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Redactioneel

enige tijd geleden werd het vreemdelingenrecht ‘het wilde westen van het bestuursrecht’ genoemd. 
In een andere context, over een ander onderwerp, maar in dezelfde geest, werd over de ontwik-
keling van een bepaald juridisch leerstuk ook eens opgemerkt: ‘where cowboys and sheriffs alike, 
shoot first and ask questions later.’ ook deze opmerking zou betrekking kunnen hebben op het 
vreemdelingenrecht. Ik laat daarbij maar in het midden wie de cowboys en wie de sheriffs zijn: de 
wetgever, de minister, de rechters of de rechtshulpverleners.
Het wilde westen van het bestuursrecht: omdat de rechtspraak op dit rechtsgebied nogal eens 
afwijkt van het algemene bestuursrecht. nu is dat vaak niet, maar soms inderdaad wel het geval. 
op het gebied van het sanctierecht kan men denken aan de bestuursdwang. Hoofdstuk 5 van de 
awb geeft een aantal waarborgen voor de burger die met bestuursdwang wordt geconfronteerd. 
de uitzetting van een illegale vreemdeling is een toepassing van bestuursdwang; het is namelijk het 
feitelijk handelen dat strekt tot het ongedaan maken van een overtreding, het hier illegaal verblijven. 
Toch is hier artikel 5:24 awb (oud) niet van toepassing (zie aBrvs 29 mei 2001, JV 2001, 166).

een ander voorbeeld is de intrekking van een verblijfsvergunning. als de intrekking een punitieve 
sanctie is, dan is altijd een expliciete wettelijke grondslag vereist. Is de intrekking een herstelsanc-
tie, dan was voor de intrekking onder het oude recht geen expliciete bevoegdheid vereist; een 
impliciete bevoegdheid was voldoende. Men kan er overigens aan twijfelen of dat naar huidig 
recht nog steeds zo is. artikel 5:4 awb bepaalt dat een sanctie alleen kan worden opgelegd als de 
bevoegdheid daartoe bij wet is verleend. Maar uit artikel 5:3 awb vloeit voort dat artikel 5:4 awb al-
leen van toepassing is op in de awb geregelde sancties en de intrekking is niet in de awb geregeld. 
Uit de wetgeschiedenis kan men echter wel opmaken dat de wetgever beoogde om de expliciete 
wettelijke bevoegdheidsgrondslag voor alle sancties te laten gelden.

Hoe dan ook, er was (en is) in de jurisprudentie overeenstemming over het gegeven dat als een wet 
een specifieke opsomming geeft van intrekkingsgronden, er nooit een impliciete bevoegdheid aan-
genomen kan worden om de vergunning in te trekken op een andere grond. Met andere woorden: 
dan is intrekking alleen mogelijk in de gevallen die de wet uitdrukkelijk noemt.
de vreemdelingenwet kent expliciete opsommingen van intrekkingsgronden voor de verschillende 
soorten verblijfsvergunning. dat houdt dus in dat om andere dan de in de wet genoemde redenen 
niet mag worden ingetrokken. Toch is er een uitspraak van de afdeling waarin de intrekking op 
grond van een niet in de wet genoemde intrekkingsgrond werd aanvaard; zie aBrvs 13 juli 2004 
(NAV 2004/261, m.nt. FTG; JV 2004/353). deze intrekking vond plaats omdat het besluit onbevoegd 
genomen was. overigens accepteert de afdeling ook in het vreemdelingenrecht verder geen intrek-
king op andere gronden dan die in de wet worden genoemd (zie bijvoorbeeld aBrvs 28 juli 2009, 
eClI:nl:rvs:2009:BJ4389; AB 2010 8 m.nt. ortlep).

In het algemene bestuursrecht is het aantal verschillende soorten sancties de laatste jaren flink toe-
genomen. ook in het vreemdelingenrecht zien we die tendens. In deze special wordt een aantal van 
die sancties nader belicht. Pieter Boeles beschrijft hierna de diverse artikelen die in deze special 
zijn opgenomen.
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