
 Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring: amendementen & moties 

Hieronder vindt u een overzicht van de ingediende amendementen en moties  en de uitkomst van de 

stemmingen: 

Amendement nr. 18, ingediend door dhr. Azmani (VVD) en dhr. Toorenburg (CDA) over een evaluatie 

van de wet binnen vier jaar.  

De stemming was als volgt: 

 

Het amendement is aangenomen. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie  vindt het goed dat de wet 

tijdig geëvalueerd wordt.  

Amendement nr. 13, ingediend door dhr. Voordewind (CU) en dhr. Groothuizen (D66) over het 

expliciet benoemen van het ultimum remedium-beginsel in de Vreemdelingenwet 2000.   

De stemming was als volgt: 

 

Het amendement is aangenomen. Ook al was er al sprake van een ultimum remedium-beginsel, is het 

goed dat deze nu benadrukt wordt in de Vreemdelingenwet 2000.  

Amendement nr. 15, ingediend door dhr. Groothuizen (D66) en dhr. Voordewind (CU) over het 

verkorten van de verlengtermijn na een isolatiemaatregel van twee weken naar één week en het 

standaard informeren van de rechtshulp over een isolatiemaatregel.  

De stemming was als volgt: 

 

Het amendement is aangenomen. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie betreurt het gebruik van 

isolatie in vreemdelingendetentie, maar vindt het goed dat de evaluatie wordt aangescherpt en dat de 

raadsman ten alle tijden op de hoogte gesteld moet worden. Een belangrijke kanttekening hierbij is 

wel dat de maatregel nog steeds herhaald opgelegd kan worden waardoor een vreemdeling in praktijk 

onbeperkt in isolatie kan zitten.  



Amendement nr. 21, I, ingediend door dhr. Van Ojik (GroenLinks) over het alleen inzetten van isolatie 

om redenen van handhaving orde en veiligheid. Hierbij zou het inzetten van isolatie als strafmaatregel 

worden afgeschaft, en kan isolatie alleen nog meer gebruikt worden als de veiligheid of orde in het 

bedwang is.  

De stemming was als volgt: 

 

Het amendement is verworpen.  Het Meldpunt Vreemdelingendetentie betreurt dat dit amendement 

niet is aangenomen.  

Amendement nr. 16, ingediend door dhr. Groothuizen (D66) en dhr. Voordewind (ChristenUnie) over 

de beperking van visitatie i.v.m. medische toestand. Dit amendement beoogt de mogelijkheid tot 

visitatie voor een persoon die vanwege zijn medische toestand niet door de röntgenscan kan te 

beperken. De directeur zal hiervan de noodzakelijkheid moeten inschatten.  

De stemming was als volgt: 

 

Het amendement is aangenomen.  Het Meldpunt Vreemdelingendetentie vindt het goed dat de 

mogelijkheden tot visitatie verder beperkt worden.  

Amendement nr. 22, ingediend door dhr. Van Ojik (GroenLinks) over het niet inzetten van isolatie bij 

minderjarigen.  

De stemming was als volgt: 

 

Het amendement is verworpen. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie betreurt dat minderjarigen nog 

steeds in isoleercellen geplaatst kunnen worden.  

Amendement nr. 17, ingediend door dhr. Van Toorenburg (CDA) en dhr. Azmani (VVD) over het 

insluiten van gedetineerden in het beheersregime die niet willen deelnemen aan activiteiten.  

De stemming was als volgt: 



 

Het amendement is aangenomen. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie betreurt dat dit amendement 

is aangenomen. Weigering van deelname aan activiteiten zien wij als onvoldoende reden om 

vreemdelingen achter gesloten deur op cel in te sluiten. Het is niet verplicht om deel te nemen aan 

activiteiten en bovendien kan iemand goede gronden hebben om geen deel te willen nemen aan een 

activiteit. Dat op deze keuze insluiting volgt, kan als straf voelen en beperkt de interne vrijheden van 

vreemdelingen in detentie enorm. Dit doet geen recht aan het bestuursrechtelijke karakter van 

vreemdelingendetentie.  

Amendement nr. 8, I: ingediend door mw. Voortman (GroenLinks) over het verbieden van handmatige 

visitatie.  

De stemming was als volgt: 

 

Het amendement is verworpen. Opvallend is dat D66 expliciet in haar verkiezingsprogramma heeft 

benoemd tegen visitatie te zijn terwijl zij tegen stemt bij dit amendement. Ook ChristenUnie heeft zich 

in het verleden sterk gemaakt voor het afschaffen van visitatie maar stemt nu tegen dit amendement. 

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie betreurt dat dit amendement is verworpen en is sterk tegen 

handmatige visitatie.  

Amendement nr. 20, ingediend door dhr. Van Ojik (GroenLinks) over de voorhangprocedure voor de 

algemene maatregel van bestuur m.b.t. tot het invoeren van regels over het beheer in een inrichting. 

De stemming was als volgt: 

 

Het amendement is verworpen.  Het Meldpunt Vreemdelingendetentie vindt het jammer dat er geen 

voorhangprocedure wordt ingevoerd, aangezien dit betekent dat er regels over het beheer in een 

inrichting kunnen worden opgesteld zonder inspraak van de Eerste of Tweede Kamer.  

Amendement nr. 9, I, ingediend door mw. Voortman (GroenLinks) over het niet plaatsen van ouders 

en hun kinderen in vreemdelingendetentie.  

De stemming was als volgt: 



 

Het amendement is verworpen. Opvallend is hier dat D66 in zijn verkiezingsprogramma expliciet heeft 

benoemd geen kinderen in detentie te willen terwijl zij bij dit amendement tegen stemt. Het Meldpunt 

Vreemdelingendetentie betreurt deze uitslag en is tegen kinderen in detentie.  

Amendement nr. 19, I, ingediend door dhr. Van Ojik (GroenLinks) over het niet automatisch plaatsen 

van gedetineerden in het beheersregime bij binnenkomst.  

De stemming was als volgt: 

 

Het amendement is verworpen. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie betreurt deze uitslag, omdat 

het strengere beheersregime niet strijkt met het bestuursrechtelijke karakter van 

vreemdelingendetentie.  

Motie nr. 26, van dhr. Van Ojik (GroenLinks)  over het monitoren door de regering of een besluit tot 

vreemdelingenbewaring wel deugdelijk gemotiveerd wordt.  

De stemming was als volgt: 

 

De motie is verworpen. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie vindt het jammer dat deze motie is 

verworpen, omdat nu wordt gemonitord of geregistreerd of het beoogde ultimum remedium-beginsel 

wel wordt nageleefd.  

Motie nr. 25, van dhr. Van Dijk (SP) over gezinnen met kinderen op humane wijze meenemen naar de 

Gesloten Gezinsvoorziening.  

De stemming was als volgt: 

 



De motie is verworpen. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is tegen kinderen in detentie en 

benadrukt dat de wijze waarop kinderen naar detentie worden meegenomen als erg traumatisch 

wordt ervaren.  

Motie nr. 24, van dhr. Fritsma (PVV) over een opt-out van het EU-beleid op het gebied van immigratie 

en asiel. 

De stemming was als volgt: 

 

De motie is verworpen.  Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is blij met deze uitslag.  

Motie nr. 23, van dhr. Fritsma (PVV) over het vastzetten van alle illegale vreemdelingen.  

De stemming was als volgt: 

 

De motie is verworpen. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is blij met deze uitslag.  


