatig verblijf. 
Vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf hebben in principe26 
geen aanspraak op sociale voorzieningen27 en hebben een 
vertrekplicht.28 Bewaring van vreemdelingen zonder rechtmatig 
verblijf kan worden gebaseerd op artikel 59, lid 1, onder a Vw 
2000. Bewaring van asielzoekers met rechtmatig verblijf kan 
worden gebaseerd op artikel 59a of 59b Vw 2000. Toepassing 
van een onjuiste grondslag maakt de bewaring onrechtmatig.
Zoals Geertsema in haar noot bij Gnandi opmerkt, heeft dit 
arrest in de Nederlandse praktijk met name gevolgen voor 
afgewezen asielverzoeken waarbij het beroep niet van rechts-
wege schorsende werking geeft. In beginsel heeft beroep 
tegen de afwijzing van een asielverzoek automatisch schor-
sende werking (artikel 82, lid 1 Vw 2000), waardoor er sprake 
is van rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder h Vw 
2000. De wetgever heeft echter gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid uit artikel 46, lid 6 van de Procedurerichtlijn om 
hierop uitzonderingen te maken. Deze uitzonderingen, in lijn 
met artikel 46, lid 6 van de Procedurerichtlijn, zijn neergelegd 
in artikel 82, lid 2 Vw 2000. Als het beroep geen van rechts-
wege schorsende werking heeft, kan de vreemdeling een 
voorlopige voorziening aanvragen. De vreemdeling mag de 
uitspraak op dit verzoek om een voorlopige voorziening in 
beginsel in Nederland afwachten.29 Deze toestemming om in 
Nederland te verblijven, levert echter geen rechtmatig verblijf 
op in de zin van artikel 8 Vw 2000.30 
Dit betekent dat gedurende de periode dat de vreemdeling in 
afwachting is van een beslissing op het verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening om het beroep tegen de 
afwijzing van de asielaanvraag in Nederland af te wachten:

25 Dit is dus niet van toepassing op ‘gewone’ tweede asielaanvragen, die niet 
geacht kunnen worden louter te zijn ingediend ‘teneinde de uitvoering van een 
beslissing die tot zijn spoedige verwijdering van het grondgebied van die lidstaat 
zou leiden, te vertragen of te hinderen’. In die gevallen bestaat op grond van 
artikel 46, lid 8 van de Procedurerichtlijn het recht om op het grondgebied te 
verblijven in afwachting van de beslissing op het verzoek om een voorlopige 
voorziening en moeten, op grond van Gnandi en C. e.a.  de rechtsgevolgen van 
het terugkeerbesluit worden opgeschort. Zie in deze zin ook Rb Middelburg 
1 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9351 en 27 september 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:12162.

26 Zie voor uitzonderingen: C.H. Slingenberg, ‘Koppelpoging mislukt. Over 
onrechtmatig verblijf als basis voor uitsluiting van voorzieningen’, Migrantenrecht 
2009-6, p. 232-238. 

27 Art 10 Vw 2000.
28 Art 61 Vw 2000.
29 Artikel 7.3 Vb 2000. 
30 ABRvS 10 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6645. 
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•  er geen sprake is van rechtmatig verblijf en bewaring dus 
alleen kan worden gebaseerd op artikel 59, lid 1, onder a 
Vw 2000; 

•  de vreemdeling een vertrekplicht heeft en de vertrektermijn 
(als die gegeven wordt) begint te lopen;31 * de vreemdeling 
in deze periode niet in aanmerking komt voor sociale voor-
zieningen32 en de opvang wordt beëindigd zodra de vert-
rektermijn is verstreken.33

Deze rechtsgevolgen leveren strijd op met Unierecht, zoals 
geïnterpreteerd door het Hof in Gnandi en C.e.a.. 

Er bestaat op dit moment geen Er bestaat op dit moment geen 
wettelijke grondslag voor bewaring wettelijke grondslag voor bewaring 
van asielzoekers wier beroep geen van asielzoekers wier beroep geen 
schorsende werking geeft, maar die schorsende werking geeft, maar die 
de behandeling van hun voorlopige de behandeling van hun voorlopige 
voorziening mogen afwachten en dus voorziening mogen afwachten en dus 
nog niet uitzetbaar zijn.  nog niet uitzetbaar zijn.  

Bewaring
Uit Gnandi en C. e.a. volgt dat als asielzoekers op grond 
van artikel 48, lid 8 van de Procedurerichtlijn het recht 
hebben om de behandeling van hun verzoek om een voor-
lopige voorziening op het grondgebied van een lidstaat af 
te wachten, zij niet op grond van de Terugkeerrichtlijn in 
bewaring mogen worden gesteld. Dat sluit, zoals gezegd, 
niet uit dat bewaring gedurende deze periode kan worden 
gebaseerd op de Opvangrichtlijn, maar dan moet zijn voldaan 
aan een van de gronden neergelegd in artikel 8, lid 3 van die 
richtlijn. In Nederland zijn die gronden geïmplementeerd in 
artikel 59b Vw 2000 en dit artikel is alleen van toepassing 
op asielzoekers met rechtmatig verblijf. Omdat de gronden 
uit de Opvangrichtlijn niet van toepassing zijn op bewaring 
van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf op grond van 
artikel 59, lid 1, onder a Vw 2000 en dat artikel bovendien 
vereist dat bewaring ‘met het oog op de uitzetting’ geschiedt, 
kan bewaring gedurende de periode dat de vreemdeling in 
afwachting is van een beslissing op het verzoek om een voor-
lopige voorziening niet worden gebaseerd op dat artikelonder-
deel, zoals de Afdeling ook heeft geoordeeld.34 Dit betekent 
dat er, op dit moment, geen wettelijke grondslag bestaat voor 
het opleggen van bewaring aan asielzoekers wier beroep 
geen schorsende werking geeft, en die, om die reden, geen 
rechtmatig verblijf hebben, maar die de behandeling van hun 
voorlopige voorziening mogen afwachten en dus nog niet 
uitzetbaar zijn.  

Overigens lijkt voorzetting van grensdetentie na afwijzing van 
het asielverzoek, op grond van artikel 6, lid 6 Vw 2000, wel 
in overeenstemming met de Opvangrichtlijn, aangezien dat 
alleen mogelijk is indien het belang van de openbare orde of 
nationale veiligheid zulks vordert, hetgeen ook een van de 
bewaringsgronden in de Opvangrichtlijn is.35 De uitwerking 
van dit artikel in artikel 5.1a, lid 4 Vb 2000 en het feit dat uit de 

31 Art. 61 en 62 Vw 2000. 
32 Art. 10 vw 2000.
33 Art. 5 Rva 2005.
34 ABRvS 27 augustus 2018, JV 2018/173.
35 Art. 8, lid 3, onder e Richtlijn 2013/33. De redenering van Rb Amsterdam 

dat het arrest Gnandi alleen ziet op een bewaring op grond van artikel 

totstandkomingsgeschiedenis volgt dat artikel 6, lid 6 Vw 2000 
mede is gebaseerd op artikel 15 van de Terugkeerrichtlijn, 
bemoeilijkt de zaak echter, want uit Gnandi en C. e.a. volgt 
duidelijk dat bewaring van asielzoekers die nog in afwach-
ting zijn van een rechterlijke uitspraak niet gericht mag zijn 
op uitzetting en niet op de Terugkeerrichtlijn mag worden 
gebaseerd.36

Wetswijziging nodig
Het Nederlandse recht is dus op een aantal punten niet in 
overeenstemming met het Unierecht. Het is de verantwoor-
delijkheid van de wetgever om de wetgeving in overeen-
stemming te brengen met Unierecht. De rechter kan gebruik 
maken van richtlijnconforme uitleg om in een individueel geval 
tot een resultaat te komen dat in overeenstemming is  met 
het Unierecht, maar dit ontslaat de wetgever er niet van om 
conform het beginsel van Unietrouw in artikel 4, lid 3 van het 
EU-verdrag de wetgeving aan te passen.
Dit betekent ten eerste dat artikel 82, lid 4 Vw 2000 moet 
worden geschrapt. Dit artikellid stelt immers dat schorsende 
werking van het beroep niet ziet op de vertrekplicht in de 
periode voordat beroep is ingesteld, terwijl uit Gnandi duidelijk 
volgt dat alle rechtsgevolgen van het terugkeerbesluit moeten 
worden geschrapt. 
Ten tweede moet ervoor worden gezorgd dat asielzoekers ten 
aanzien van wie een terugkeerbesluit is genomen, maar die op 
het grondgebied mogen blijven op grond van artikel 46 van de 
Procedurerichtlijn, alleen in bewaring mogen worden gesteld 
in overeenstemming met de Opvangrichtlijn, dat zij recht op 
opvang behouden als ze niet in bewaring zijn gesteld, en dat 
zij nog niet vertrekplichtig zijn.

Met het onderscheid tussen uitzetbare Met het onderscheid tussen uitzetbare 
en niet-uitzetbare vreemdelingen en niet-uitzetbare vreemdelingen 
zou het Unierecht waarschijnlijker zou het Unierecht waarschijnlijker 
makkelijker in te passen zijn dan met makkelijker in te passen zijn dan met 
het onderscheid tussen rechtmatig en het onderscheid tussen rechtmatig en 
onrechtmatig verblijf.onrechtmatig verblijf.

De wetgever heeft hiertoe mijns inziens verschillende mogelijk-
heden. Ten eerste kan de opsomming in artikel 8 Vw 2000 
worden uitgebreid, zodat er ook sprake is van rechtmatig 
verblijf tijdens de termijn voor indiening van een verzoek om 
een voorlopige voorziening en in afwachting van een beslis-
sing op dat verzoek, indien het beroep niet automatisch schor-
sende werking heeft.37 Richtlijnconforme interpretatie van 
artikel 8, onder h Vw 2000, zoals gesuggereerd door de 
staatssecretaris,38 kan hiervoor mijns inziens geen oplossing 
bieden omdat dit artikellid spreekt over achterwege blijven van 
de uitzetting ‘totdat op het bezwaar- of beroepschrift is 
beslist’. Dit kan moeilijk worden geïnterpreteerd als ook 
omvattende ‘totdat op een verzoek om een voorlopige 

59 van de Vw kan ik niet volgen (Rb Amsterdam 26 september 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:11575).

36 Rb Haarlem verklaarde om die reden maatregelen van bewaring gebaseerd 
op artikel 6, lid 6 Vw 2000 onrechtmatig (Rb Haarlem 19 september 2018, 
ECLI:NL:RBDHA:2018:11259 en ECLI:NL:RBDHA:2018:11260 en 6 november 
2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13276). 

37 Vgl. de implementatie van Cimade and GISTI (HvJ EU 27 september 2012, zaak 
C-179/11, ECLI:EU:C:2012:594) in  art. 8, onder m Vw 2000. 

38 Zie r.o. 5 van ABRvS 27 augustus 2018, JV 2018/173. 
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voorziening is beslist’.39 Bovendien is er geen wettelijke basis 
voor het achterwege laten van de uitzetting tijdens de periode 
waarin een verzoek om een voorlopige voorziening kan 
worden ingediend.40

Ten tweede kunnen de uitzonderingen op het uitgangspunt 
van automatische schorsende werking van het beroep tegen 
de afwijzing van een asielaanvraag in artikel 82, lid 2 Vw 2000 
worden geschrapt, zodat alle vreemdelingen wier asielverzoek 
is afgewezen, ook ingeval van kennelijke ongegrondheid of 
niet-ontvankelijkheid, rechtmatig verblijf hebben op grond van 
artikel 8, onder h Vw 2000.41 
Ten derde kunnen de artikelen 10, 59b Vw en 61 Vw 2000 
worden gewijzigd, zodat de rechtsgevolgen van die artikelen 
niet langer gekoppeld zijn aan het hebben van rechtmatig 
verblijf, maar bijvoorbeeld aan uitzetbaarheid of de aanwezig-
heid van toestemming om een procedure af te wachten.
Deze drie oplossingen hebben verschillende consequenties 
(bijvoorbeeld met betrekking tot de noodzaak om een voorlo-
pige voorziening aan te vragen), waardoor een keuze van de 
wetgever nodig is.

39 Vgl. Rb Den Bosch 7 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9746.
40 Artikel 7.3, lid 1 Vb 2000 is van toepassing zodra een verzoek om een voorlopige 

voorzienig is gedaan.
41 Het Nederlandse recht zou dan verder gaan dan hetgeen vereist wordt door 

artikel 46 van de Procedurerichtlijn (lid 6 biedt immers de mogelijkheid voor 
uitzonderingen). Deze oplossing is Unierechtelijk dan ook niet noodzakelijk, maar 
biedt een oplossing voor de Nederlandse situatie waarin de rechtsgevolgen van 
bewaring, opvang en vertrekplicht gekoppeld zijn aan het hebben van rechtmatig 
verblijf in de zin van artikel 8 Vw 2000. 

5.	 Tot	slot

Aangezien afgewezen asielzoekers in Nederland die in afwach-
ting zijn van een voorlopige voorziening omdat het beroep 
geen schorsende werking heeft, geen rechtmatig verblijf 
hebben in de zin van artikel 8 Vw 2000, kunnen zij mijns 
inziens zonder wetswijziging niet in bewaring worden gesteld 
voordat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Dat 
is de consequentie van de oordelen van het Hof in Gnandi 
en C. e.a.. Uit deze oordelen blijkt verder dat deze asielzoe-
kers gedurende deze periode recht op opvang behouden en 
dat hun vertrektermijn nog niet aanvangt. Dit zijn belangrijke 
consequenties voor bijvoorbeeld asielzoekers van wie het 
asielverzoek kennelijk ongegrond is verklaard, en voor asiel-
zoekers wier asielverzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard 
omdat zij in een andere lidstaat van de Europese Unie interna-
tionale bescherming genieten. 

Het is de vraag of het strikte onderscheid in de Nederlandse 
vreemdelingenwetgeving tussen rechtmatig en onrechtmatig 
verblijf nog wel behulpzaam is. Wellicht kan met betrekking tot 
bewaring, opvang en vertrek beter gewerkt worden met het 
onderscheid tussen uitzetbare en niet-uitzetbare vreemdelin-
gen.42 Op die manier zou het Unierecht waarschijnlijk makke-
lijker in te passen zijn. 

42 Met betrekking tot opvang heb ik dit al eerder bepleit, zie C.H. Slingenberg, 
‘Koppelpoging mislukt. Over onrechtmatig verblijf als basis voor uitsluiting van 
voorzieningen’, Migrantenrecht 2009-6, p. 232-238, noot 80. 
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