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niet in het algemeen voor alle nog aan te
wenden rechtsmiddelen kan worden
verleend. De rechtbank heeft het beroep
derhalve terecht niet ontvankelijk
verklaard.

A.,
appellant,
tegen
de uitspraak in zaak nr. AWB 08/20718
van de rechtbank ’s-Gravenhage, zp
Roermond, van 21 oktober 2008 in het
geding tussen
A.
en
de staatssecretaris van Justitie.

1. Procesverloop

Volmacht, Ontvankelijkheid
[Vw 2000 - 70 lid 1]

» Samenvatting
De advocaat van de vreemdeling heeft in
het beroepschrift weliswaar een
verklaring als bedoeld in art. 70 lid 1 Vw
2000 afgelegd, maar nu hij nadien
desgevraagd tevens heeft verklaard dat
hij de vreemdeling sinds diens uitzetting
niet meer heeft gezien of gesproken, kan
in dit geval niet worden geconcludeerd
dat beroep is ingesteld door een daartoe
bepaaldelijk gevolmachtigde advocaat in
de zin van art. 70 lid 1 Vw 2000. Zou de
advocaat al door de vreemdeling bij
voorbaat zijn gemachtigd, zoals gesteld
maar overigens niet aangetoond, dan zou
dat, anders dan de rechtbank heeft
aangenomen, niet voldoende zijn, nu uit
art. 70 lid 1 Vw 2000 volgt dat de
volmacht aan de advocaat afzonderlijk
per instantie dient te worden verleend en

» Uitspraak

Bij besluit van 17 december 2007 heeft
de staatssecretaris van Justitie (hierna: de
staatssecretaris) A.
(hierna: de vreemdeling) ongewenst
verklaard.
Bij besluit van 3 juni 2008 heeft de
staatssecretaris het daartegen door
de vreemdeling gemaakte bezwaar
ongegrond verklaard. Dit besluit is
aangehecht (niet opgenomen; red.).
Bij uitspraak van 21 oktober 2008,
verzonden op 22 oktober 2008, heeft de
rechtbank ’s-Gravenhage,
nevenzittingsplaats Roermond (hierna:
de rechtbank), het daartegen door
de vreemdeling ingestelde beroep nietontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is
aangehecht (niet opgenomen; red.).
Tegen deze uitspraak heeft de
vreemdeling bij brief, bij de Raad van
State binnengekomen op
19 november 2008, hoger beroep
ingesteld. Deze brief is aangehecht (niet
opgenomen; red.).
De staatssecretaris heeft een
verweerschrift ingediend.
Vervolgens is het onderzoek gesloten.

2. Overwegingen

2.1. In de enige grief wordt betoogd dat
de rechtbank ten onrechte het beroep
niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat
het niet is ingesteld door een bepaaldelijk
gevolmachtigde in de zin van artikel 70,
eerste lid, van de
Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de
Vw 2000). Daartoe voert de advocaat aan
dat hij bij voorbaat door de vreemdeling
bepaaldelijk gemachtigd was en uit die
bepaling niet kan worden afgeleid dat dit
niet mogelijk is.
2.1.1. Ingevolge artikel 70, eerste lid,
van de Vw 2000, voor zover thans van
belang, wordt in afwijking van de
artikelen 2:1 en 8:24 van de Algemene
wet bestuursrecht (hierna: de Awb) het
beroep ingesteld door de vreemdeling in
persoon, zijn wettelijke
vertegenwoordiger, zijn bijzondere
gemachtigde of een advocaat, indien
deze verklaart daartoe bepaaldelijk te
zijn gevolmachtigd.

eerste lid, van de Vw 2000 afgelegd,
maar nu hij nadien desgevraagd tevens
heeft verklaard dat hij de vreemdeling
sinds diens uitzetting niet meer heeft
gezien of gesproken, kan in dit geval niet
worden geconcludeerd dat beroep is
ingesteld door een daartoe bepaaldelijk
gevolmachtigde advocaat in de zin van
artikel 70, eerste lid, van de Vw 2000.
Zou de advocaat al door de vreemdeling
bij voorbaat zijn gemachtigd, hetgeen
overigens niet is aangetoond, dan zou dat,
anders dan de rechtbank heeft
aangenomen, niet voldoende zijn, nu uit
artikel 70, eerste lid, van de Vw 2000
volgt dat de volmacht aan de advocaat
afzonderlijk per instantie dient te worden
verleend en niet in het algemeen voor
alle nog aan te wenden rechtsmiddelen
kan worden verleend. De rechtbank heeft
het beroep, gelet op artikel 70, eerste lid,
van de Vw 2000, derhalve terecht nietontvankelijk verklaard.
De grief faalt.

2.1.2. De rechtbank heeft overwogen dat
de advocaat van de vreemdeling
desgevraagd heeft gesteld dat de
vreemdeling zich ten tijde van het
aanwenden van de rechtsmiddelen van
bezwaar en beroep in het buitenland
bevond en dat hij hem niet meer heeft
gesproken na diens uitzetting naar
Angola op 10 september 2007. De
rechtbank heeft voorts in aanmerking
genomen dat niet is gesteld of gebleken
dat de advocaat reeds voorafgaand aan de
uitzetting heeft verklaard door de
vreemdeling te zijn opgedragen om zijn
belangen te behartigen in een eventuele
procedure inzake een
ongewenstverklaring.

2.2. Het hoger beroep is kennelijk
ongegrond. De aangevallen uitspraak
dient, zij het met verbetering van de
gronden waarop die rust, te worden
bevestigd.
2.3. Voor een proceskostenveroordeling
bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
bevestigt de aangevallen uitspraak.

2.1.3. De advocaat van de vreemdeling
heeft in het beroepschrift weliswaar een
verklaring als bedoeld in artikel 70,

» Noot

1. In hoeverre deze uitspraak interessant
is voor het vreemdelingenrecht kan ik
niet goed beoordelen. Mijn kennis is op
dit gebied maar heel erg gering. Mij valt
echter de rol van de advocaat op en
daaraan wijdt ik graag een paar
gedachten.
2. Als ik mij op de uitspraak baseer – en
meer dan dat heb ik niet – gaat het om
iemand die in beroep ging tegen een
besluit van de staatssecretaris van Justitie
waarbij hij ongewenst werd verklaard.
Tegen dit besluit werd door de advocaat
van de vreemdeling beroep ingesteld.
Hierin werd hij niet-ontvankelijk
verklaard, omdat het beroep niet zou zijn
ingesteld door een “bepaaldelijk
gevolmachtigde in de zin van art. 70, 1e
lid van de Vreemdelingenwet 2000” (zie
r.o. 2.1).
De Vreemdelingenwet (Vw 2000)
verengt de mogelijkheden om zich in
rechte te laten vertegenwoordigen zoals
die in de Awb gegeven worden. Spreekt
de laatste over een gemachtigde, de Vw
2000 laat alleen een gemachtigde toe die
of de wettelijk vertegenwoordiger, of een
bijzondere gemachtigde of – en daar gaat
het hier om – advocaat is, maar alleen
indien deze verklaart daartoe
bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd.
De Rechtbank had overwogen dat, wat
de advocaat betrof, te dezen van zo’n
bepaaldelijke machtiging geen sprake
kon zijn. Het beroep was, evenals het in
de tijd daaraan uiteraard voorafgaande
bezwaar, ingesteld nadat de vreemdeling
het land verlaten had. Gesteld noch
gebleken, zo zegt de rechtbank, was dat
de advocaat “reeds voorafgaand aan de
uitzetting heeft verklaard door de
vreemdeling te zijn opgedragen , kortweg,
in beroep te gaan.”

3. Tot de ‘privileges’ [noot:1] van de
advocaat wordt gerekend ‘de advocaat
wordt op zijn woord geloofd.’ Hierover
bestaan nogal wat misverstanden, niet in
de laatste plaats bij sommige advocaten
zelf. Bedoeld wordt in ieder geval, dat,
wanneer de advocaat zegt dat hij als
zodanig voor een cliënt de belangen
behartigt, dit ook zo aangenomen mag
worden. De advocaat die zich in een
civiele procedure als advocaat stelt, hoeft
geen volmacht over te leggen. Dat is zo
in het burgerlijke recht maar ook in het
bestuursrecht. In het strafrecht moet de
advocaat die namens zijn cliënt hoger
beroep instelt, echter ook verklaren
daartoe bepaaldelijk te zijn
gevolmachtigd (art. 450 Sv).
Nu zou men kunnen denken, dat het voor
het instellen van beroep voldoende is dat
de advocaat alleen maar verklaart
bepaaldelijk te zijn gemachtigd. Dat is
wat de wet lijkt te vragen en de advocaat
wordt immers op zijn woord geloofd. Nu
was in het onderhavige geval de cliënt
niet meer in Nederland toen bezwaar en
beroep aan de orde kwamen. De
advocaat had ook zelf gezegd dat hij de
cliënt niet meer gesproken had na diens
uitzetting. Dan, zo zegt de rechtbank
allereerst, had de advocaat in elk geval
moeten stellen dat hij ‘bepaaldelijk
gemachtigd’ was. Gezien de wetstekst
kan daar niet veel tegenin gebracht
worden. Zelfs als de advocaat niets
hierover gesteld had, zo kan men de
uitspraak “gesteld noch gebleken” lezen,
had toch nog kunnen blijken dat die
bepaaldelijke machtiging gegeven was
(r.o. 2.1.2) en dan zou er, zo neem ik aan,
ook geen probleem geweest zijn. Het
probleem ontstond echter toen de
advocaat wel de gevraagde verklaring
had afgelegd (in het beroepschrift, r.o.
2.1.3) maar uit de door de advocaat zelf

verstrekte feiten volgde dat zo’n
machtiging niet gegeven had kunnen
worden omdat de advocaat zijn cliënt
niet meer gesproken had. Dan, zo lees ik
de rechtbank, kan je stellen wat je wilt
maar gaat het om de feiten. En de
ABRvS strooit nog wat zout in de wonde
door te bepalen dat die machtiging hoe
dan ook niet in het algemeen gegeven
kan worden maar alleen voor iedere
instantie apart. Kortom, de advocaat
toonde zelf aan dat hij de gestelde
machtiging niet gekregen kon hebben.
4. Heeft de advocaat iets verkeerd
gedaan? Hij heeft gesteld wat gesteld
moest worden en hij heeft op vragen van
de rechtbank eerlijk geantwoord.
Daardoor ondergroef hij het gestelde,
maar dat een advocaat de waarheid moet
zeggen kan niet betwijfeld worden.
[noot:2]
De moeilijkheid zat hem daarin dat de
cliënt nu eenmaal geen volmacht had
gegeven. En de rechter mag, in elk geval
in vreemdelingen zaken, kennelijk door
het op zijn woord geloven heen kijken. Is
de oplossing dan dat de advocaat zich,
toen hij nog contact met de cliënt had,
uitdrukkelijk had moeten laten machtigen
voor het geval bezwaar en eventueel ook
beroep nodig zouden zijn? Dat zou je
denken, maar de ABRvS lijkt die weg
ook af te snijden. Hij staat immers niet
toe dat de advocaat door de vreemdeling
bij voorbaat gemachtigd wordt (r.o. 2.1.3,
tweede volzin). De wet vraagt om een
per instantie verleende machtiging, leert
de ABRvS; een algemene machtiging
voor nog aan te wenden rechtsmiddelen
is onvoldoende. Deze formulering lijkt
de weg open te houden voor een
specifieke machtiging die uitdrukkelijk
het instellen beroep noemt. Als de
ABRvS bedoelt te zeggen dat een

machtiging voor het instellen van beroep
alleen gegeven kan worden als de
bezwaarfase voorbij, en het beroep aan
de orde is, kan dus in gevallen als het
onderhavige geen beroep ingesteld
worden, want contact tussen advocaat en
cliënt is niet mogelijk. Dat gaat mij te ver.
Een vooraf gegeven machtiging “voor
het geval het bezwaar verworpen wordt”
lijkt mij zonder meer onder de tekst van
art. 70 Vw 2000 gebracht te kunnen
worden. Als ik dit juist zie, wordt ook
duidelijk wat de advocaat in dit geval
had kunnen en moeten doen: zich een
specifieke machtiging laten verstrekken
toen dat nog kon (even aannemend dat
zo’n moment zich in deze zaak
voordeed).
In elk geval had hij het verleend zijn van
zo’n machtiging moeten stellen, want
dan had hij naar alle waarschijnlijkheid
op zijn woord geloofd kunnen worden.
5. De les uit deze zaak is dus dat de
advocaat die onder de Vw 2000 beroep
instelt niet alleen moet stellen daartoe
bepaaldelijk gemachtigd te zijn maar er
ook op moet letten dat deze stelling niet
door de feiten onderuit gehaald wordt.
En dan moet ook nog duidelijk gemaakt
kunnen worden dat de machtiging
specifiek voor elke instantie apart
gegeven is, als tenminste mijn lezing van
deze uitspraak juist is en dat inderdaad
door de ABRvS toelaatbaar geacht wordt.
En daarbij moet de advocaat de waarheid
respecteren. Hij moet dus werkelijk een
machtiging gekregen hebben, wat van
mij ook stilzwijgend moet kunnen als de
wens van de cliënt maar volstrekt
duidelijk is. Maar of de ABRvS het
hiermee eens zou zijn, wordt uit deze
uitspraak op zijn minst gezegd niet
duidelijk.

Floris Bannier, Universiteit van
Amsterdam

» Voetnoten
[1]
Ik vind dat dit niet zozeer privileges van
de advocatuur zijn, maar dat is voor deze
noot niet relevant.
[2]
Dit volgt ook al uit Gedragsregel 30: “De
advocaat dient zich te onthouden van het
verstrekken van feitelijke gegevens
waarvan hij weet, althans behoort te
weten, dat die onjuist zijn.”

