
Meldpunt Vreemdelingendetentie 
verzamelt klachten over de 
omstandigheden   in 
vreemdelingendetentie. 
 
Het doel is om zo meer zicht te krijgen 
op de detentie-omstandigheden en dit 
terug te koppelen naar de politiek en 
media. Daarnaast bieden we hulp bij de 
opvolging van klachten. 
      
Hebt u een klacht? Bel dan naar 010-
7470156. Vanuit detentie kunt u gratis 
bellen naar 0800-3388776. 
 
Volg ons op Twitter via @info_vr. 
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Rot op naar je eigen land, EO.  

Als een habbibabbie in detentie  
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Mensenrechten in Nederland 
Amnesty International Report 2015 
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Ook in 2015 houdt het Meldpunt Vreemdelingendetentie weer alle klachten bij van ongedocumenteerden in 
detentie. Januari en februari waren drukke maanden waarin relatief veel meldingen en klachten zijn 
binnengekomen. In totaal werd het Meldpunt 27 keer benaderd met een melding waarin 68 klachten werden 
gemeld. Dat is een gemiddelde van respectievelijk 13,5 melding en 34 klachten per maand. Over heel 2014 
kwamen er gemiddeld 5,7 meldingen binnen en werden 18,4 klachten gedeeld. We zien dus een ruime 
verdubbeling van de gemiddelden. 
 
Ook in 2015 zijn klachten over medische zorg in vreemdelingendetentie de grootste groep met in totaal 15 
klachten. Klachten over straf- en ordemaatregelen volgen met 13 klachten. Klachten over contact met de 
buitenwereld maakt de top 3 compleet met in totaal 8 klachten. 

1.            100 klachten 

2. Bejegening    27 klachten 

3. Isolatie     24 klachten 

4. Terugkeer    18 klachten 

5. Juridische bijstand/advocaat  14 klachten   

 

Met stip op nummer 1 staan de klachten over de (toegang tot) medische zorg in vreemdelingendetentie. In 
totaal kwamen er 100 klachten hierover binnen afgelopen jaar.  Dit komt neer op 41% van het totale aantal 
klachten. Bij medische klachten valt bijvoorbeeld te denken aan een lange wachttijd voor consultatie, dus 
het lang wachten op een bezoek aan een dokter en/of psychiater.  

Hoofdpijn. Ook in januari en februari heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie weer 
bezoeken afgelegd aan mensen in detentie. Eén van de mannen zit al bijna 12 maanden 
vast. Hij komt verward over en komt soms moeilijk uit zijn woorden. Om 17 uur ’s middags 
krijgt hij standaard hoofdpijn, maar soms al eerder. Hij vraagt altijd om paracetamol. Dan krijgt 
hij er één, onverpakt. Eén paracetamol is niet genoeg om de hoofdpijn weg te nemen, maar hij 
krijgt er niet meer, zegt hij. Hij sport graag, maar gaat op dit moment liever niet naar buiten. Hij 
is al anderhalve maand heel verkouden, dus blijft hij binnen. 

 

Rapport ‘Isolatie in vreemdelingendetentie’ 

Amnesty International, Dokters van de Wereld, 

Stichting LOS/Meldpunt Vreemdelingendetentie 

4 Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en 

Vreemdelingenbewaring (KRAV) 

Een kennismaking 
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2. Rapport ‘Isolatie in vreemdelingendetentie' 
 

 

 

 

 

 

                                         

Isolatie. Een andere man die het Meldpunt bezocht zit al bijna een half jaar opgesloten. In die 
tijd is hij meerdere malen in isolatie gezet. Wanneer dat gebeurt hoor je een beschikking te 
krijgen waarop staat vermeld wat de reden is voor de isolatieplaatsing en de duur. Hij vertelt 
ons dat hij deze echter niet gekregen heeft. Het was voor hem daarom onduidelijk waarom hij 
precies werd geïsoleerd en voor hoe lang. Hij moest zich uitkleden en kreeg een scheurhemd 
toegeworpen. Dat is het enige dat hij mocht dragen. Het hemd helpt weinig tegen de kou in de 
cel. 

 

Isolatie. Isolatieplaatsing in vreemdelingendetentie 
is een thema waar het Meldpunt 
Vreemdelingendetentie zich al jaren mee bezig 
houdt. Isolatieplaatsing brengt een groot risico op 
de gezondheid met zich mee. Vanwege breed 
uiteenlopende redenen zoals het weigeren van een 
meerpersoonscel kan iemand twee weken in 
isolatie worden geplaatst. Op 5 januari jl. heeft 
staatssecretaris Teeven een brief geschreven over 
het gebruik van isolatie in de afgelopen jaren. 
Daarin werd duidelijk dat het aantal 
isolatieplaatsingen niet daalt, zoals de regering 
voornemens was.  
 
In een poging de overheid ervan te overtuigen 
isolatieplaatsingen uit vreemdelingendetentie uit 
te bannen heeft het Meldpunt in samenwerking 
met Dokters van de Wereld en Amnesty 
International onderzoek gedaan naar het aantal 
isolatieplaatsingen in 2014. Het rapport waarin de 
negatieve gevolgen van isolatie worden 
weergegeven is op 3 maart aangeboden aan het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Kamerleden 
en media. 
 
De Nederlandse overheid verklaarde met 
betrekking tot vreemdelingendetentie het gebruik 
van isolatie in te willen indammen. Desondanks 
blijkt uit het onderzoek dat isolatie de afgelopen 
jaren onverminderd werd toegepast. Van januari 
tot en met oktober 2014 zaten 379 
bestuursrechtelijk gedetineerde vreemdelingen in 
een isoleercel. Het percentage is al jarenlang gelijk: 
dagelijks zit gemiddeld 1,2 of 1,3 procent van de 
gedetineerde vreemdelingen in isolatie. Dit lijkt 
een verwaarloosbaar percentage, maar jaarlijks 
zitten er dus honderden vreemdelingen in een 
isoleercel, met mogelijk schadelijke gevolgen voor 
de gezondheid.  
 
Binnen vier weken komt de staatssecretaris met 
een schriftelijke reactie op het rapport. Tevens 
heeft hij beloofd de ambitie ten aanzien van het 
verminderen van isolatieplaatsingen in het 
wetsvoorstel Terugkeer en 
Vreemdelingenbewaring te laten terugkomen.  
 

 

Visitatie 
De staatssecretaris heeft ook toezeggingen gedaan over visitatie. 
Visiteren is het naakt fouilleren waarbij ook lichaamsholtes 
worden gecheckt op verboden voorwerpen. In veel gevallen was 
het gebruikelijk om voorafgaand aan een isolatieplaatsing te 
visiteren, terwijl de detentiecentra ook beschikking hadden over 
een body scan. De body scan is vergelijkbaar met de machine die 
op Schiphol bolletjesslikkers probeert op te sporen. De 
staatssecretaris was ontstemd te horen dat visitatie nog steeds 
regelmatig plaatsvond en beloofde dat in het vervolg alleen nog 
in uitzonderlijke gevallen kan worden gevisiteerd. Tegelijkertijd 
meldde de staatssecretaris dat in het enige detentiecentrum dat 
nog niet over een body scan beschikte, DC Schiphol, diezelfde dag 
een body scan is geïnstalleerd.  
 
Dit is een groot succes, maar het Meldpunt is kritisch. We zullen 
meldingen over visitaties blijven signaleren en zonodig aan de bel 
trekken.  

 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D00010&did=2015D00010
http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/?id=320


3. Mensenrechten in Nederland 
 

 

 

Amnesty International is dé voorvechter op het gebied van mensenrechten. Elk jaar komt de organisatie met een 
groot rapport waarin het elk land beoordeelt op het naleven van mensenrechten. Ook Nederland komt aan bod.  

Amnesty International is op vier punten kritisch op Nederland, waarbij het thema vluchtelingen- en 
migrantenrechten als eerste onder de loep wordt genomen. Amnesty zegt dat hoewel het aantal mensen in 
vreemdelingendetentie afneemt, de duur van detentie nog steeds disproportioneel lang is en de 
omstandigheden te strikt. Ook noemt Amnesty het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring, 
waar het samen met het Meldpunt en andere organisaties haar zorgen over heeft geuit. Onze standpunten vindt 
u hier. 

Het stuk wordt afgesloten met het noemen van de nieuwe gesloten gezinsvoorziening (ggv) in Zeist, waar 
kinderen met hun ouders in een prettigere omgeving kunnen verblijven dan in een normaal detentiecentrum. 
Hoewel de ggv een verbetering is ten opzichte van de situatie in het verleden, is het Meldpunt van mening dat 
kinderen nooit in detentie mogen worden geplaatst. Hieronder staat de gehele tekst van Amnesty International 
over vreemdelingendetentie in Nederland: 

“Although the number of people placed in immigration detention was declining, migrants without 
regular legal status continued to face disproportionately long periods of detention under excessively 
strict conditions. In December 2013 the Minister for Security and Justice made legislative proposals to 
reform immigration detention. However, in February 2014, Amnesty International and 10 other civil 
society organizations raised numerous concerns about the draft legislation. In October, the government 
opened a childfriendly closed location for families with children whose detention it deemed 
unavoidable, instead of holding them in a prison-like facility.” 

Het gehele rapport kunt u hier downloaden. 

http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/index.asp?id=298
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2015/en/


 

 

 

 

4. Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring  

Mensen in vreemdelingendetentie zijn doorgaans minder op de hoogte van het Nederlandse rechtssysteem dan 
de gemiddelde Nederlander. Juist voor ongedocumenteerden in bewaring die zelf geen onderzoek kunnen doen 
naar de manier waarop het Nederlandse recht werkt, is het van groot belang dat hun advocaten over voldoende 
kennis en motivatie beschikken om hun belangen te behartigen. 

Op 20 februari heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie een kennismakingsgesprek gehad met de 
Klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring (KRAV). De KRAV is een commissie binnen 
de Raad voor Rechtsbijstand en behandelt klachten omtrent advocaten die onder de maat presteren bij het 
behartigen van de belangen van  hun ongedocumenteerde cliënten. Het Meldpunt ontvangt regelmatig klachten 
van vreemdelingen over hun advocaten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet bezoeken van de 
piketadvocaat binnen 24 uur nadat de ongedocumenteerde is opgepakt. Ook worden meldingen gemaakt over 
het slecht telefonisch bereikbaar zijn van de advocaat of het te laat indienen van beroep. 

De KRAV heeft ons gevraagd signalen van slecht presterende advocaten op te vangen en bij voldoende zwaarte 
een klacht in te dienen bij de KRAV. Op die manier kunnen misstanden worden aangepakt en 
belangenbehartigers die systematisch over de schreef gaan worden berispt of zelfs geschorst.  

Op de website van de KRAV vindt u meer informatie over de commissie en hoe u kunt klagen over een advocaat. 

 

http://rvr.org/nl/over_rvr/organisatie,utrecht/Klachtencommissie-Rechtsbijstand-Asiel-en-Vreemdel.html


5. Rot op naar je eigen land 
 

 

 

 

 

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Dokters van de Wereld, Emmaus Haarzuilens, Kerk in Actie, Maria Stroot Fonds, Stichting het R.C. 
Maagdenhuis en Haella Stichting.  

www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl | 010-7470156 | Vanuit detentie: 0800-3388776  
Twitter: @info_vr |Stichting LOS – Meldpunt Vreemdelingendetentie 

In het spraakmakende televisieprogramma Rot op naar je eigen land van de EO doorliepen zes Nederlanders met 
elk hun eigen vooroordelen de route van een vluchteling van Syrië naar Nederland. In vier afleveringen 
ondergingen zij dezelfde ontberingen als vluchtelingen op weg naar Nederland, echter in omgekeerde volgorde.  

Waar veel ongedocumenteerden eindigen, in een detentiecentrum, begon voor de Nederlanders hun reis. Daar 
waar de ongedocumenteerden waar wij mee spreken tot maximaal 18 maanden kunnen vastzitten, brachten de 
deelnemers van Rot op naar je eigen land één nacht door in detentie. De verontwaardiging van het opsluiten 
zoals dat bij veel ongedocumenteerden aanwezig is, kwam ook in de eerste aflevering bij de Nederlanders voor. 
Het was zichtbaar dat de deelnemers niet op de hoogte waren van het bestaan van 
vreemdelingendetentiecentra.  

Via deze link http://rotop.eo.nl/ kunt u de aflevering terugzien. Tevens staan de andere drie afleveringen ook 
online. 

Kaarten schrijven 

Wakes 

Denkt u wel eens aan de mensen die in 
vreemdelingendetentie zitten? Wilt u hen een warm 
hart toedragen? Schrijf hen dan een kaartje! 
 
De mensen waar wij mee in contact zijn, zijn heel 
dankbaar wanneer zij een leuk kaartje ontvangen met 
een kleine tekst erop. Het feit dat er even aan hen 
gedacht wordt betekend heel veel voor hen. 
 
U hoeft uw kaart niet aan iemand persoonlijk te 
richten. U kunt ze naar ons sturen en vervolgens 
sturen wij ze voor u door. U kunt uw kaarten naar het 
volgende adres sturen: 
 
Stichting LOS 
Mauritsweg 20 
3012JR Rotterdam 
 
 

 

Bij wakes wordt er ‘gewaakt’ over de vreemdelingen 
in detentie. Er wordt stilgestaan bij deze mensen die 
zonder papieren achter slot en grendel zitten. Tijdens 
wakes kunt u laten weten dat u het niet eens bent 
met het huidige regime en kunt u uw stem laten 
horen. Wilt u hier meer over te weten komen of wilt 
u zelf een keer een wake bijwonen? U kunt dan 
samen met vrijwilligers en organisaties de 
detentiecentra bezoeken tijdens de komende wakes: 
 
Detentiecentrum Zeist 
Elke eerste zondag van de maand vindt er een wake 
plaats bij het detentiecentrum in Zeist om 16.30 uur. 
Voor meer informatie:  klik hier. 

Detentiecentrum Rotterdam 
Elke eerste zondag van de maand vindt er een wake 
plaats om 19:00 – 20:00 uur bij het 
dententiecentrum in Rotterdam. Voor meer 
informatie: klik hier. 

Detentiecentrum Schiphol 
Elke tweede zondag van de maand vindt er een wake 
plaats van 14:00 – 15:30 uur bij het detentiecentrum 
in Schiphol. Voor meer informatie: klik hier. 
 

http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/
http://rotop.eo.nl/
http://www.wakezeist.nl/97692796
http://www.stichtingros.nl/wpsite/activiteiten/wake/
http://www.schipholwakes.nl/

