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Besluit vertrouwensdiensten

 Artikel 3:
(…)
4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld 
met betrekking tot de wijze waarop en bij wie 
een aanvraag tot aanwijzing als instelling als be-
doeld in artikel 18.17a van de wet geschiedt (…).
(…)

Regeling vertrouwensdiensten

 Artikel 2:
1. Een verlener van vertrouwensdiensten dient 
een aanvraag tot toe ken ning van de status ge-
kwalificeerd als bedoeld in artikel 2.5b, eerste lid, 
van de Telecommunicatiewet, schriftelijk, opge-
steld in de Nederlandse of Engelse taal, in bij: 
Agentschap Telecom (…).
(…)

Noot

Zie mijn annotatie onder AB 2019/147.
V.M. Bex-Reimert 
 

AB 2019/147

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
19 november 2018, nr. 201801825/1/V3
(Mrs. J.J. van Eck, A.B.M. Hent, G. van der Wiel)
m.nt. V.M. Bex-Reimert

Art. 59, 59a en 59b VW 2000; art. 5.3 VB 2000

ABkort 2018/545
ECLI:NL:RVS:2018:3767

Het ontbreken van een handtekening op een 
inbewaringstelling leidt, anders dan voorheen, 
altijd tot onrechtmatigheid van de maatregel.

In het VB 2000 worden geen gevolgen verbonden 
aan het niet-nakomen van de verplichting uit art. 5.3 
VB 2000. Anders dan in de zaken die geleid hebben 
tot de uitspraken van de Afdeling van 28 november 
2014 en 12 juli 2018 is niet op een later moment als-
nog een rechtsgeldige maatregel tot stand gekomen. 
De vreemdeling is dus zonder titel in bewaring ge-
steld. Omdat het gaat om vrijheidsontneming is dit 
een ernstig gebrek. Voor een afweging van de met de 
bewaring gediende belangen in relatie tot de ernst 
van het gebrek en de daardoor geschonden belan-
gen, zoals in die uitspraken toegepast, is in het on-
derhavige geval dan ook geen ruimte. In zoverre 
komt de Afdeling terug van haar eerdere jurispru-

dentie ter zake (onder meer de uitspraak van 6 okto-
ber 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4242). Dit betekent 
dat de verleningsmaatregel van aanvang af onrecht-
matig is.

Uitspraak met toepassing van art.8:54 lid 1 Awb 
op het hoger beroep van de vreemdeling, appel-
lant, tegen de uitspraak van de rechtbank Den 
Haag, zittingsplaats Amsterdam, van 23 februari 
2018 in NL18.2903 in het geding tussen:
De vreemdeling,
en 
De Staats se cre ta ris van Justitie en Veiligheid.

Procesverloop

Bij besluit van 8 februari 2018 is de termijn van de 
aan de vreemdeling opgelegde bewaringsmaatre-
gel verlengd met ten hoogste twaalf maanden.

Bij uitspraak van 23 februari 2018 heeft de 
rechtbank het daartegen door de vreemdeling in-
gestelde beroep ongegrond verklaard en het ver-
zoek om schadevergoeding afgewezen.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, 
vertegenwoordigd door mr. R.M. Seth paul, advo-
caat te Amsterdam, hoger beroep ingesteld. Te-
vens heeft hij daarbij de Afdeling verzocht hem 
schadevergoeding toe te kennen.

Desgevraagd heeft de staats se cre ta ris nadere 
schriftelijke inlichtingen gegeven, waarop de 
vreemdeling desgevraagd heeft gereageerd.

Vervolgens is het onderzoek gesloten.

Overwegingen 

1. De rechtbank heeft in de aangevallen uit-
spraak over de beroepsgrond van de vreemdeling 
dat het verlengingsbesluit niet is ondertekend, 
overwogen dat er niet behoeft te worden getwij-
feld aan het bestaan van dat besluit. Hierbij heeft 
zij van belang geacht dat de vreemdeling niet 
heeft gesteld dat de maatregel onbevoegd is geno-
men. Er is ook geen reden volgens de rechtbank 
om daaraan te twijfelen, aangezien de regievoer-
der is vermeld in het verlengingsbesluit, in de ver-
slagen van de gevoerde vertrekgesprekken en in 
de voortgangsrapportage die niet door de vreem-
deling zijn betwist. Bovendien is het verlengings-
besluit in lijn met de voorgeschiedenis, aldus de 
rechtbank.
2. De vreemdeling klaagt in zijn enige grief, 
onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling 
van 28 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4512, 
dat de rechtbank, door zo te overwegen, niet heeft 
onderkend dat het verlengingsbesluit vanwege het 
ontbreken van een handtekening in strijd is met ar-
tikel 5.3 van het Vreemdelingenbesluit 2000 (hier-
na: het Vb 2000). Volgens de vreemdeling zijn de 
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vereisten uit dit artikel ook van toepassing op een 
verlengingsbesluit. Nu de staats se cre ta ris geen bij-
zondere belangen of om stan dig he den heeft gesteld 
die aanleiding zouden kunnen geven om in dit ge-
val voorbij te gaan aan voormeld gebrek, dient de 
belangenafweging in zijn voordeel uit te vallen, al-
dus de vreemdeling.
3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwo-
gen in onder meer de uitspraak van 12 juli 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:2278, komt ingevolge artikel 
5.3 van het Vb 2000 een rechtsgeldige maatregel 
van bewaring pas tot stand als deze is gedagte-
kend, ondertekend en met redenen is omkleed.

De vreemdeling heeft terecht gesteld dat de 
vereisten uit dit artikel ook van toepassing zijn op 
een verlengingsbesluit opgelegd krachtens artikel 
59, zesde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 
(hierna: de Vw 2000).
3.1.  De om stan dig heid dat de vreemdeling in 
beroep niet expliciet heeft gesteld dat het verlen-
gingsbesluit onbevoegd is genomen, maakt, an-
ders dan de rechtbank lijkt te veronderstellen, 
niet dat zij niet meer hoeft te toetsen of is voldaan 
aan artikel 5.3 van het Vb 2000. Hierbij is ook van 
belang dat de vreemdeling in beroep wel heeft 
aangevoerd dat het gebrek aan ondertekening 
maakt dat er geen rechtsgeldig verlengingsbe-
sluit tot stand is gekomen en is uitgereikt.
3.2.  Het zich in het dossier bevindende ver-
lengingsbesluit van 8 februari 2018 is niet onder-
tekend. Desgevraagd heeft de staats se cre ta ris la-
ten weten dat de normale procedure zo is dat de 
regievoerder verlengingsbesluiten fysiek onder-
tekent en dat de vreemdeling een afschrift hier-
van uitgereikt krijgt, waarbij hij tekent voor ont-
vangst. Verder heeft hij te kennen gegeven dat in 
dit geval in de administratie van de Dienst Terug-
keer en Vertrek geen ondertekend exemplaar van 
het verlengingsbesluit is aangetroffen en dat blij-
kens het uitreikingsblad de vreemdeling niet 
wenste te tekenen voor ontvangst.
3.3.  Gelet op wat hiervoor is overwogen, 
moet ervan worden uitgegaan dat er geen rechts-
geldig verlengingsbesluit tot stand is gekomen, 
omdat de staats se cre ta ris geen ondertekend ex-
emplaar heeft overgelegd. De om stan dig he den 
dat het verlengingsbesluit in lijn ligt met de voor-
geschiedenis en dat de naam van de regievoerder 
die het verlengingsbesluit heeft opgesteld en die 
daartoe bevoegd is, is vermeld in het verlengings-
besluit, in verslagen van de gevoerde vertrekge-
sprekken en in de voortgangsrapportage, leiden, 
anders dan de rechtbank heeft overwogen, daar-
om niet tot een ander oordeel.
3.4.  In het Vb 2000 worden geen gevolgen 
verbonden aan het niet-nakomen van de ver-
plichting uit artikel 5.3 van het Vb 2000. Anders 
dan in de zaken die hebben geleid tot de uitspra-

ken van de Afdeling van 28 november 2014 en 
12 juli 2018 is niet op een later moment alsnog 
een rechtsgeldige maatregel tot stand gekomen. 
De vreemdeling is dus zonder titel in verlengde 
bewaring gesteld. Omdat het gaat om vrijheids-
ontneming is dit een ernstig gebrek. Voor een af-
weging van de met de bewaring gediende belan-
gen in relatie tot de ernst van het gebrek en de 
daardoor geschonden belangen, zoals in die uit-
spraken is toegepast, is in het onderhavige geval 
dan ook geen ruimte. In zoverre komt de Afdeling 
terug van haar eerdere jurisprudentie ter zake 
(onder meer de uitspraak van 6 oktober 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AR4242). Dit betekent dat de 
verlengingsmaatregel van aanvang af onrecht-
matig is.

De grief slaagt.
4. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. 
De aangevallen uitspraak dient te worden vernie-
tigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren 
te doen, zal de Afdeling het beroep van de vreem-
deling tegen het besluit van 8 februari 2018 als-
nog gegrond verklaren. Nu de vrijheidsontne-
mende maatregel reeds is opgeheven, kan een 
daartoe strekkend bevel achterwege blijven. Aan 
de vreemdeling wordt met toepassing van artikel 
106, eerste lid, van de Vw 2000 na te melden ver-
goeding toegekend over de periode van 8 februa-
ri 2018 tot 27 februari 2018, de dag waarop de 
vrijheidsontnemende maatregel is opgeheven.
5. De staats se cre ta ris dient op na te melden 
wijze tot vergoeding van de proceskosten te wor-
den veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de Rechtbank 
Den Haag, zittingsplaats Amsterdam, van 23 fe-
bruari 2018 in NL18.2903;
III. verklaart het door de vreemdeling bij de 
rechtbank in die zaak ingestelde beroep gegrond;
IV. kent aan de vreemdeling een vergoeding 
toe van € 1520 (zegge: vijftienhonderdtwintig 
euro), ten laste van de Staat der Nederlanden, te 
betalen door de griffier van de Raad van State;
V. veroordeelt de Staats se cre ta ris van 
Justitie en Veiligheid tot vergoeding van bij de 
vreemdeling in verband met de behandeling van 
het hoger beroep opgekomen proceskosten tot 
een bedrag van € 1.753,50 (zegge: zeventienhon-
derddrieënvijftig euro en vijftig cent), geheel toe 
te rekenen aan door een derde beroepsmatig ver-
leende rechtsbijstand.
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Noot

1. Wat zijn de gevolgen van een maatregel tot 
inbewaringstelling, die is uitgereikt en pas later on-
dertekend? En wat zijn de gevolgen als de maatre-
gel helemaal niet wordt ondertekend? Deze vragen 
komen aan bod in de uitspraken van de Afdeling van 
12 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2278) en 19 novem-
ber 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3767).
2. Art. 59, 59a of 59b Vreemdelingenwet 
2000 (VW 2000) bieden de minister de mogelijk-
heid om een vreemdeling in bewaring te stellen. 
Op grond van art. 5.3 Vreemdelingenbesluit 2000 
(VB 2000) gaat de bewaring niet in dan nadat de 
maatregel op schrift is gesteld, is ondertekend en 
aan de vreemdeling is uitgereikt (zie ook r.o. 2.1, 
ABRvS 19 november 2018, r.o. 4.3, ABRvS 12 juli 
2018 en ABRvS 28 november 2014,   
ECLI:NL:RVS:2014:4512, JV 2015/28). De dagteke-
ning en de onmiddellijke uitreiking zijn van be-
lang voor de termijn waarbinnen beroep kan 
worden ingesteld. Hoewel een bewaringsmaatre-
gel niet als een besluit is aan te merken, heeft de 
wetgever in art. 93 lid 1 Vw voor de toepassing 
van art. 8:1 Awb deze gelijk gesteld met een be-
sluit. Daarnaast heeft de wetgever nog een vang-
net ingebouwd voor vreemdelingen die, om wel-
ke redenen dan ook, geen beroep instellen tegen 
de maatregel tot inbewaringstelling. Op uiterlijk 
de achtentwintigste dag wordt de rechtbank in 
kennis gesteld van de maatregel. Mocht de 
vreemdeling nog geen beroep hebben ingesteld, 
dan geldt de kennisgeving als het instellen van 
beroep en een verzoek om schadevergoeding. 
Daarna gaat het snel. Binnen twee weken na ont-
vangst van het beroep of de kennisgeving vindt 
een zitting plaats bij de rechtbank (art. 94 lid 4 
VW 2000), waarna de rechtbank maximaal zeven 
dagen de tijd heeft om uitspraak te doen (art. 94 
lid 5 VW 2000). Zowel het automatische beroep 
als de korte termijnen waaraan de rechtbank is 
gebonden, hangen direct samen met de aard en 
ernst van de maatregel, nu de vreemdeling in be-
waring wordt gesteld en van zijn vrijheid wordt 
beroofd. Het hierboven geschetste regime geldt in 
beperkte mate voor de maatregel tot verlenging 
van de bewaring (art. 94 lid 7 VW 2000). De 
handtekening op de maatregel is vereist om te 
bepalen of de maatregel wel door de bevoegde 
persoon is opgelegd. 
3. Het gaat wel eens fout met die handteke-
ning, zo blijkt ook uit de twee hier geannoteerde 
uitspraken. In de eerste uitspraak (ABRvS 12 juli 
2018, ECLI:NL:RVS:2018:2278) wordt ons een in-
teressant inkijkje gegeven in werkwijze die door 
de Koninklijke Marechaussee wordt gevolgd bij 
het opstellen van een maatregel tot inbewaring-
stelling. Naast de interessante vraag of art. 2:16 

Awb een grondslag biedt voor het digitaal onder-
tekenen van de maatregel — waar in deze anno-
tatie niet verder op wordt ingegaan — komt ook 
de vraag aan bod wat de gevolgen zijn als het tijd-
stip van de elektronische handtekening op de 
maatregel niet overeenkomt met het in de maat-
regel vermelde tijdstip van inbewaringstelling. 
Deze situatie kan zich voordoen omdat de elek-
tronische handtekening pas wordt geplaatst als 
de volledige procedure is afgesloten. In sommige 
gevallen wordt eerst de maatregel uitgereikt (in 
print maar zonder fysieke handtekening) waarna 
toch nog weer wordt ingelogd in het digitale sys-
teem van het Ministerie van Defensie, bijvoor-
beeld om het proces-verbaal van het gehoor op te 
stellen aan de hand van handmatige aantekenin-
gen die bij het gehoor zijn gemaakt. Bij het afslui-
ten van de procedure wordt dan de digitale hand-
tekening geplaatst. In die gevallen komen de 
tijdstippen van de maatregel tot inbewaringstel-
ling en de elektronische handtekening niet over-
een. 
4. De Afdeling stelt vast dat bij het uitreiken 
van het document nog geen rechtsgeldige maatre-
gel tot stand is gekomen, wanneer de handtekening 
ontbreekt. Door bij het afsluiten van de procedure 
alsnog een elektronische handtekening te plaatsen 
komt wel een rechtsgeldige maatregel tot stand. Na-
deel is echter dat deze niet is uitgereikt aan de 
vreemdeling. Dit betekent dat deze maatregel niet 
in werking is getreden (zie ook ABRvS 28 november 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:4512, JV 2015/28). Maar is 
de maatregel daarmee ook onrechtmatig? Al in 
2001 oordeelde Afdeling dat om tot dat oordeel te 
komen een belangenafweging gemaakt dient te 
worden, waarbij de vraag beantwoord moet wor-
den of de met bewaring gediende belangen in een 
redelijke verhouding staan tot de ernst van het ge-
brek en de daardoor geschonden belangen (zie r.o. 
4.4 en ABRvS 20 juli 2001, 
ECLI:NL:RVS:2001:AE4776, AB 2001/274, m.nt. I. 
Sewandono). In dit geval pakt deze belangenafwe-
ging nadelig uit voor de staats se cre ta ris, ook omdat 
op zitting is gebleken dat het wel mogelijk is om 
eerst het proces af te ronden en het formulier te 
voorzien van een elektronische handtekening en 
pas daarna het document aan de vreemdeling uit te 
reiken. Het lijkt er dan ook op dat de staats se cre ta ris 
zijn werkwijze zal moeten aanpassen.
5. Het komt ook wel eens voor dat een 
maatregel in zijn geheel niet is ondertekend, ook 
niet in een later stadium. De vraag die zich dan 
voordoet, is of de maatregel dan altijd onrechtma-
tig is. Hoewel er voldoende argumenten zijn aan te 
voeren om tot dit oordeel te komen, zoals de vrij 
ernstige gevolgen van de inbewaringstelling (vrij-
heidsontneming) of het feit dat de tekst van art. 
5.3 VB 2000 weliswaar geen gevolgen verbindt 
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aan het niet ondertekenen maar toch ook niet ge-
steld kan worden dat uit art. 5.3 VB 2000 kan wor-
den afgeleid dat het hier gaat om een facultatieve 
eis, oordeelde de Afdeling in 2004 toch dat het 
missen van een handtekening niet perse leidt tot 
een onrechtmatige maatregel (ABRvS 6 oktober 
2004, 200406786/1). Als het belang dat de bepa-
ling probeert te beschermen voldoende wordt ge-
waarborgd, aldus de Afdeling, dan kan de maatre-
gel alsnog als rechtmatig worden aangemerkt (r.o. 
2.2.1). Met andere woorden: als maar voldoende 
duidelijk is dat de maatregel is opgelegd door een 
bevoegd persoon, dan is een handtekening niet 
nodig. Al met al een opvallend oordeel. 
6. Veertien jaar later denkt de Afdeling er 
gelukkig toch anders over. In de tweede opgeno-
men uitspraak (ABRvS 19 november 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:3767, ABkort 2018/545) oor-
deelt de Afdeling dat het in bewaring stellen van 
een vreemdeling zonder titel (in dit geval was de 
verlengingsmaatregel niet ondertekend) een ern-
stig gebrek is nu het gaat om vrijheidsontneming. 
Daarom is er, aldus de Afdeling, geen ruimte 
meer voor een belangenafweging (r.o. 3.4). Dit 
lijkt mij meer dan terecht. De staats se cre ta ris 
probeert nog te beargumenteren dat in dit geval 
de maatregel wel is opgelegd door een bevoegd 
persoon, maar haalt, gelet op de nieuwe lijn van 
de Afdeling, bakzeil. 
7. Beide uitspraken van de Afdeling zijn di-
rect, dan wel indirect, van invloed op de vormge-
ving van de digitale processen die van belang zijn 
bij het opstellen van een maatregel tot inbewa-
ringstelling. Daar waar de eerste uitspraak helder 
is over de vraag of de elektronische handtekening 
is toegestaan (ja) en of deze ook na de uitreiking 
van de maatregel tot inbewaringstelling geplaatst 
mag worden (nee), biedt de tweede uitspraak een 
helder kader in die gevallen waar een handteke-
ning ontbreekt. Blijft de vraag of de digitalisering 
van het proces ook leidt tot het minder vaak ont-
breken van een handtekening. Een indicatie dat 
dit misschien wel het geval zal kunnen zijn, is dat 
een dossier niet kan worden afgesloten zonder 
elektronische handtekening. De tijd zal het leren.
V.M. Bex-Reimert
 

AB 2019/148

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
28 februari 2018, nr. 201800112/1/A3 en  
201800112/2/A3
(Mr. S.F.M. Wortmann)
m.nt. J.G. Brouwer en A.E. Schilder

Art. 172 lid 3 Gemw

ECLI:NL:RVS:2018:644

Bijtincident hond in woning, verstoring open-
bare orde.

Directe aanleiding voor de inbeslagname door de 
burgemeester is, zoals de rechtbank terecht heeft 
vastgesteld, het incident dat plaatsvond op 13 juli 
2017. Dat incident, bezien in het licht van de hier-
voor omschreven eerdere incidenten, heeft de bur-
gemeester doen besluiten hond-a in beslag te ne-
men. Met de rechtbank is de voorzieningenrechter 
van oordeel dat de burgemeester zich in redelijk-
heid op het standpunt heeft kunnen stellen dat zich 
door deze incidenten een verstoring van de openba-
re orde voordeed, of in elk geval de ernstige vrees 
daartoe. Dat het incident van 13 juli 2017 in de wo-
ning plaatsvond, leidt niet tot een ander oordeel. Uit 
het proces-verbaal van bevindingen van 18 juli 
2017 volgt dat de medewerker van het aannemers-
bedrijf in de gang van de woning stond en dat 
hond-a uit de woonkamer is ontsnapt, de gang in-
stoof en de medewerker vervolgens beet. Verder zijn 
eerdere incidenten het gevolg geweest van een ont-
snapping van hond-a uit de woning of van het erf. 
Hiermee is het risico op bijtincidenten, anders dan 
appellante betoogt, niet beperkt tot de woning of 
het erf van appellante, maar bestaat ten minste de 
ernstige vrees dat de openbare orde wordt ver-
stoord in de zin van art. 172 lid 3 Gemw. Daarbij is 
bovendien een relevante factor, zoals de burge-
meester terecht stelt, dat de woning vanaf de open-
bare weg benaderbaar moet zijn voor bijvoorbeeld 
de postbode en de hulpdiensten. Dat appellante, 
naar zij stelt, alle verzochte maatregelen heeft ge-
troffen en dat zich daarom geen verstoring van de 
openbare orde voordoet, heeft de rechtbank terecht 
niet doorslaggevend geacht. Deze maatregelen heb-
ben een nieuw bijtincident namelijk niet kunnen 
voorkomen. De rechtbank heeft bovendien op goe-
de gronden bij haar oordeel betrokken dat de bur-
gemeester bij zijn beoor de ling niet alleen de bijtin-
cidenten heeft meegewogen, maar ook de onrust 
die hierdoor is ontstaan in de woonomgeving van 
appellante. De burgemeester heeft, zoals de recht-
bank terecht heeft overwogen, aannemelijk ge-
maakt dat meerdere buurtbewoners zich erg on-
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