
 

 
Europese Commissie, 1049 Brussel, BELGIË - Tel. +32 22991111 

 

EUROPESE COMMISSIE 
 
 
 
 
 

Brussel, 18 december 2015 
sj.g(2015)6584893 

Documenten betreffende een gerechtelijke procedure 

AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE 

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN 

ingediend overeenkomstig artikel 23, tweede alinea, van het Protocol betreffende het 
Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie door de  

EUROPESE COMMISSIE  

te dezen vertegenwoordigd door Maria Condou-Durande en Geert Wils, leden van haar 
juridische dienst, als gemachtigden, domicilie kiezende ten kantore van Merete Clausen, 
eveneens lid van haar juridische dienst, Bâtiment Bech, L-2721 Luxemburg, die 
instemmen met betekening via e-Curia, 
 

in de zaak C-601/15 (PPU), 

 
J.N. 

t. staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

 

(Verwijzende rechterlijke instantie: Raad van State (Nederland)) 

 
betreffende het bij beslissing van 17 november 2015 door de Raad van State (Nederland) 
ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 267 VWEU 
inzake de geldigheid van artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de 
opvang van de verzoekers om internationale bescherming (PB L 180, 29.6.2013, p. 96). 

  

Ref. Ares(2015)6033544 - 23/12/2015



 

2 

1. FEITELIJK KADER EN PROCESVERLOOP 

1. Voor de feiten die ten grondslag liggen aan het geschil waarin de prejudiciële vraag 

is gerezen, wordt verwezen naar de verwijzingsuitspraak.1 

2. Op 27 februari 2015 heeft de betrokkene, een derdelander die sinds 23 september 

1995 in Nederland is, zijn vierde asielverzoek ingediend; daarover is nog niet 

beslist.2 Na afloop van een gevangenisstraf, op 14 september 2015, is de betrokkene 

door de staatssecretaris in bewaring gesteld.3 De maatregel van bewaring steunt op 

artikel 59b, eerste lid van de Vreemdelingenwet 2000; zij wijst erop dat de 

betrokkene in verband met zijn asielprocedure rechtmatig verblijf heeft als bedoeld 

in artikel 8, onder f), g) of h) van de Vreemdelingenwet 2000, maar een gevaar 

vormt voor de nationale veiligheid of openbare orde omdat hij verdacht wordt of is 

veroordeeld in verband met een misdrijf.4 De staatssecretaris oordeelde op 

14 september 2015 verder dat de door de betrokkene aangevoerde ziekte en het feit 

dat hij een asielaanvraag lopende had de inbewaringstelling niet onevenredig 

bezwaarlijk maakten.5 Hierbij werd overwogen dat de betrokkene in het verleden 

meerdere asielaanvragen en reguliere verblijfsaanvragen in Nederland had gedaan 

die allen afgewezen waren; dat betrokkene vele strafrechtelijke antecedenten had 

waarvan 21 vermogensdelicten; dat aan betrokkene op 8 januari 2014 een zwaar 

inreisverbod van tien jaar werd opgelegd, dat is gepubliceerd in de Staatscourant en 

dat, na beroep van betrokkene, op 4 april 2014 door de rechtbank werd bevestigd; 

dat hij na zijn laatste vreemdelingenbewaring is gaan zwerven, waardoor hij zich 

aan de voorwaarden om asiel aan te vragen onttrok.6 In verband met de ziekte werd 

betrokkene geplaatst op de extra zorgafdeling van het detentiecentrum.7 

                                                 
1  Verwijzingsuitspraak, punt 1, p. 2-3. 

2  Ibid. 

3  Bijlage 1 bij de verwijzingsuitspraak. 

4  Ibid., p. 1. 

5  Ibid. 

6  Ibid., p. 2. 

7  Ibid. 
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3. De betrokkene heeft het besluit van de staatssecretaris van 14 september 2015 

aangevochten bij de rechtbank Den Haag, zonder succes.8 De rechtbank leidt uit het 

besluit af dat de vreemdelingenbewaring op grond van artikel 59b, eerste lid, 

onder d) van de Vreemdelingenwet 2000 werd opgelegd. De rechtbank oordeelt dat 

onderdeel d van artikel 59b, eerste lid, equivalent van artikel 8, eerste lid, onder e) 

van Richtlijn 2013/33, ziet op die situaties waarin er nog geen sprake is van een heel 

concreet zicht op uitzetting omdat de asielaanvraag nog moet worden afgedaan, 

maar er toch, gelet op de persoon van de betrokkene, een zwaarwegend belang is om 

hem in bewaring te stellen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de 

staatssecretaris dit zwaarwegend belang voldoende onderbouwd door te verwijzen 

naar eisers strafrechtelijke antecedenten en zijn meest recente veroordeling.9 De 

rechtbank wijst vervolgens op de feitelijke elementen die de staatssecretaris in 

overweging heeft genomen, waaronder de aanhouding op 16 juni 2015 op grond van 

artikel 310 Wetboek van Strafrecht (diefstal) gevolgd door een veroordeling tot drie 

maanden detentie, om te besluiten dat de staatssecretaris voldoende heeft 

onderbouwd dat met een lichter middel dan bewaring niet kan worden volstaan.10 

De rechtbank wijst erop dat de bewaring op grond van artikel 59b, eerste lid, 

onder  d), van de Vreemdelingenwet 2000 ingevolge het vierde lid van genoemd 

artikel maximaal zes maanden mag voortduren. Deze termijn is nog niet 

overschreden en de staatssecretaris heeft ter zitting verklaard dat betrokkene 

binnenkort door de medische dienst zal worden bezocht om te onderzoeken of hij 

thans in staat is over zijn asielaanvraag te worden gehoord.11 Om het verwijt van 

onvoldoende voortvarende behandeling van de asielaanvraag te weerleggen wijst de 

rechtbank op het onderzoek door de medische dienst op 23 juli 2015, waaruit blijk 

dat het toen niet mogelijk was de betrokkene te horen. Daarom heeft het destijds 

geplande gehoor geen doorgang gevonden. De rechtbank oordeelde daarom op 28 

september 2015 dat de staatssecretaris de bewaring van de betrokkene mocht 

                                                 
8  Verwijzingsuitspraak, p. 2, en bijlage 2 bij de verwijzingsuitspraak. 

9  Bijlage 2 bij de verwijzingsuitspraak, p. 2. 

10  Ibid. 

11  Ibid., pp. 2-3. 
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voortzetten, om er op deze wijze op toe te kunnen zien dat de betrokkene gedurende 

de asielprocedure beschikbaar blijft.12 

4. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft de betrokkene hoger beroep ingesteld bij 

de Raad van State. De eerste grief van de betrokkene13 betreft de onderbouwing van 

het gevaar voor de openbare orde, dat geen acht zou slaan op het arrest C-554/13 

Z.Zh en O. van 11 juni 201514. De tweede grief van betrokkene betreft de verwijzing 

door de rechtbank naar het beschikbaar houden van de betrokkene voor de 

asielprocedure, waardoor het arrest C-534/11 Arslan van 30 mei 2013, i.h.b. punten 

57 en 6115, zou worden miskend.16 De derde grief betreft de manier waarop de 

rechtbank heeft gemotiveerd dat niet met een lichter middel kon worden volstaan.17 

De vierde grief vecht het oordeel van de rechtbank aan dat de staatssecretaris 

voldoende voortvarend zou hebben gehandeld.18 

2. DE PREJUDICIËLE VRAAG 

5. De Nederlandse Raad van State heeft volgende prejudiciële vraag gesteld: 

“Is artikel 83, derde lid, onder e, van Richtlijn 2013/33/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de 
opvang van de verzoekers om internationale bescherming (PB L 180, 29.6.2013, 
p. 96), geldig in het licht van artikel 6 van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie (PB C 330, 14.12.2007, p. 1): 

(1) in de situatie dat een onderdaan van een derde land krachtens artikel 8, derde 
lid, onder e, van deze richtlijn in bewaring is gesteld en krachtens artikel 9 van 
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 (PB L 180, 29.6.2013, p. 60) het recht heeft om in 
een lidstaat te mogen blijven totdat in eerste aanleg een beslissing op zijn 
asielverzoek is genomen, en 

                                                 
12  Ibid., p. 3. 

13  Bijlage 3 bij de verwijzingsuitspraak, p. 9.  

14  ECLI:EU:C:2015:377 

15  ECLI:EU:C:2013:343 

16  Ibid., pp. 10-11. 

17  Ibid., pp. 12-14. 

18  Ibid., pp. 14-15. 
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(2) gelet op de Toelichting (PB C 303, 14.12.2007, p. 17) dat de beperkingen die 
rechtmatig aan de rechten van artikel 6 kunnen worden gesteld, niet verder 
mogen strekken dan die welke door het EVRM in de tekst zelf van artikel 5, eerste 
lid, onder f, zijn toegestaan en de uitleg van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens van deze laatste bepaling in onder meer het arrest van 22 september 
2015, Nabil e.a. t. Hongarije, 62116/12, dat een bewaring van een asielzoeker in 
strijd is met voormeld artikel 5, eerste lid, onder f, indien deze bewaring niet is 
opgelegd met het oog op verwijdering ?" 

3. DE VRAGEN VAN HET HOF 

6. Het Hof heeft de Commissie verzocht om schriftelijk een standpunt in te nemen: 

"- over de materiële werkingssfeer van artikel 8, lid 3, onder e), van richtlijn 
2013/33 en met name over de vraag of deze bepaling kan dienen als 
rechtvaardiging voor een preventieve inbewaringstelling die is opgelegd om 
redenen van nationale veiligheid of openbare orde; 

- over de vraag of een, in rechte vaststaand, inreisverbod een inbewaringstelling 
kan rechtvaardigen in omstandigheden als in casu, waarin de betrokkene een 
nieuwe asielaanvraag heeft ingediend, met dien verstande dat als gevolg hiervan de 
bevoegde instanties een uitwijzings- of uitleveringsprocedure tijdelijk niet kunnen 
voortzetten; 

- over de relevantie van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens over artikel 5, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, met name van het arrest Nabil 
e.a. / Hongarije19 voor de uitlegging van artikel 6 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie; 

- over de mogelijke rechtvaardigingsgrond van artikel 52, lid 1, van het Handvest 
om in de door artikel 6 van het Handvest gewaarborgde rechten in te grijpen in zeer 
bijzondere omstandigheden die betrekking hebben op de nationale veiligheid of de 
openbare orde, met dien verstande dat het Handvest niet voorziet in afwijkingen in 
geval van een noodsituatie die het bestaan van een democratische samenleving 
bedreigt". 

 

4. DE RELEVANTE WETGEVING 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 

(EVRM) 

7. Artikel 5, lid 1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) luidt20 als volgt: 

                                                 
19  ECLI:CE:ECHR:2015:0922JUD006211612. 

20  In de niet-authentieke Nederlandse vertaling van de authentieke Engelse en Franse tekst. 
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"1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag 
zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en 
overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure: 

(a) indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een daartoe 
bevoegde rechter; 

(b) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd, wegens het niet 
naleven van een overeenkomstig de wet door een gerecht gegeven bevel of teneinde 
de nakoming van een door de wet voorgeschreven verplichting te verzekeren; 

(c) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor de 
bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid, wanneer er een redelijke 
verdenking bestaat, dat hij een strafbaar feit heeft begaan of indien het 
redelijkerwijs noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te begaan of te 
ontvluchten nadat hij dit heeft begaan; 

(d) in het geval van rechtmatige detentie van een minderjarige met het doel toe te 
zien op zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige detentie, teneinde hem 
voor de bevoegde instantie te geleiden; 

(e) in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de 
verspreiding van besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan 
alcohol of verdovende middelen of van landlopers; 

(f) in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon teneinde hem 
te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of van een persoon 
waartegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is." 

Unierecht en nationale regelgeving 

8. Voor het Unierecht en de nationale regelgeving wordt verwezen naar de 

verwijzingsuitspraak. 

9. Aanvullend daarbij worden hier de overwegingen (9), (14) tot (18) en (20) van de 

considerans alsmede de tekst van artikel 8 van Richtlijn 2013/33/EU21, de 

zogenaamde "opvangrichtlijn", weergegeven: 

"(9) De lidstaten moeten ernaar streven om bij de toepassing van deze richtlijn de 
beginselen van het belang van het kind en van de eenheid van het gezin volledig in 
acht te nemen, overeenkomstig respectievelijk het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, het Verdrag van de Verenigde Naties van 1989 inzake de 
rechten van het kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden. 

(…) 

                                                 
21  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, PB L 180, 29.6.2013, p. 96. 



 

7 

(14) De opvang van personen met bijzondere opvangbehoeften moet een 
basisprioriteit zijn voor de nationale autoriteiten om te garanderen dat de opvang 
van deze personen is toegesneden op hun bijzondere opvangbehoeften. 

(15) De bewaring van verzoekers moet worden toegepast in overeenstemming met 
het onderliggende beginsel dat personen niet in bewaring mogen worden gehouden 
om de enkele reden dat zij internationale bescherming zoeken, met name 
overeenkomstig de internationale wetttelijke verplichtingen van de lidstaten en 
overeenkomstig artikel 31 van het Verdrag van Genève. Verzoekers mogen alleen in 
bewaring worden genomen onder de in deze richtlijn vastgestelde, zeer duidelijk 
omschreven uitzonderlijke voorwaarden en alleen indien dit beantwoordt aan de 
beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid, zowel wat de wijze als wat het 
doel van de bewaring betreft. Verzoekers die in bewaring worden gehouden, dienen 
daadwerkelijk de noodzakelijke procedurele waarborgen te kunnen genieten, zoals 
een beroep voor een nationale rechterlijke instantie. 

(16) Wat betreft administratieve procedures in verband met de redenen van 
bewaring, vereist het begrip „met de nodige zorgvuldigheid” ten minste dat de 
lidstaten concrete en wezenlijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de tijd 
die nodig is om de redenen van bewaring te verifiëren zo kort mogelijk is, en dat er 
een daadwerkelijk vooruitzicht is dat deze verificatie binnen de korst mogelijke tijd 
met resultaat kan worden uitgevoerd. De bewaring mag niet langer duren dan 
redelijkerwijs nodig is om de betrokken procedures te voltooien. 

(17) De in deze richtlijn vermelde redenen van bewaring gelden onverminderd 
andere redenen van bewaring die van toepassing zijn krachtens het nationale recht 
en geen verband houden met het verzoek om internationale bescherming van de 
onderdaan van een derde land of staatloze, met inbegrip van redenen van bewaring 
in het kader van een strafprocedure. 

(18) Verzoekers in bewaring moeten worden behandeld met volledige eerbiediging 
van de menselijke waardigheid en hun opvang moet zijn toegesneden op de 
behoeften van verzoekers in die situatie. (…) 

(…) 

(20) Teneinde de fysieke en psychische integriteit van de verzoekers beter te 
waarborgen, moet hun bewaring een maatregel zijn die pas in laatste instantie 
wordt genomen, en mag zij alleen worden opgelegd nadat alle niet-
vrijheidsberovende maatregelen als alternatief voor bewaring naar behoren zijn 
onderzocht. Bij elke alternatieve maatregel voor bewaring moeten de fundamentele 
mensenrechten van verzoekers worden geëerbiedigd. 

(…) 

Artikel 8  Bewaring 

1. De lidstaten houden een persoon niet in bewaring om de enkele reden dat hij een 
verzoeker is overeenkomstig Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de 
toekenning of intrekking van internationale bescherming. 
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2. In de gevallen waarin zulks nodig blijkt en op grond van een individuele 
beoordeling van elk geval, mogen de lidstaten een verzoeker in bewaring houden 
wanneer andere, minder dwingende maatregelen niet effectief kunnen worden 
toegepast. 

3. Een verzoeker mag alleen in bewaring worden gehouden: 

a) om zijn identiteit of nationaliteit vast te stellen of na te gaan; 

b) om de gegevens te verkrijgen die ten grondslag liggen aan het verzoek om 
internationale bescherming en die niet zouden kunnen worden verkregen als de 
betrokkene niet in bewaring zou worden gehouden, met name in geval van risico op 
onderduiken van de verzoeker; 

c) om in het kader van een procedure een beslissing te nemen over het recht van de 
verzoeker om het grondgebied te betreden; 

d) indien hij ter voorbereiding van de terugkeer en/of ter uitvoering van het 
verwijderingsproces in bewaring wordt gehouden in het kader van een 
terugkeerprocedure uit hoofde van 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, en de betrokken lidstaat op basis van 
objectieve criteria kan aantonen dat de betrokkene reeds de mogelijkheid van 
toegang tot de asielprocedure heeft gehad en er redelijke gronden zijn om aan te 
nemen dat de betrokkene het verzoek om internationale bescherming louter indient 
om de uitvoering van het terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen; 

e) wanneer de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde dat 
vereisen; 

f) in overeenstemming met artikel 27 van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en 
instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een 
derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (10). 

De redenen voor bewaring worden vastgelegd in het nationale recht. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat in het nationale recht regels worden vastgesteld 
over alternatieven voor bewaring, zoals het zich regelmatig melden bij de overheid, 
het stellen van een borgsom of een verplichting om op een bepaalde plaats te 
blijven." 

10. Van groot belang zijn ook de Richtlijn 2013/32, gekend als de Procedurerichtlijn22, 

i.h.b. de artikelen 2, 9, 33, 40 en 41 daarvan en Richtlijn 2008/115/EG, gekend als 

de Terugkeerrichtlijn23, i.h.b. de artikelen 3, 6, 9 en 11 daarvan.  

                                                 
22  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, 
PB L 180, 29.6.2013, p. 60. 
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5.  DE BEANTWOORDING VAN DE PREJUDICIELE VRAAG 

11. Vooraf zij opgemerkt dat in deze prejudiciële procedure het Hof alleen de vraag 

kreeg voorgelegd of Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33 geldig is in het 

licht van Artikel 6 van het Handvest. Voor het Hof ligt niet de vraag of de bewaring 

van de asielaanvrager in de concrete omstandigheden van het geschil ten gronde in 

overeenstemming was met het Unierecht. Het Hof zou voor de beantwoording van 

deze laatste vraag trouwens slecht uitgerust zijn. Bovendien is het zo dat mocht 

blijken dat het in het concrete geval niet mogelijk zou zijn om bewaring op te leggen 

in overeenstemming met Artikel 5, lid 1 EVRM op grond van keuzes die in het 

Nederlandse asiel- en vreemdelingenrecht zijn gemaakt, dat niet in de weg zou staan 

aan een Handvestconforme uitlegging van Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 

2013/33. Keuzes die lidstaten maken bij het omzetten van relevante Unierichtlijnen 

kunnen niet bepalend zijn voor de geldigheid van het secundair Unierecht. 

5.1.  Achtergrond 

12. In Richtlijn 2003/9/EG,24 de opvangrichtlijn die door Richtlijn 2013/33/EU is 

vervangen, bevatte het Artikel 7, “Verblijf en bewegingsvrijheid”, het volgende 

lid 3: “In de gevallen waarin zulks nodig blijkt, bijvoorbeeld om juridische redenen 

of om redenen van openbare orde, mogen de lidstaten een asielzoeker 

overeenkomstig hun nationale wetgeving op een bepaalde plaats vasthouden.” 

13. In haar voorstel tot herschikking van deze Richtlijn, dat van december 2008 dateert,  

heeft de Commissie gewezen op het feit dat bewaring op het gebied van asiel vaak 

door de lidstaten werd gebruikt, en op de ontwikkelingen van de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de rechten van de mens, om de nood aan te tonen om de kwestie 

van de bewaring “in deze richtlijn op een holistische manier aan te pakken om te 

garanderen dat bewaring niet willekeurig plaatsvindt en dat de grondrechten in alle 

gevallen worden geëerbiedigd.”25  De Commissie stelde verder dat “het voorstel 

garandeerde dat bewaring alleen kan worden toegestaan op in de richtlijn 
                                                                                                                                                 
23  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, PB L 348, 24.12.2008, p. 98. 

24  Richtlĳn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de 
opvang van asielzoekers in de lidstaten, PB L 31, 6.2.2003, p. 18. 

25  COM(2008)815 final, 2008/0244 ( COD), SEC(2008) 2944, 3.12.20058, punt 4, p. 6. 
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beschreven uitzonderlijke gronden, op basis van de aanbeveling van het Comité van 

ministers van de Raad van Europa “On measures of detention of asylum seekers” 

en de “Guidelines on Applicable Criteria and Standards Relating to the Detention 

of Asylum Seekers” van de UNHCR van februari 1999.”26 

14. Het voorstel bevatte een nieuw Artikel 8, “Bewaring”, dat sterk leek op het door het 

Europees Parlement en de Raad in 2013 aangenomen Artikel 8, met dien verstande 

dat de punten onder d) en f) van het aangenomen Artikel 8, die handelen over 

verzoeken om internationale bescherming louter ingediend om de uitvoering van 

een terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen in gevallen waarin de returnee in 

bewaring werd gehouden in het kader van de terugkeerprocedure (punt onder d)) en 

transfers in de context van Dublin (punt onder f)), nog niet in het voorstel uit 2008 

stonden. Deze twee punten werden op initiatief van de Raad toegevoegd en door het 

Europees Parlement en de Commissie aanvaard. 

15. Uit deze historische terugblik komt naar voren dat de huidige opvangrichtlijn het 

streven uitdrukt van de Uniewetgever om bewaring van asielaanvragers aan zo 

precies mogelijke criteria te binden, zonder daarom het oorspronkelijke criterium 

“redenen van openbare orde” weg te laten. Het “openbare orde” criterium bleef  

zowel in het voorstel van de Commissie (als laatste punt, onder(d)) als in de 

aangenomen Richtlijn 2013/33/EU (als voorlaatste punt, onder e)) behouden als een 

residuair criterium. 

16. In het licht van de door de Commissie gegeven motivering om de ontwikkelingen 

van de rechtspraak van het Hof van Straatsburg te volgen en meer in het algemeen 

om de grondrechten in alle gevallen te eerbiedigen, volgt uit een en ander dat het 

criterium “openbare orde” in de huidige Richtlijn 2013/33/EU minder feitelijke 

situaties afdekt dan het artikel 7, lid 3 van de voorgaande Richtlijn 2003/9. Een 

illustratie hiervan is de invoeging van punt d) over verzoeken om internationale 

bescherming louter ingediend om de uitvoering van een terugkeerbesluit uit te 

stellen of te verijdelen in gevallen waarin de returnee in bewaring werd gehouden in 

het kader van de terugkeerprocedure: deze bepaling is immers een lex specialis ten 

opzichte van het punt e) “openbare orde”. 

                                                 
26  Ibid. 
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17. Het streven van de Uniewetgever om de fundamentele rechten te eerbiedigen blijkt 

ook uit de invoeging van Artikel 8, lid 2, dat een individuele beoordeling vereist van 

elk geval, waaruit zou blijken dat geen andere, minder dwingende maatregelen 

effectief kunnen worden toegepast, alsmede uit punt (9) van de considerans van de 

Richtlijn, hiervoor in punt 9 geciteerd. 

18. In haar voorstel van 2008 verwees de Commissie naar de Guidelines on Applicable 

Criteria and Standards Relating to the Detention of Asylum Seekers” van de 

UNHCR van februari 1999. Deze richtsnoeren zijn in 2012 vervangen door 

Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of 

Asylum-Seekers and Alternatives to Detention.27 Ook in de versie van 2012 geven de 

richtsnoeren van de UNHCR als eerste doelstelling waarvoor detentie van 

asielaanvragers uitzonderlijk gerechtvaardigd kan zijn de bescherming van de 

openbare orde aan28. Het aldus door de UNHCR gehanteerde begrip "openbare 

orde" is een overkoepelend begrip dat verschillende gronden omvat, waarvan 

sommige in Artikel 8, lid 3 van Richtlijn 2013/33 afzonderlijk werden opgenomen29, 

terwijl andere eerder lijken overeen te stemmen met het residuaire Artikel 8, lid 3, 

onder e)30. 

                                                 
27  http://www refworld.org/docid/503489533b8.html 

28  "Guideline 4.1. Detention is an exceptional measure and can only be justified for a legitimate purpose. 

 4.1.1 To protect public order" 

29  Zo de elementen  

 "for initial identity and/or security verification" - punten 24-27 op p. 17-18; het eerste element hiervan, 
"initial identity verification", komt overeen met het punt a) van Artikel 8, lid 3; het element "security 
verification" is niet als zodanig opgenomen in Artikel 8, lid 3; 

 "in order to record, within the context of a preliminary interview, the elements on which the 
application for international protection is based, which could not be obtained in the absence of 
detention" - punten 28-29, p. 18; dit komt overeen met het punt b) van Artikel 8, lid 3; 

30  Zo de elementen: 

 "in connection with accelerated procedures for manifestly unfounded or clearly abusive claims" - punt 
23 op p. 17;  

 "to prevent absconding and/or in cases of likelihood of non-cooperation" - punt 22 op p. 16; hier 
wordt ook nog verwezen naar situaties waarin "the claim is considered manifestly unfounded or 
abusive"; de bespreking eindigt met de zin dat "appropriate screening and assessment methods need to 
be in place in order to ensure that persons who are bona fide asylum-seekers are not wrongly detained 
in this way". 
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19. Het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) heeft bij voorbeeld in het 

arrest Saadi goedkeurend naar de richtsnoeren van de UNHCR verwezen. Dit is niet 

verbazend gezien de UNHCR een gezagvolle interpretator is van de Conventie van 

Genève over de status van vluchtelingen uit 1951, op grond van de rol die deze 

instelling is gegeven in Artikel  35 van deze conventie. 

20. De richtsnoeren van de UNHCR kunnen zeker als inspiratiebron worden gebruikt 

ook in de Unie. Daarbij dient wel telkens in rekening te worden gebracht dat het 

“nationale recht”, wat uit het standpunt van de Verenigde Naties ook het Unierecht 

omvat, een hogere graad van bescherming kan bieden dan wordt vereist door de 

Conventie van Genève. 

5.2. Materiële werkingssfeer van Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33 

21. Uit Artikel 52, lid 3 van het Handvest en de Toelichting bij het Handvest volgt dat 

Artikel 6 van het Handvest geen andere gevallen van beperking van de vrijheid 

toelaat dan degene die in Artikel 5, lid 1 van het EVRM exhaustief zijn opgesomd, 

in beginsel zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de rechten van de 

mens. 

22. Hieruit volgt dat Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33/EU geldig is in de 

mate dat het kan worden uitgelegd als betrekking hebbend op mogelijke gevallen 

van detentie die in overeenstemming zijn met Artikel 6 van het Handvest en 

Artikel 5 EVRM. 

23. Het is mogelijk Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33/EU uit te leggen op 

een wijze die verenigbaar is met Artikel 5 EVRM. 

24. De grond voor wettige detentie in Artikel 5, lid 1 EVRM die het meest in 

aanmerking komt om toepasselijk te zijn in de context van mogelijke 

toelaatbaarheid van detentie van asielzoekers is de grond vervat in Artikel 5, lid 1, 

onder f) EVRM. 

25. Artikel 5, lid 1, onder f) EVRM heeft twee onderdelen, het eerste onderdeel 

“rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon teneinde hem te beletten op 

onrechtmatige wijze het land binnen te komen” en het tweede onderdeel 

“rechtmatige arrestatie of detentie … van een persoon waartegen een uitwijzings- of 

uitleveringsprocedure hangende is”. 
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26. Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33, geïnterpreteerd in conformiteit met 

het eerste onderdeel van Artikel 5, lid 1, onder f) EVRM, kan worden toegepast om 

detentie te rechtvaardigen in bepaalde situaties waarin asielaanvragers het 

grondgebied van een lidstaat nog niet volledig zijn binnengetreden, dit is aan de 

grens of in een transitzone, of in de nabijheid van de plek waar zij de lidstaat zijn 

binnengetreden. Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33, geïnterpreteerd in 

conformiteit met het eerste onderdeel van Artikel 5, lid 1, onder f) EVRM zou 

wellicht ook kunnen worden toegepast in situaties waarin een plotse en grote 

toevloed van personen, waarbij zich asielaanvragers bevinden, de interne orde van 

een lidstaat en diens capaciteit met de toevloed om te gaan in het gedrang brengt. 

Deze situaties zijn echter niet aan de orde in het geding voor de verwijzende rechter. 

27. Het EHRM heeft in het arrest Saadi de materiële werkingssfeer van het eerste 

onderdeel van Artikel 5, lid 1, onder f) EVRM nogal breed uitgelegd, zodat zij niet 

meteen hoefde te stoppen op het ogenblik waarop de asielzoeker zich aan een 

asielprocedure onderwerpt.31 Het EHRM heeft daarnaast natuurlijk ook onderstreept 

                                                 
31  Arrest Saadi t. Verenigd Koninkrijk, 29 januari 2008, verzoek nr. 13229/03, punten (64)-(66): 

“64. Whilst the general rule set out in Article 5 § 1 is that everyone has the right to liberty, Article 5 § 
1 (f) provides an exception to that general rule, permitting States to control the liberty of aliens in an 
immigration context. As the Court has remarked before, subject to their obligations under the 
Convention, States enjoy an “undeniable sovereign right to control aliens’ entry into and residence in 
their territory” (see Amuur, cited above, § 41; Chahal, cited above, § 73; and Abdulaziz, Cabales and 
Balkandali v. the United Kingdom, 28 May 1985, §§ 67-68, Series A no. 94). It is a necessary adjunct 
to this right that States are permitted to detain would-be immigrants who have applied for permission 
to enter, whether by way of asylum or not. It is evident from the tenor of the judgment in Amuur that 
the detention of potential immigrants, including asylum-seekers, is capable of being compatible with 
Article 5 § 1 (f). 

65. On this point, the Grand Chamber agrees with the Court of Appeal, the House of Lords and the 
Chamber that, until a State has “authorised” entry to the country, any entry is “unauthorised” and the 
detention of a person who wishes to effect entry and who needs but does not yet have authorisation to 
do so can be, without any distortion of language, to “prevent his effecting an unauthorised entry”. It 
does not accept that as soon as an asylum-seeker has surrendered himself to the immigration 
authorities, he is seeking to effect an “authorised” entry, with the result that detention cannot be 
justified under the first limb of Article 5 § 1 (f). To interpret the first limb of Article 5 § 1 (f) as 
permitting detention only of a person who is shown to be trying to evade entry restrictions would be to 
place too narrow a construction on the terms of the provision and on the power of the State to exercise 
its undeniable right of control referred to above. Such an interpretation would, moreover, be 
inconsistent with Conclusion no. 44 of the Executive Committee of the United Nations High 
Commissioner for Refugees’ Programme, the UNHCR’s Guidelines and the Committee of Ministers’ 
Recommendation (see paragraphs 34-35 and 37 above), all of which envisage the detention of asylum-
seekers in certain circumstances, for example while identity checks are taking place or when elements 
on which the asylum claim is based have to be determined. 

66. While holding, however, that the first limb of Article 5 § 1 (f) permits the detention of an asylum-
seeker or other immigrant prior to the State’s grant of authorisation to enter, the Court emphasises 
that such detention must be compatible with the overall purpose of Article 5, which is to safeguard the 
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dat detentie overeenkomstig het eerste onderdeel van Artikel 5, lid 1, onder f) 

EVRM alleen maar rechtmatig is als zij te goeder trouw wordt uitgevoerd, nauw 

verbonden is met de doelstelling om onrechtmatig binnenkomen in het land te 

verhinderen, de plaats en de omstandigheden van de detentie aangepast zijn en de 

duur van de detentie niet uitstijgt boven wat redelijk kan worden vereist voor het 

nagestreefde doel.32 

28. Op basis van deze criteria lijkt het eerste onderdeel van Artikel 5, lid 1, onder f) 

EVRM niet aan de orde te zijn in het geding voor de verwijzende rechter. Anders 

dan in de situatie in het arrest Saadi33 bestond het doel van de vrijheidsberoving van 

de betrokkene in het geschil voor de verwijzingsrechter er niet in de autoriteiten toe 

te laten snel en efficiënt te beslissen over het verzoek om internationale 

bescherming van betrokkene. Zijn vreemdelingenbewaring was daarom niet nauw 

verbonden met het doel om onwettige binnenkomst te verhinderen.. 

29. In een situatie als die in het geding ten grond zou detentie bijgevolg alleen kunnen 

steunen op Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33/EU zoals uitgelegd op 

een wijze die verenigbaar is met het tweede onderdeel van Artikel 5, lid 1, onder f) 

EVRM, dat betrekking heeft op een “rechtmatige arrestatie of detentie … van een 

persoon waartegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is”.  

30. Om na te gaan welke situaties zouden kunnen worden afgedekt door Artikel 8, lid 3, 

onder e) van Richtlijn 2013/33/EU binnen de grenzen van het tweede onderdeel van 

Artikel 5, lid 1 EVRM, dient ook te worden gekeken naar Artikel 8, lid 3, onder d) 

van Richtlijn 2013/33, dat specifiek betrekking heeft op de hypothese van een 

returnee die in bewaring wordt gehouden in het kader van de terugkeerprocedure en 

asiel aanvraagt louter om de uitvoering van een terugkeerbesluit uit te stellen of te 

verijdelen. Deze hypothese komt in grote mate overeen met Artikel 41, lid 1, onder 

a)34 van de Procedurerichtlijn, één van de twee uitzonderingen voorzien door 

                                                                                                                                                 
right to liberty and ensure that no one should be dispossessed of his or her liberty in an arbitrary 
fashion.” 

32  Ibid., punt 74. 

33  Ibid., punt 77 in fine. 

34  "De lidstaten kunnen een uitzondering maken op het recht om op het grondgebied te blijven, wanneer 
een persoon: a) een eerste volgend verzoek heeft ingediend — dat krachtens artikel 40, lid 5, niet 
verder is behandeld — louter teneinde de uitvoering van een beslissing die tot zijn spoedige 
verwijdering van het grondgebied van die lidstaat zou leiden, te vertragen of te hinderen". 
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Artikel 9, lid 2 van dezelfde richtlijn op het “recht om gedurende de behandeling 

van het [asiel]verzoek in de lidstaat te blijven” erkend in Artikel 9, lid 1. Artikel 8, 

lid 3, onder d) van Richtlijn 2013/33 gaat echter verder dan het toepassingsgebied 

van Artikel 41, lid 1, onder a) van Richtlijn 2013/32 aangezien het ook de detentie 

toelaat van een returnee die een eerste asielaanvraag indient om de uitvoering van 

een terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen. 

31. Artikel 41, lid 1, onder b) van Richtlijn 2013/32 bevat een tweede uitzondering op 

het recht om in de lidstaat te blijven gedurende de asielprocedure, namelijk het 

geval van derde of verdere verzoeken om internationale bescherming die volgen op 

een tweede verzoek dat onontvankelijk werd verklaard. Zulke situaties worden niet 

afgedekt door Artikel 8, lid 3, onder d) van Richtlijn 2013/33, maar Artikel 8, lid 3, 

onder e) kan op personen in dergelijke situaties worden toegepast indien de 

bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde dat vereisen zoals 

blijkt uit een individuele beoordeling en indien minder bezwarende alternatieve 

middelen niet voorhanden zijn. 

32. Bovendien bestaat er nog een situatie waarin Artikel 8, lid 3, onder e), 

geïnterpreteerd in conformiteit met Artikel 5, lid 1, onder f), tweede onderdeel 

EVRM kan worden toegepast, en die wordt afgedekt door de rechtspraak van Uw 

Hof in de zaak Arslan35, punt 60 dat verwijst naar punt 57. Het gaat hier om de 

situatie waarin een terugkeerbesluit werd uitgevaardigd tegen een persoon zonder 

dat die persoon in bewaring wordt genomen in het kader van de terugkeerprocedure, 

en waarin die persoon vervolgens een verzoek om internationale bescherming 

indient louter om de uitzetting te beletten of te vertragen. Dit zijn de 

omstandigheden beschreven in punt 57 van het arrest Arslan. Wanneer in zulke 

situatie op grond van de omstandigheden van het geval wordt vastgesteld dat deze 

persoon in bewaring moet worden gesteld op grond van redenen van openbare orde, 

wordt dit niet afgedekt door Artikel 8, lid 3, onder d) van Richtlijn 2013/33, maar 

kan de residuele bewaringsgrond onder e) worden toegepast. 

33. Op het einde van het verwijzingsbesluit36 oppert de Raad van State dat “dit anders 

zou kunnen zijn, indien bij een verzoeker jegens wie voorafgaand aan een eerste 

                                                 
35  Verwijzing in voetnoot 15. 

36  Verwijzingsuitspraak, punt 3.5, laatste alinea, p. 12. 
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asielverzoek of ander volgend asielverzoek een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 

het in artikel 9, lid 1, van Richtlijn 2013/32 bedoelde recht om te mogen blijven, 

moet worden uitgelegd overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a) van Richtlijn 

2008/115 (de Terugkeerrichtlijn). Het recht om te mogen blijven komt dan overeen, 

met een uitstel van verwijdering om strijd met het beginsel van non-refoulement te 

voorkomen. Bij deze uitleg lijkt het in artikel 9, lid 1, Richtlijn 2013/32 bedoelde 

recht niet in de weg staan aan verwijdering hangende de beslissing op het 

asielverzoek, zij het dat deze verwijdering tijdelijk is geschorst”. 

34. Deze alternatieve visie maakt van het recht om te blijven gedurende de behandeling 

van het verzoek een toestand van louter uitgestelde verwijdering uit de lidstaat. 

Zulke visie, wanneer in het algemeen toegepast voor elke asielaanvrager, zelfs in 

situaties waarin een persoon te goeder trouw een eerste verzoek om internationale 

bescherming indient, zou niet alleen tegen de tekst van Artikel 9, lid 1 van de 

Procedurerichtlijn 2013/32 maar ook tegen de geest van het Gemeenschappelijk 

Europees Asielsysteem ingaan. Zulke alternatieve visie lijkt ook niet nodig te zijn 

voor een uitlegging van Artikel 8, lid 3, onder e) in conformiteit met Article 6 van 

het Handvest en Artikel 5 EVRM, aangezien er immers, zoals uit deze schriftelijke 

opmerkingen blijkt, een aantal situaties kunnen worden voor de geest gehaald 

waarin de residuaire grond van Artikel 8, lid 3, onder e) kan worden toegepast om 

een persoon in bewaring te stellen in overeenstemming met Artikel 6 van het 

Handvest en Artikel 5 EVRM. 

5.3. Preventieve inbewaringstelling om redenen van nationale veiligheid of 

openbare orde 

35. In het eerste gedachtestreepje van de vraag die het Hof onder punt 2 heeft gesteld 

wordt in de context van de materiële werkingssfeer van Artikel 8, lid 3, onder e) van 

Richtlijn 2013/33 om een standpunt gevraagd over de vraag of deze bepaling kan 

dienen als rechtvaardiging voor een preventieve inbewaringstelling die is opgelegd 

om redenen van nationale veiligheid of openbare orde. 

36. Overweging 17 van de considerans van Richtlijn 2013/33, hiervoor in punt 9 

geciteerd, herinnert eraan dat asielzoekers overeenkomstig wetgeving van de 

lidstaten die algemeen is, d.w.z. die niet alleen voor asielzoekers geldt, in bewaring 

kunnen worden gesteld, binnen de grenzen van Artikel 5, lid 1, onder b), c) of e) 
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EVRM. Zulke situaties vormen echter geen toepassing van Artikel 8, lid 3 van 

Richtlijn 2013/33. 

37. Daarnaast kan echter niet worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen 

Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33 zou kunnen worden gebruikt om in 

de context van een asielprocedure een persoon om redenen verband houdend met de 

openbare orde voor een korte periode in bewaring te stellen wanneer de voor de 

asielprocedure bevoegde overheid kennis heeft van een dreigend gevaar voor de 

openbare orde uitgaand van deze persoon en om vervolgens toe te laten dat de 

daartoe bevoegde autoriteiten zo snel mogelijk nadien één van de gevallen van 

“preventieve” detentie toepassen die in de nationale wetgeving in het algemeen zijn 

neergelegd voor gevallen zoals die bestreken door Artikel 5, lid 1, b), c) of e) 

EVRM, bij voorbeeld met betrekking tot “geesteszieken” of “landlopers”. 

38 Of de in het voorgaande punt geformuleerde hypothese praktisch relevant is voor 

het onderhavige geval kan wellicht beter worden beoordeeld op grond van de 

bijkomende informative over de nationale wetgeving en het concrete geval die de 

Nederlandse regering waarschijnlijk zal verschaffen in antwoord op de vraag van 

het Hof.  

5.4. Samenvatting van de positie van de Commissie 

39. Samengevat is punt e) van Artikel 8, lid 3 de meest ruim geformuleerde van de zes 

situaties waarin een verzoeker om internationale bescherming in bewaring kan 

worden gehouden onder Richtlijn 2013/33/EU. Dit punt e) is geldig in het licht van 

Artikel 6 van het Charter en Artikel 5 EVRM gezien het kan worden uitgelegd in 

conformiteit met de grondrechten en tegelijk rekening houdend met de Procedure 

richtlijn en de Terugkeerrichtlijn; onder zulke conforme interpretatie, zoals in deze 

schriftelijke opmerkingen voorgesteld, kunnen een aantal situaties voor de geest 

worden gehaald waarin de residuaire grond van Artikel 8, lid 3, onder e) kan worden 

toegepast en die worden afgedekt door de onderscheiden bewaringsgronden van 

Artikel 5, lid 1 EVRM.. Degene onder die situaties die het meest relevant lijken 

voor het onderhavige geval zijn waarschijnlijk het geval van derde of verdere 

verzoeken om internationale bescherming die volgen op een tweede verzoek dat 

onontvankelijk werd verklaard, zoals wordt voorzien in Artikel 41, lid 1, onder b) 

van Richtlijn 2013/32, en de situatie waarin een terugkeerbesluit werd uitgevaardigd 
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tegen een persoon zonder dat die persoon in bewaring wordt genomen in het kader 

van de terugkeerprocedure, en waarin die persoon vervolgens een verzoek om 

internationale bescherming indient louter om de uitzetting te beletten of te 

vertragen.  

5.5. Beantwoording van de vragen van het Hof 

40. Het gestelde in onderdeel 5.2 geldt als antwoord op het eerste gedachtestreepje van 

de vraag die het Hof heeft gesteld. 

41. Wat de vraag van het Hof in het tweede gedachtestreepje betreft, volgt het antwoord 

van de Commissie uit wat in onderdeel 5.2 werd uiteengezet. Het inreisverbod 

alleen kan geen bewaring rechtvaardigen. Het lijkt niettemin mogelijk dat de 

bewaringsgrond neergelegd in Artikel 8, lid 3, onder e) van Richtlijn 2013/33 een 

bewaring zou kunnen rechtvaardigen in omstandigheden als die in de zaak ten 

gronde, op voorwaarde dat de nationale wetgeving volledig gebruik heeft gemaakt 

van de ruimte die door de Procedure- en Terugkeerrichtlijn wordt gelaten, in het 

bijzonder in het geval van volgende asielaanvragen. 

42. Wat de vraag van het Hof in het derde gedachtestreepje betreft: de verschillende 

begrippen die in Artikel 5, lid 1 EVRM voorkomen, in casu onder f), moeten 

krachtens Artikel 52, lid 3 van het Handvest in beginsel worden uitgelegd op basis 

van de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens. In verband 

met onderhavige zaak is het arrest Nabil van het Europees Hof voor de rechten van 

de mens uiterst relevant. Uit dit arrest volgt dat Artikel 5, lid 1, onder f) EVRM de 

inbewaringstelling van verzoekers om internationale bescherming kan 

rechtvaardigen met het oog op terugkeer (‘uitwijzing’) gedurende de periode waarin 

een terugkeerprocedure de facto geschorst was gedurende een hangende 

asielprocedure, in de mate dat zulke inbewaringstelling toelaatbaar is onder 

nationaal (in dit geval Unie-) recht. Hierover wordt in het bijzonder naar punt 38 

van het Nabil-arrest verwezen.37 

                                                 
37  "For the Court, the pending asylum case does not as such imply that the detention was no longer "with 

a view to deportation" - since an eventual dismissal of the asylum applications could have opened the 
way to the execution of the deportation orders. The detention nevertheless had to be in compliance 
with the national law and free of arbitrariness." 
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43. Met betrekking tot het vierde gedachtestreepje zij vooreerst opgemerkt dat de vraag 

niet rijst, omdat naar de opvatting van de Commissie  Artikel 8, lid 3, onder e) kan 

worden uitgelegd op een manier dat inbewaringstellingen mogelijk zijn in de 

(uitzonderlijke) gevallen afgedekt door Artikel 5 EVRM. 

44. Ten gronde antwoordend, kan de bescherming van de nationale veiligheid of de 

openbare orde niet worden ingeroepen als een op zichzelf staande grond voor 

vrijheidsberoving in de betekenis van Artikel 52, lid 1 van het Handvest; zulke 

grond kan alleen worden ingeroepen in verbinding met een van de toelaatbare 

gronden voor vrijheidsberoving die uitputtend worden opgesomd in Artikel 5, lid 1 

EVRM, zoals volgt uit Artikel 52, lid 3 EVRM. 

45. Bovendien blijkt niet dat de Nederlandse regering de afwijkingsmogelijkheid van 

Artikel 15 EVRM heeft ingeroepen, noch dat de zeer uitzonderlijke omstandigheden 

die in Artikel 15, lid 1 EVRM worden beschreven als voorwaarden waaronder 

lidstaten mogen afwijken van hun internationaalrechtelijke verplichtingen 

voortvloeiend uit het EVRM zouden aanwezig zijn in onderhavig geval. 

6.  CONCLUSIE 

46. De Commissie stelt voor de prejudiciële vraag als volgt te beantwoorden: 

"Bij het onderzoek van de prejudiciële vraag is niet gebleken van feiten of 
omstandigheden die de geldigheid van Artikel 8, lid 3, onder e), van 
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 kunnen aantasten.”  
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