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Abstract 

Gedetineerden in vreemdelingenbewaring hebben op grond van art. 60 Pbw het recht om te klagen 

tegen beslissingen van de directeur. Zij kunnen hun beklag doen bij een bij wet ingestelde Commissie 

van Toezicht. Echter is niet eerder onderzoek gedaan naar deze beklagprocedure en hoe 

vreemdelingen in vreemdelingenbewaring de Commissie van Toezicht ervaren. In dit onderzoek wordt 

inzicht gegeven in de klachtenprocedure door middel van kwantitatieve data en kwalitatieve casussen. 

Daarnaast is de procedurele rechtvaardigheidsbeleving van negen mannelijke vreemdelingen in 

vreemdelingenbewaring in de leeftijd van 18 tot 64 bevraagd middels een semi-gestructureerd 

diepteinterview. Klachten gaan met name over bejegening en vrijheidsbenemende maatregelen zoals 

geboeid vervoer en overplaatsing naar de strafafdeling of isoleercel. De procedure loopt niet altijd 

conform de wet. De wettelijke afhandelingstermijn van vier weken wordt vrijwel altijd overschreden. 

Verder voelen de respondenten zich niet altijd serieus genomen door de Commissie van Toezicht en 

denken zij dat de Commissie van Toezicht hen niet wil helpen als zij adviseren om de klacht in te 

trekken. Daarnaast zien respondenten de samenwerking met de directie als het kiezen van de kant van 

de directie door de Commissie van Toezicht. Een verruiming van de mogelijkheid tot klagen, zoals in 

het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring is opgesteld, zal de procedurele 

rechtvaardigheid vergroten. Ook zal de Commissie van Toezicht op een aantal punten moeten 

veranderen in hun contact en werkwijze.  

Sleutelwoorden: procedurele rechtvaardigheid, Commissie van Toezicht, 

vreemdelingenbewaring, beklag 
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1 Introductie 

In 2017 waren 3180 vreemdelingen gedetineerd in vreemdelingenbewaring. Dat zijn er 

duizend meer dan in 2015 (Rapportage Vreemdelingenketen, 2018). De stijging die zich vanaf 2015 

heeft ingezet, heeft te maken met een hogere asielinstroom van vreemdelingen uit veilige landen, zoals 

Marokko, Algerije en Albanië. Deze asielaanvragen worden versneld afgedaan. Ook werden meer 

illegale vreemdelingen in bewaring gesteld nadat zij werden aangetroffen bij een Mobiel Toezicht 

Veiligheid-controle door de Koninklijke Marechaussee (Rapportage Vreemdelingenketen, 2016).  

Vreemdeling is de juridische term voor iemand die niet in het bezit is van de Nederlandse 

nationaliteit of een verblijfsvergunning. Vreemdelingen kunnen arbeidsmigranten zijn, maar ook 

buitenlandse studenten of gezinsleden die herenigd willen worden met hun familie. Daarnaast kan ook 

iemand zijn verblijfsvergunning worden ingetrokken na een ongewenstverklaring en zo vreemdeling 

worden. Verder kan iemand zijn verblijfsvergunning niet verlengd worden, bijvoorbeeld wanneer zijn 

land van herkomst weer veilig is (Nijland, 2012).       

 Als bijvoorbeeld een arbeidsmigrant langer dan drie maanden in Nederland wil zijn, dient hij 

een verblijfsvergunning aan te vragen. Wanneer deze wordt afgewezen of niet meer geldig is, dient hij 

het land te verlaten. Wanneer een vreemdeling zonder verblijfsgunning toch in Nederland blijft, 

verblijft hij onrechtmatig in Nederland. Hij kan dan in bewaring worden gesteld in een 

vreemdelingendetentiecentrum (Vreemdelingenwet 2000; Nijland, 2012). Deze detentiecentra worden 

aangestuurd door de Directe Bijzondere Voorzieningen (DBV) dat onder de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) valt (Alphen et al., 2013). Het doel van detentie is uitzetting naar het land van 

herkomst of een ander land. Een gedetineerde in vreemdelingenbewaring zit dan ook niet vast 

vanwege een strafbaar feit, maar op bestuursrechtelijke titel. Voor vreemdelingenbewaring geldt het 

ultimum remedium-beginsel en mag dus alleen worden toepast als minder ingrijpende middelen niet 

kunnen worden toegepast. Daarnaast mag de detentie maximaal achttien maanden duren  

(Vreemdelingenwet 2000; Nijland, 2012). Overigens wordt de wet zo geïnterpreteerd dat bij iemand 

die herhaald wordt gedetineerd wel cumulatief de achttien maanden overschreden mogen worden 

(Leerkens & Broeders, 2010; Amnesty International, 2016; Meldpunt Vreemdelingendetentie, 2018c). 
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In 2014 zat gemiddeld 85% van de vreemdelingen in vreemdelingenbewaring korter dan zes maanden 

gedetineerd en was de gemiddelde verblijfsduur 67 dagen (Afman & Van Schijndel, 2015) 

Over het vastzetten van vreemdelingen bestaat discussie onder wetenschappers, 

mensenrechtenorganisaties en de Nationale Ombudsman. Zo zou het opsluiten van mensen op 

gespannen voet staan met mensenrechten. Ongeacht nationaliteit of burgerschapsstatus heeft iedereen 

mensenrechten. Mensenrechten worden echter pas afdwingbaar door een soevereine staat en worden 

dus ingevuld als burgerrechten. Het mensenrechtenbeginsel wordt ondermijnt door een nationale 

soevereiniteit die vreemdelingen uitsluit van burgerrechten. Een vreemdeling heeft dus geen 

burgerrechten, omdat hij die niet kan afdwingen van een staat waarvan hij geen burger is. Indirect 

worden vreemdelingen dus beperkt in hun mensenrechten (Borren, 2012).    

 Vrijheidsontneming is daarnaast een zware maatregel, zeker als iemand geen strafbaar feit 

heeft gepleegd. Iemand die een zwaar delict heeft gepleegd, kan korter gedetineerd zijn dan een 

gedetineerde vreemdeling. Detentie zou onnodig lang duren en de omstandigheden in 

vreemdelingendetentie zouden niet passend zijn (Amnesty International, 2018).   

 Detentie heeft daarbij een negatief effect op het psychisch welzijn en andere schadelijke 

effecten op de gedetineerde (Ruiter, 2007; Kelk, 2014). Vreemdelingenbewaring is met de huidige 

opzet zo ingericht dat het op velen een geestdodende werking heeft (Verhoef et al., 2012). 

 Volgens de Nationale Ombudsman wordt de legitimiteit van vreemdelingenbewaring 

aangetast door het huidige regime dat geldt in vreemdelingenbewaring: ingeslotenen zitten minstens 

negen uur met een ander opgesloten in een ruimte van tien vierkante meter.  Ze hebben geen recht op 

arbeid of onderwijs en mogen slechts twee uur bezoek per week ontvangen. Verder staan zij altijd 

onder toezicht en zijn ze afhankelijk van de beslissingen die toezichthouders en de directeur van het 

detentiecentrum nemen (Verhoef et al., 2012).  

Ook worden procedures en wetten niet altijd nageleefd in het detentiecentrum, zoals bleek uit 

het rapport over de Schipholbrand in 2005 waar elf gedetineerde vreemdelingen omkwamen 

(Suurmond, 2006).  

Daarnaast worden gedetineerde vreemdelingen regelmatig geboeid als zij bijvoorbeeld een 

bezoek moeten brengen aan de rechtbank of het ziekenhuis. Dit vrijheidsbenemende middel mag niet 
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zomaar toegepast worden. Er moet een individuele beslissing aan ten grondslag liggen waarbij een 

belangenafweging gemaakt moet worden tussen adequate beveiliging en de gezondheidstoestand van 

de vreemdeling (RSJ, 2012). Soms worden vreemdelingen toch geboeid terwijl er geen gevaar voor de 

veiligheid of vluchtgevaar is. Voor een vreemdeling wordt het boeien als zeer vernederend en 

beschamend ervaren. Men voelt zich als een crimineel behandeld. Dit kan er voor zorgen dat een 

vreemdeling niet naar het ziekenhuis wilt als dit noodzakelijk is (Cornelisse, 2011; Meldpunt 

Vreemdelingendetentie, 2018a). 

Tegen beslissingen van de directeur van het detentiecentrum, zoals het onterecht boeien, 

kunnen gedetineerde vreemdelingen klagen bij de Commissie van Toezicht. Dit is een bij wet 

ingestelde commissie die toezicht houdt op wat zich afspeelt binnen een justitiële inrichting (art. 7 

Pbw). Hierdoor wordt de directeur indirect gecontroleerd. De Commissie van Toezicht is 

onafhankelijk en houdt vanuit de maatschappij toezicht op wat zich afspeelt in de justitiële inrichting. 

De Commissie van Toezicht heeft een beklagcommissie benoemd waarbij gedetineerden kunnen 

klagen (art.62 Pbw). De beklagcommissie is dus onderdeel van de Commissie van Toezicht. Een 

gedetineerde kan niet over alles klagen. Een gedetineerde kan enkel bij deze beklagcommissie klagen 

over een hem betreffende en namens de directeur genomen beslissing (art. 60 Pbw). Tegen de 

uitspraak van de beklagcommissie kunnen zowel de directeur als de klager beroep instellen (art. 69 

Pbw). De beklagcommissie moet binnen vier weken uitspraak doen (art. 67 Pbw). Voor de 

beroepscommissie bestaat geen termijn. De beroepscommissie moet zo spoedig mogelijk uitspraak 

doen (art. 71 Pbw). De beroepscommissie is geen onderdeel van de Commissie van Toezicht, maar 

van de Raad voor Strafrechtpleging en Jeugdbescherming (RSJ) (art. 69 Pbw; Lünnemann & Raijer, 

2004).  

In de praktijk blijkt echter dat de beklagcommissie niet altijd binnen vier weken uitspraak doet 

(Beroepscommissie, 2012: Meldpunt Vreemdelingendetentie, 2018b). Voor vreemdelingen is het van 

belang dat zo snel mogelijk uitspraak wordt gedaan, omdat zij slechts voor een korte periode vast 

zitten. Ook blijkt dat de compensatie voor een zelfde soort gegronde klacht kan verschillen in grootte. 

Het is onduidelijk waarop dit verschil is gebaseerd (Meldpunt Vreemdelingendetentie, 2018b). 

 Daarnaast blijkt dat bepaalde soort klachten regelmatig terug komen, zoals het ongemotiveerd 
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boeien van gedetineerde vreemdelingen (Meldpunt Vreemdelingendetentie, 2018a). Het lijkt alsof 

klachten niet goed worden teruggekoppeld met de Commissie van Toezicht en/of de 

vreemdelingendetentiecentra, omdat dezelfde soort klachten blijven terugkomen en ook gegrond 

worden verklaard. Het lijkt dus alsof te weinig wordt gedaan met gegrond verklaarde klachten om 

deze in de toekomst te voorkomen.       

 Verder vormen gedetineerden vreemdelingen een kwetsbare groep. Ze zijn beroofd van hun 

vrijheid, kunnen beperkt in contact komen met de buitenwereld en spreken niet altijd de Nederlandse 

taal (Jacobs, Bruinsma & van Haaf, 2006; Boone, Althoff, Koenraadt & Timp, 2015). Ook blijken veel 

gedetineerden te kampen met psychische problematiek en stress (Dirkzwager, Nieuwbeerta & Fiselier, 

2009; Beyens, Dirkzwager & Korf, 2014; Meldpunt Vreemdelingendetentie, 2016; Boone, Althoff, 

Koenraadt & Timp, 2015). Voor deze groep mensen is het dus wellicht nog belangrijker dat er serieus 

wordt omgegaan met hun klachten en zijn schendingen zoals onterecht boeien wellicht schadelijker 

voor gedetineerde vreemdelingen dan voor strafrechtelijk gedetineerden. Dit onderzoek richt zich op 

het functioneren van de Commissie van Toezicht en in het bijzonder de beklagcommissie in 

vreemdelingenbewaring.   

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe functioneert de Commissie 

van Toezicht met betrekking tot de beklagprocedure in vreemdelingenbewaring?. Deze vraag dient 

beantwoord te worden aan de hand van twee deelvragen: (1) Hoe zien de klachten van vreemdelingen 

in vreemdelingenbewaring eruit en wat gebeurt hiermee?; (2) Wat is de procedurele 

rechtvaardigheidsbeleving van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring met betrekking tot de 

Commissie van Toezicht?.         

 Met de term functioneren wordt bedoeld hoe de beklagprocedure verloopt en hoe de 

Commissie van Toezicht wordt ervaren met betrekking tot procedurele rechtvaardigheid onder 

vreemdelingen. Met de Commissie van Toezicht wordt de Commissie van Toezicht Rechtbank 

Rotterdam die toeziet op detentiecentrum Rotterdam en Commissie van Toezicht Rechtbank Midden-

Nederland die toeziet op detentiecentrum Zeist en Justitieel Complex Schiphol bedoeld. Met klachten 

worden klachten die ingediend kunnen worden bij de Commissie van Toezicht conform art.60 Pbw 

bedoeld.            
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 Als eerste wordt in het juridisch kader de Commissie van Toezicht en in het theoretisch kader 

procedurele rechtvaardigheid beschreven. Vervolgens wordt in de methoden beschreven hoe dit 

onderzoek is uitgevoerd. Daarna wordt in de resultatensectie de resultaten weergegeven. Als laatste 

volgt een conclusie en discussie.  

2 Juridisch en theoretisch kader 

2.1 Juridisch kader: Commissie van Toezicht       

 De Commissie van Toezicht (CvT) is een bij wet ingestelde onafhankelijke commissie (Kelk 

2008; art.7 Pbw). Elke justitiële inrichting heeft een Commissie van Toezicht (art. 7 lid 1 Pbw). 

Detentiecentra voor vreemdelingen die het land moeten verlaten vallen onder een bijzondere 

voorziening en hebben dus ook een Commissie van Toezicht. Een Commissie van Toezicht kan één of 

meer locaties van een inrichting bestrijken (Toezichtkader Commissie van Toezicht, 2008). In 

Nederland zijn drie vreemdelingendetentiecentra, namelijk detentiecentrum Zeist, detentiecentrum 

Rotterdam en detentiecentrum Schiphol. Detentiecentrum Schiphol is onderdeel van Justitieel 

Complex Schiphol. Er zijn twee Commissies van Toezicht die toezicht houden op 

vreemdelingendetentiecentra: Rechtbank Rotterdam en Rechtbank Midden-Nederland waar de 

detentiecentra van Zeist en Schiphol onder vallen (Commissie van Toezicht, 2018).  

 De leden van de Commissie van Toezicht worden voor vijf jaar benoemd en kunnen tweemaal 

voor herbenoeming in aanmerking komen (art. 11 lid 1 Pm). De Commissie van Toezicht bestaat uit 

ten minste zes leden en ten hoogste een door de minister van Justitie en Veiligheid vast te stellen 

aantal leden (art. 11 lid 2 Pm). De wet stelt dat de Commissie van Toezicht zo breed mogelijk is 

samengesteld. Dit betekent dat in elk geval een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht, 

een medicus, een advocaat en een deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk deel moet 

uitmaken van de Commissie van Toezicht (art. 11 lid 3 Pm).     

 De Commissie van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op de wijze van de 

tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming in de inrichting of afdeling (art. 7 lid 2 sub a Pbw). Ook 

dienen zij kennis te nemen van door de gedetineerden naar voren gebrachte grieven (art. 7 lid 2 sub b 

Pbw) en zorg te dragen voor de behandeling van klaagschriften (art. 7 lid 2 sub c Pbw) aan de minister 
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van Justitie en Veiligheid, de Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) en de 

directeur advies en inlichtingen te geven omtrent het de wijze van tenuitvoerlegging van de 

vrijheidsbeneming in de inrichting of afdeling (art. 7 lid 2 sub d Pbw). De Commissie van Toezicht 

heeft drie kernactiviteiten met betrekking tot toezicht, bestaande uit informatie verzamelen, oordelen 

en interveniëren (Toezichtkader Commissie van Toezicht, 2008).    

 De beklagcommissie van de Commissie van Toezicht is een formeel-juridische rechtsweg die 

oordeelt over de klachten die ingediend worden door gedetineerden (Kelk, 2008). Wanneer een 

klaagschrift is ontvangen, stuurt de secretaris van de beklagcommissie een kopie naar de directeur (art. 

63 lid 1 Pbw). De directeur kan aan de beklagcommissie een reactie op de klacht toesturen. Een kopie 

van de reactie wordt gestuurd naar de klager. Een klager kan na ontvangen van de reactie van de 

directeur besluiten om de klacht in te trekken. Als hij zijn klacht niet intrekt, kan de 

maandcommissaris, die een lid is van de Commissie van Toezicht, bemiddelen (art. 63, vierde lid 

Pbw). Deze maandcommissaris dient minstens één keer per maand bij de inrichting spreekuur te 

houden (art.17 Pm). Hij heeft tot taak om op de hoogte te blijven wat er leeft in een inrichting door in 

contact te komen met gedetineerden (art. 7 lid 3 Pbw).      

 Een eenvoudige klacht kan persoonlijk door de voorzitter van de beklagcommissie of een door 

hem aangewezen lid van de beklagcommissie worden afgedaan. Dit kan zonder dat een klager op 

zitting is geweest om hem te horen (art. 62, lid 2 Pbw). Een minder eenvoudige klacht wordt afgedaan 

door de voltallige beklagcommissie, bestaande uit drie leden (art.62 lid 1 Pbw). De zitting van de 

beklagcommissie vindt plaats binnen de penitentiaire inrichting en is niet openbaar (art.62 lid 4 Pbw). 

Een uitspraak kan mondeling aan de klager en directeur worden medegedeeld maar is in de regel op 

schrift gesteld (art. 67 lid 5 Pbw). De uitspraak kan geheel of gedeeltelijk niet-ontvankelijkverklaring, 

ongegrondverklaring of gegrondverklaring van het beklag zijn (art. 68 lid 1 Pbw).   

 Zowel de klager als de directeur kunnen binnen zeven dagen in beroep gaan als zij in het 

ongelijk zijn gesteld. Beroep wordt ingediend bij de beroepscommissie dat uit leden van de Raad voor 

Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) bestaat (art. 69 lid 1 Pbw).    

 Bij gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaarde klachten moet de directeur de gevolgen van 

zijn beslissing ongedaan maken. Als de gevolgen van een beslissing niet ongedaan gemaakt kunnen 
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worden, kan de klager in aanmerking komen voor compensatie. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Er 

kan van compensatie worden afgezien als het ondervonden ongerief gering is geacht 

(Beroepscommissie, 1984). Het niet verschijnen van klager op de zitting mag niet uitsluitend een 

reden zijn dat een compensatie niet wordt toegekend (Beroepscommissie, 1996; Kelk, 2008). De 

hoogte van de compensatie hangt af of een klacht materieel onjuist is of dat er alleen sprake is van een 

vormverzuim. Een klacht die is gegrond verklaard op formele gronden rechtvaardigt een geringere 

compensatie. Het minimale bedrag is daarbij vijf euro en maximaal 1/3 van het totale bedrag dat 

toegekend zou zijn bij een materiaal gegrond verklaarde klacht (Beroepscommissie, 2000; Kelk, 

2008).            

 Alleen individuele gedetineerden hebben de mogelijkheid om te klagen zoals blijkt uit art.60 

Pbw. Klachten die namens een groep worden ingediend zijn formeel van beklag uitgesloten. Klachten 

die mede namens een aantal anderen zijn ingediend, worden soms toch behandeld door de 

beroepscommissie. De namen moeten dan vermeld staan op een bijlage van de klacht en getekend zijn 

door deze mede klagers (Beroepscommissie, 2001; Kelk, 2008). Verder mogen alleen gedetineerden 

een klacht indienen (art. 60 lid 1 Pbw). Een klacht die is ingediend door een ex-gedetineerde zal niet-

ontvankelijk worden verklaard, ook al is deze binnen de termijn van zeven dagen ingediend 

(Beroepscommissie, 2006). Een klacht die is ingediend tijdens detentie, wordt na invrijheidstelling wel 

behandeld. Bezoekers of familie van gedetineerden kunnen geen klacht indienen (art. 60 Pbw; Kelk, 

2008).             

 Er kan alleen over beslissingen geklaagd worden. Dit beperkt het klachtrecht waardoor niet 

over alle aspecten van vreemdelingenbewaring geklaagd kan worden. Handelen en nalaten van 

personeel in het kader van de uitoefening van zijn taak, wordt gezien als handelen van de directeur en 

daar kan dus over geklaagd worden. Een uitzondering hierop is puur feitelijk handelen. Wat puur 

feitelijk handelen inhoudt, is onduidelijk. Om toch te klagen tegen puur feitelijk handelen, is door de 

directeur een beslissing uit te lokken over het feitelijk handelen. Men kan bijvoorbeeld vragen of de 

directeur de handeling correct vindt of niet. Zijn antwoord zou beschouwd kunnen worden als een 

beslissing van de directeur waardoor er over geklaagd kan worden (Beroepscommissie, 2005). Verder 

kan ook niet worden geklaagd over regels van algemene strekking, zoals huisregels. Tegen een regel 
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die voor iedereen geldt, zoals dat op een bepaalde plek niet meer gerookt mag worden, kan niet tegen 

worden geklaagd. Er kan wel geklaagd worden tegen een regel van algemene strekking als deze in 

strijd lijkt te zijn met een hogere regeling (Beroepscommissie, 2005: Kelk, 2008).   

  De Commissie van Toezicht moet binnen vier weken na ontvangst van de klacht een uitspraak 

doen. Deze termijn mag in bijzondere omstandigheden met nog eens vier weken verlengd worden en 

moet worden medegedeeld aan klager en de directeur (art.67 lid 1 Pbw). Deze termijn is echter nog 

steeds niet altijd haalbaar. Aan overschrijding van het termijn zitten geen rechtgevolgen 

(Beroepscommissie, 2012).         

 Hoe de klachten van klagers eruit zien en wat hier precies mee gebeurt is nooit onderzocht. Dit 

juridisch kader geeft wel enigszins weer wat er met klachten zou moeten gebeuren. Ook geeft de 

Beroepscommissie zelf aan dat de afhandelingstermijn niet altijd haalbaar is. De verwachting is dat dit 

ook in de resultaten naar voren komt.                

2.2 Theoretisch kader: Procedurele rechtvaardigheid     

 Procedurele rechtvaardigheid gaat over rechtvaardigheidsoordelen en de wijze waarop burgers 

autoriteit ervaren. Deze rechtvaardigheidsoordelen worden niet zozeer bepaald door het uiteindelijke 

resultaat, maar vooral door de kenmerken en de beleving van de (gerechtelijke) procedure die tot dat 

resultaat heeft geleid (Thibaut & Walker, 1975; Velthoven, 2011).     

 Of iemand zich rechtvaardig behandeld acht, hangt af van een aantal factoren. Partijen moeten 

de beleving hebben dat zij hun deel van het verhaal kunnen vertellen. Ze moeten het gevoel hebben dat 

er naar hun wordt geluisterd en dat zij gehoord worden. Een andere factor is of de partij het idee heeft 

dat zij met respect worden behandeld. Ook moeten zij het idee hebben dat beslissingen 

onbevooroordeeld worden genomen en dat zij vertrouwen hebben in de autoriteiten. Verder is van 

belang of de partij een stem heeft in het bepalen waarop in hun zaak wordt beslist (Van den Bos &Van 

der Velden, 2012; Boone, Althoff, Koenraadt & Timp, 2015). Volgens Tyler (1990, 2010) zijn de 

belangrijkste aspecten van procedurele rechtvaardigheid neutraliteit, inspraak, vertrouwen in 

autoriteiten, het ontbreken van bias, eerlijkheid, inspanningen doen om eerlijk te zijn, beleefdheid en 

respect.           

 Onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid in de context van vreemdelingenbewaring is 
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zeer schaars. Uit eerder onderzoek naar bejegening van gedetineerden in vreemdelingenbewaring 

kwam naar voren dat er aanwijzingen zijn dat vreemdelingen die positief zijn over de procedurele 

rechtvaardigheid van de detentie in sterkere mate aan hun terugkeer meewerken. Vreemdelingen die 

de detentie primair als afschrikwekkend ervaren zijn mede geneigd de detentieperiode uit te zitten om 

daarna naar een ander Europees land te emigreren (Alphen et al., 2013). In onderzoek naar de relatie 

tussen factoren van het leefklimaat en het effect van interventies op gedrag in justitiële inrichtingen, 

waaronder vreemdelingenbewaring, is procedurele rechtvaardigheid gebruikt als theoretische 

verklaring voor deze relatie (Boone, Althoff & Koenraadt, 2015).     

 Onderzoek naar beklag in justitiële inrichtingen of vreemdelingenbewaring is nooit eerder 

gedaan. Echter is onderzoek naar de procedurele rechtvaardigheidsbeleving onder klagers in 

vreemdelingenbewaring van belang, omdat de stand van zaken onbekend is. Mocht onvrede over de 

klachtafhandeling aan de orde zijn, dan kunnen met de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan 

worden om in de toekomst klagers minder teleurgesteld en meer tevreden te laten zijn met hun 

klachtafhandeling.          

   

3 Methoden 

3.1 Inkaderen onderzoeksvraag 

Zoals in het juridisch en theoretisch kader is uiteengezet, focust dit onderzoek op de 

beklagprocedure van de Commissie van Toezicht en hoe vreemdelingen deze commissie ervaren. Het 

doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de beklagprocedure en de procedurele 

rechtvaardigheidsbeleving van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring. De hoofdvraag en 

bijbehorende deelvragen van dit onderzoek zijn:  

1 Hoe functioneert de Commissie van Toezicht met betrekking tot de beklagprocedure in 

vreemdelingenbewaring? 

1.1Hoe zien de klachten van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring eruit en wat gebeurt 

hiermee?  
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1.2 Wat is de procedurele rechtvaardigheidsbeleving van vreemdelingen in 

vreemdelingenbewaring met betrekking tot de Commissie van Toezicht?                  

3.2 Dataverzameling methoden en technieken 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van mixed methods. Enerzijds worden meldingen 

van het Meldpunt Vreemdelingendetentie en jaarverslagen van de Commissie van Toezicht 

geanalyseerd om een kader te schetsen. Daarnaast worden gedetineerde vreemdelingen geïnterviewd 

en gevraagd naar hun ervaring met de Commissie van Toezicht. Dit onderzoek bevat dus een 

kwantitatief en kwalitatief onderzoeksgedeelte. Er is gekozen voor triangulatie, omdat op deze manier 

inzicht kan worden verkregen in de percepties en ervaringen van gedetineerden vreemdelingen en een 

kader geschetst kan worden van de klachten. Beide onderzoeksmethoden vullen elkaar aan.  

3.2.1 Klachten 

Om een beeld te schetsen van de klachten die worden ingediend door gedetineerde vreemdelingen 

zijn jaarverslagen van de Commissie van Toezicht gebruikt en data van het Meldpunt 

Vreemdelingendetentie. De jaarverslagen van detentiecentrum Schiphol en Zeist van de jaren 2014 tot 

en met 2017 zijn gedownload van DJI.nl op 20 april 2018. De jaarverslagen van detentiecentrum 

Rotterdam zijn opgevraagd bij Dienst Justitiële Inrichtingen op 20 april 2018. Het jaarverslag van 

Detentiecentrum Rotterdam van 2013 is op 10 mei 2018 ontvangen. Daarnaast is een 

klachtenoverzicht geraadpleegd op 22 juni 2018 op www.commissievantoezicht.nl. De database van 

het Meldpunt Vreemdelingendetentie is geraadpleegd tussen 15 juni 2018 en 1 augustus 2018.   

Deze bronnen zijn geraadpleegd om daar tabellen van te vormen zodat met deze data de eerste 

deelvraag beantwoord kan worden.   

3.2.1.1 Jaarverslagen 

De jaarverslagen zijn afkomstig van de Commissie van Toezicht van Zeist en Justitieel 

Complex Schiphol van de jaren 2014 tot en met 2016. Dit betreffen de meeste recente jaarverslagen. 

De jaarverslagen van de Commissie van Toezicht van detentiecentrum Rotterdam waren nog niet 

geschreven voor de jaren 2014 tot en met 2018. Voor het jaar 2017 is een overzicht geraadpleegd waar 

alle klachten van alle detentiecentra waren weergegeven. Er was alleen een overzicht van 2017 

bekend.  
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3.2.1.2 Meldingen Meldpunt Vreemdelingendetentie 

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de 

verbetering van detentieomstandigheden in vreemdelingenbewaring. Het heeft een gratis nummer 

waar gedetineerden vreemdelingen naar toe kunnen bellen. De organisatie richt zich op 

vreemdelingendetentie en niet zozeer op de gesloten gezinsvoorziening waar vrouwen en kinderen 

gedetineerd zijn met het oog op uitzetting. De meldingen komen daarom alleen van volwassen 

mannen.  

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie houdt de beklagprocedure nauwkeurig bij in een 

beklagregister. Hierin staan onder andere het onderwerp van de klacht, de uitspraak en de 

afhandelingstermijn. In het beklagregister staan voornamelijk klachten die door het Meldpunt namens 

gedetineerde vreemdelingen zijn geschreven. De informatie in het beklagregister is afhankelijk van 

brieven die toegezonden zijn door de Commissie van Toezicht en wat gedetineerde vreemdelingen 

hebben doorgegeven. De tabellen 1 en 2 in de resultatensectie zijn ingevuld aan de hand van 

informatie die door mij of het Meldpunt is verzameld. In dit onderzoek zijn klachten van 2017 en het 

eerste half jaar van 2018 geïncludeerd. Een overzicht van de beklagregistratie bevat meer informatie 

dan te vinden is in de jaarverslagen van de Commissie van Toezicht. Zo bevatten de tabellen ook 

informatie over of een zitting heeft plaatsgevonden, de afhandelingstermijn en is het onderwerp van de 

klacht specifieker.  

Ook is bekend wie de klachten hebben ingediend. In Tabel 1 worden de klagers van 2017 

beschreven. De klagers komen voornamelijk uit Noord-Afrika en zijn gemiddeld 35 jaar oud. Bijna 

40% beheerste de Nederlandse taal niet. In Tabel 2 worden de gedetineerden beschreven die in de 

eerste helft van 2018 geklaagd hebben. De helft van de klagers komt uit Marokko. Ze zijn gemiddeld 

34 jaar oud.  

Naast cijfers worden ook voorbeelden gegeven aan de hand van casussen. Deze casussen zijn 

samengesteld op basis van informatie die verzameld is door mij of het Meldpunt 

Vreemdelingendetentie. Ook is een casus deels gebaseerd op een zitting die ik heb bijgewoond als 

medewerker van het Meldpunt en als onderzoeker. Hiervan heb ik verslag gemaakt. Deze casussen 

moeten de tabellen verduidelijken.  
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Tabel 1 

 Beschrijvingen en frequenties van vreemdelingen die individuele klachten hebben ingediend in 2017, 

geregistreerd door Meldpunt Vreemdelingendetentie 

Variabelen N Minimum Maximum Mean Sd  

Leeftijd 29 19 64 35,3 12,3 

Sekse      

- Man 100% (29)     

- Vrouw  0% (0)     

- Totaal 100% (29)      

Detentiecentrum      

- DCR 62% (18)     

- DCS 20,6% (6)     

- DCZ 17,2% (5)     

- Totaal  100% (29)     

Afkomst      

- Marokko 44,8% (13)     

- Algerije 17,2% (5)     

- Egypte 10,3% (3)     

- Dominicaanse 

Republiek 

10,3% (3)     

- Suriname 6,9 % (2)     

- Liberia 3,4% (1)     

- Sri Lanka 3,4% (1)     

- Oekraïne 3,4% (1)     

- Onbekend 3,4% (1)     

- Totaal  100% (29)     

Beheersing Nederlandse taal      

- Ja 44,8% (13)     

- Nee 55,2% (16)     

- Totaal  100% (29)     

 

 

Tabel 2 

Beschrijvingen en frequenties van vreemdelingen die individuele klachten hebben ingediend in de 

eerste helft van 2018, geregistreerd door Meldpunt Vreemdelingendetentie 

Variabelen N Minimum Maximum Mean Sd  

Leeftijd 20 18 58 34 11,0 

Sekse      

- Man 100 % (20)     

- Vrouw  0% (0)     

- Totaal 100% (20)      

Detentiecentrum      

- DCR 65% (13)     

- DCR + DCZ 5% (1)     

- DCZ 15% (3)     

- DCS 15% (3)     

- Totaal  100% (20)     

Afkomst       
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- Marokko 50% (10)     

- Egypte 5% (1)     

- Suriname  5% (1)     

- Servië 5% (1)     

- Cuba  5% (1)     

- Guinee 5% (1)     

- Sierra Leone 5% (1)     

- Burundi  5% (1)     

- Onbekend 15% (3)     

- Totaal  100% (20)     

Beheersing Nederlandse taal      

- Ja 70% (14)     

- Nee 30% (6)     

- Totaal  100% (20)     

 

3.2.2 Interviews 

De bevindingen voor deelvraag twee zijn gebaseerd op semi-gestructureerde diepte-

interviews. Het voordeel van deze vorm is dat participanten hun ervaringen en mening konden delen 

binnen hun eigen referentiekader.  

3.2.2.1 Participanten 

Tabel 3 

Beschrijving van vreemdelingen die geïnterviewd zijn 

Variables N Minimum Maximum Mean Sd  

Leeftijd 9 27 64 39,4 13,4 

Nationaliteit      

- Marokkaans 88% (8)     

- Onbekend 12% (1)     

- Totaal  100% (9)     

Aantal klachten 9 1 6 2,6 1,4 

Maanden in vreemdelingenbewaring 9 2 5,5 4,4 1,8 

Aantal keer in vreemdelingenbewaring 9 1 15 3,7 5,2 

 

Aan het onderzoek deden negen mannelijke participanten mee die allen ten tijden van het 

interview in Detentiecentrum Rotterdam verbleven op grond van artikel 59 Vw. Acht respondenten 

waren van Marokkaanse afkomst en één respondent wilde zijn afkomst niet kenbaar maken. De 

leeftijd van de participanten varieerde van achttien tot 64 jaar (M=35). Drie respondenten zijn eerder 

gedetineerd geweest in vreemdelingenbewaring. Sommige respondenten zijn eerder gedetineerd 

geweest op strafrechtelijke grond. Hier is niet specifiek naar gevraagd, maar dit bleek uit het 

interview. Gemiddeld zaten de respondenten drie maanden gedetineerd in vreemdelingenbewaring 

toen het interview werd afgenomen. De respondenten betreffen allen mannen, omdat weinig vrouwen 
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in vreemdelingenbewaring zitten. Zij verblijven in een gesloten gezinsvoorziening die anders is 

ingericht dan de detentiecentra en verblijven er veelal kort. De participanten zijn geen 

uitgeprocedeerde asielzoekers. Hun verblijfspapieren zijn ingetrokken, verlopen of ze hebben deze 

nooit gehad.  

Potentiële participanten zijn op twee manieren benaderd. Enerzijds ging het om gedetineerde 

vreemdelingen die contact hadden met het Meldpunt die tijdens een telefoongesprek benaderd zijn om 

mee te doen (N=9). Iedereen die op deze manier benaderd is, heeft ingestemd met een interview. 

Daarnaast heeft één van de respondenten rondgevraagd in Detentiecentrum Rotterdam. Hij heeft 

meerdere vreemdelingen gevraagd maar kreeg vaak terug dat ze het niet durfde of vertrouwde, omdat 

ze het Meldpunt Vreemdelingendetentie niet kenden.  

Een inclusiecriterium was dat een respondent ten minste één klacht moet hebben ingediend bij 

de Commissie van Toezicht. De respondent moet de klacht hebben ingediend terwijl hij in 

vreemdelingenbewaring zat en niet gedetineerd zat op strafrechtelijke grond.  

3.2.2.2 Dataverzameling interview 

Tabel 4 

Beschrijvingen en frequenties van de interviews 

Variables N Minimum Maximum Mean Sd  

Duur interview in minuten 9 20 98 40  

Interview manier      

- Telefonisch 20% (2)     

- Spreekkamer 80% (7)     

- Totaal 100% (9)     

Interview opgenomen      

- Ja 70% (6)     

- Nee  30% (3)     

- Totaal  100% (9)     

 

De data is verzameld tussen 19 april 2018 en 5 juni 2018. Zes interviews zijn opgenomen met 

de voice recorder van een laptop in een spreekkamer. Dat is een aparte ruimte in het detentiecentrum 

Rotterdam waar vertrouwelijke gesprekken gevoerd kunnen worden. Er kan niet meegeluisterd worden 

door een bewaarder. Drie interviews zijn niet opgenomen, omdat het op dat moment nog niet mogelijk 

was om een laptop mee te nemen naar de ruimte waar het interview werd afgenomen. Twee van de 

drie niet-opgenomen interviews zijn telefonisch afgenomen waarbij zo goed mogelijk is mee getypt. 
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Één interview is gedocumenteerd met pen en papier in een spreekkamer. De interviews duurde 20 tot 

98 minuten (M=40).  

3.2.2.3 Instrumentarium 

De vragenlijst is gebaseerd op vier aspecten van procedurele rechtvaardigheid, namelijk (1) 

gehoord worden, (2) perceptie Commissie van Toezicht (3) procedure en (4) communicatie (Tyler, 

1990; Brenninkmeijer, 2009). Elk aspect is besproken aan de hand van meerdere vragen die gebaseerd 

zijn op een topiclist. In bijlage 1 is de vragenlijst te vinden. De vragen zijn in sommige gevallen 

tijdens het interview anders geformuleerd. Dit vanwege grote verschillen in begrip en beheersing van 

de Nederlandse taal onder de respondenten. Hierdoor konden sommige vragen ook niet gesteld 

worden.  

3.2.2.4 Procedure 

Allereerst is er een topiclist opgesteld aan de hand van de literatuur. Deze zijn uitgeschreven 

in vragen. Daarna is een lijst opgesteld met mogelijke respondenten. Vervolgens zijn respondenten 

benaderd voor het onderzoek nadat zij zelf contact hebben opgenomen met het Meldpunt 

Vreemdelingendetentie. Tijdens een telefoongesprek is de respondent gevraagd of hij mee wilt doen 

met een onderzoek naar de Commissie van Toezicht. De respondent is tijdens het telefoongesprek 

duidelijk gemaakt wat het interview inhoudt, dat het anoniem is en dat het gebruikt gaat worden voor 

een onderzoek waar hij zelf geen baat bij heeft. Er is getracht de respondent geen hoop te geven met 

betrekking tot hun bewaringszaak of beklagprocedure. Dit is nogmaals uitgelegd voorafgaand aan het 

interview. Er is een telefonische afspraak gemaakt of een afspraak op het detentiecentrum.  Het 

interview vond in sommige gevallen plaats na vertrouwelijke informele gesprekken die dienen als hulp 

of steun zoals het Meldpunt Vreemdelingendetentie beoogt. In sommige gevallen liepen deze 

informele gesprekken en het interview door elkaar. De interviews zijn in zes gevallen opgenomen met 

een laptop. De opnamen zijn later getranscribeerd, met uitzondering van informele en/of 

vertrouwelijke stukken. Voor drie interviews geldt dat er geen opnamen gemaakt zijn. In twee 

gevallen is mee getypt en in één geval is meegeschreven. Bij drie interviews was nog een medewerker 

van het Meldpunt aanwezig die na mij een interview afnam met de respondent over een ander 
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onderwerp. Deze medewerker stelde geen vragen tijdens het interview, maar kon soms niet vermijden 

iets te zeggen als de respondent hem wat vroeg.  

3.3 Methodologische uitdagingen en limitaties 

Tijdens het onderzoek stuitte ik op een aantal methodologische uitdagingen en limitaties. Dit 

had voornamelijk betrekking op het toegang krijgen tot data en de lastige onderzoekspopulatie.  

3.3.1 Toegang krijgen en vertrouwen winnen: een complexe relatie  

De onderzoekspopulatie is een zeer moeilijk bereikbare groep. Vreemdelingen in 

vreemdelingenbewaring hebben geen toegang tot het internet en ze kunnen ook niet gebeld worden. 

Daarnaast kunnen ze ineens vrijgelaten of uitgezet worden. Kortom, contact leggen en onderhouden 

met potentiële respondenten is erg moeilijk. Dit heeft als gevolg dat slechts een klein aantal 

respondenten is geïnterviewd en de steekproef afhankelijk was van de contacten die het Meldpunt 

heeft met gedetineerde vreemdelingen.   

Daarnaast was het ook lastig om aan alle jaarverslagen te komen van de Commissies van 

Toezicht. Een gedeelte hiervan was openbaar. Er hebben e-mailwisselingen met zowel de Commissies 

van Toezicht als de Dienst Justitiële Inrichtingen plaatsgevonden. Echter konden een paar 

jaarverslagen niet geïncludeerd worden. Dit had te maken met het feit dat de jaarverslagen van 

Rotterdam nog niet geschreven waren volgens de Commissie van Toezicht Rotterdam. In de maand 

mei zouden bovendien de jaarverslagen van het jaar er voor gepubliceerd moeten worden. Dit is voor 

het jaar 2017 bij geen enkele Commissie van Toezicht gebeurd, waardoor de jaarverslagen van 2017 

niet geïncludeerd zijn.  

  Verder is het belangrijk om vertrouwen te winnen van een respondent, zodat ze bereid zijn om 

deel te nemen aan het onderzoek. Enerzijds bied ik als medewerker van het Meldpunt 

Vreemdelingendetentie hulp en steun, maar anderzijds doe ik ook onderzoek. Vreemdelingen in 

vreemdelingenbewaring zijn een kwetsbare groep die weinig vertrouwen hebben in instanties en 

afhankelijk zijn van anderen. Pas als ze een tijd contact hebben met het Meldpunt durven ze het aan 

om geïnterviewd te worden. Om via een sneeuwbaleffect respondenten te werven was daarom erg 

lastig. Eerdere respondenten die nieuwe respondenten probeerde te werven, lieten weten dat niemand 

het durfde.  
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3.3.2 Externe en interne validiteit  

Het opnemen van het interview was in eerste instantie niet toegestaan, omdat normaal 

gesproken men alleen pen en papier mee mag nemen naar een spreekkamer. Later is vanuit het 

detentiecentrum wel toestemming gegeven om een laptop mee te nemen. Andere elektronica zoals een 

telefoon of professionele opname apparatuur was niet toegestaan. Hierdoor zijn er alleen opnamen van 

slechte kwaliteit, waardoor soms woorden of zinnen niet te verstaan waren en daarom niet 

getranscribeerd konden worden.  

De steekproef bestaat uit respondenten met één afkomst. Tijdens een rondleiding in het 

detentiecentrum Rotterdam is door de directeur verteld dat 75% van de gedetineerde vreemdelingen 

uit Arabieren bestaan. Dit geeft problemen met de generaliseerbaarheid van het onderzoek.  

De respondenten waren ten tijde van het interview bekend met het Meldpunt. Zij wisten dus 

ook dat het Meldpunt hun kan helpen met beklagprocedures en andere zaken. Het kan zijn dat 

respondenten zich hierdoor anders zijn gaan gedragen.  

Daarnaast konden er geen jaarverslagen van het detentiecentrum Rotterdam verkregen 

worden. De respondenten kwamen echter allen uit het detentiecentrum Rotterdam. Dit heeft gevolgen 

voor de generaliseerbaarheid.  

Verder konden niet alle tabellen over de klachten die gemonitord worden door het Meldpunt 

volledig ingevuld worden. Dit had te maken met het feit dat het Meldpunt niet gemachtigd was en de 

vreemdeling in kwestie uitgezet of vrijgelaten was. In sommige gevallen zijn daardoor klachten niet 

doorgezet of zijn andere gegevens zoals de uitspraak niet bekend. Voor de tabel van 2018 geldt dat 

sommige klachten nog niet afgedaan zijn waardoor gegevens ontbreken.  

3.3.3 Ethische overwegingen 

Ten slotte heeft dit onderzoek rekening te houden met een aantal ethische kwesties. Ten eerste 

deelden respondenten gevoelige en vertrouwelijke informatie tijdens het interview. Niet alleen 

informatie over hun beklagprocedure is vertrouwelijk, maar ook informatie over hun identiteit en 

bewaringszaak. Als informatie hierover terecht komt bij bijvoorbeeld de IND kan dit gevolgen 

hebben. Er is getracht zo voorzichtig mogelijk om te gaan met deze informatie en niet alles te 

transcriberen. Twee interviews zijn telefonisch afgenomen. Hoewel het detentiecentrum Rotterdam 
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meent dat telefoons niet worden afgetapt, is van te voren kenbaar gemaakt dat dit wettelijk wel is 

toegestaan en er dus geen garantie is dat het interview niet wordt afgeluisterd. Alle data is opgeslagen 

op een externe schijf en op een laptop. Deze zijn met zorg bewaard.  

Daarnaast betreft de onderzoekspopulatie een kwetsbare groep. Ze zijn beroofd van hun 

vrijheid en zijn daarmee afhankelijk van anderen. Veel gedetineerde vreemdelingen kampen met 

psychische problematiek en slikken hier ook medicatie voor. Door mijn stage bij het Meldpunt had ik 

een dubbele rol: naast onderzoek bied ik ook hulp en steun. Het is voorgekomen dat tijdens het 

interview zaken aan bod kwamen waarop ik als medewerker van het Meldpunt moest reageren. Met 

het oog op privacy en vertrouwen is soms niet het hele interview getranscribeerd en zijn 

pseudoniemen bedacht voor de respondenten. Voorafgaand aan het interview is duidelijk gemaakt dat 

zij anoniem blijven en hun detentieomstandigheden, hun klachten of detentieduur niet verbeterd 

worden door deelname aan het onderzoek. Met inachtneming van bovenstaande ethische kwesties is 

ten alle tijde getracht de respondent zoveel mogelijk te beschermen.    

3.4 Organisatie en analyse van onderzoeksdata 

Ondanks de limitaties heeft het onderzoek veel data opgeleverd in de vorm van cijfers, 

casussen en interviews. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de data systematisch is georganiseerd, 

gecodeerd en geanalyseerd.   

3.4.1 Analyses klachten 

De cijfers uit de jaarverslagen en het bestand dat te vinden was op 

www.commissievantoezicht.nl zijn verwerkt met Microsoft Word. Met behulp van een rekenmachine 

zijn noodzakelijke rekensommen gemaakt. Er is getracht de cijfers en informatie op een 

overzichtelijke wijze te ordenen in tabellen. De tabellen zijn systematisch geordend op onderwerp van 

de klacht. 

De cijfers en gegevens van het Meldpunt stonden al in een tabel. Deze tabel is overzichtelijker 

gemaakt en nader ingevuld door informatie van klagers op te zoeken. De tabel is geanonimiseerd. De 

casussen zijn gevormd door informatie op te zoeken van klagers. Elke klager heeft een mapje waar 

informatie in staat. Ook is een casus gebaseerd op een zitting die ik heb bijgewoond. Hiervan is 

verslag gemaakt.  

http://www.commissievantoezicht.nl/
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3.4.2 Analyses interviews 

Van alle interviews zijn transcripties gemaakt. Voor de opgenomen interviews en de 

telefonische interviews geldt dat hun taalgebruik of zinsvolgorde niet is verbeterd naar Nederlandse 

grammaticaal correcte zinnen. Één interview is niet opgenomen en niet telefonisch afgenomen. Het 

geschreven antwoord is indien dit alleen steekwoorden waren aangevuld tot een hele zin. De 

transcripties zijn op de dag van het interview of in ieder geval binnen een week na het interview 

gemaakt.  

Voor de analyse is gebruik gemaakt van het kwalitatieve data analyse programma ATLAS.ti. 

Met behulp van dit programma konden de interviews georganiseerd, verdeeld en gecodeerd worden 

om relevante thema’s en patronen te identificeren (Davies et al., 2011). Verder konden met behulp van 

ATLAS.ti overeenkomsten, verschillen, perspectieven en structuren tussen thema´s en codes 

geïdentificeerd worden. De interviews zijn gecodeerd middels een open en thematisch codeerschema. 

Het thematisch codeerschema is vooraf opgesteld aan de hand van de procedurele 

rechtvaardigheidliteratuur en de topiclist. De open codes zorgen voor meer nuance en voor het open 

houden van afwijkingen van de verwachtingen. Een overzicht van het codeerschema is te vinden in 

bijlage 2. Deze bevatten de thematische codes van de topiclist en nog een paar codes die later zijn 

aangemerkt als thematische code, aangevuld met de belangrijkste open codes. De resultaten zijn 

opgesteld aan de hand van de thematische codes.  

3.5 Conclusie 

Dit onderzoek is gebaseerd op mixed methods om beide deelvragen goed te kunnen 

beantwoorden. Enerzijds is gebruik gemaakt van kwantitatieve data dat weergegeven wordt in 

tabellen. Dit is aangevuld met kwalitatieve casussen om de tabel te verduidelijken en meer context te 

bieden aan de cijfers. Anderzijds zijn interviews afgenomen die gecodeerd zijn waarna analyse heeft 

plaatsgevonden.  

4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken. Allereerst worden de resultaten weergegeven 

met betrekking tot de eerste deelvraag: ‘Hoe zien de klachten van vreemdelingen in 

vreemdelingenbewaring eruit en wat gebeurt hiermee?’. Daarna volgen de resultaten die betrekking 
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hebben op de tweede deelvraag: ‘Wat is de procedurele rechtvaardigheidsbeleving van vreemdelingen 

in vreemdelingenbewaring met betrekking tot de Commissie van Toezicht?’.  

4.1 Beklagprocedure 

De data voor de eerste deelvraag is bedoeld om aspecten van de beklagprocedure weer te geven. 

Een beklagprocedure ziet er als volgt uit: Een gedetineerde, de advocaat van de gedetineerde of het 

Meldpunt Vreemdelingendetentie schrijft binnen zeven dagen een klacht over een beslissing van de 

directeur. De Commissie van Toezicht stuurt een ontvangstbrief. In sommige gevallen komt de 

Commissie van Toezicht daarna langs om de klacht te bespreken. Vervolgens volgt een brief met een 

uitnodiging voor een zitting of dat de klacht niet-ontvankelijk is. Daarna volgen de stukken waaronder 

het verweer van de directie. Vervolgens vindt een zitting plaats. Soms wordt op zitting mondeling 

uitspraak gedaan en anders volgt later de schriftelijke uitspraak.  

4.1.1 Tabellen klachten 

In Tabel 1 en 2 worden de klachten (N=83) die gemonitord werden door het Meldpunt 

Vreemdelingendetentie tussen 2017 en juni 2018 beschreven. Het gaat hierbij voornamelijk om 

klachten die geschreven zijn door het Meldpunt namens een vreemdeling (N=74). Ook zijn enkele 

klachten geschreven door de vreemdeling zelf (N=9) en is het Meldpunt gemachtigd om de klacht te 

volgen of heeft de vreemdeling de klacht en informatie hierover gecommuniceerd.  

De reden waarom niet alle vakken van de tabel zijn ingevuld is, omdat hier geen informatie 

over beschikbaar was. Dit kan komen door het feit dat een vreemdeling is uitgezet of vrijgelaten en het 

Meldpunt niet gemachtigd is en de vreemdeling geen contact meer opneemt. Hierdoor ontbreken er 

stukken. Voor 2018 geldt dat sommige klachten nog lopen, waardoor bijvoorbeeld de beslissing en de 

afhandelingstermijn nog niet bekend zijn.  

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van alle klachten die in 2017 zijn ingediend door 

vreemdelingen in detentiecentrum Zeist, Schiphol en Rotterdam. Deze tabel is afkomstig van 

commissievantoezicht.nl.  

In Tabel 4 en 5 wordt een overzicht gegeven van de klachten die een compensatie hebben 

gekregen in 2016 van de detentiecentra Schiphol en Zeist.  
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In Tabel 6 en 7 wordt een overzicht gegeven van de beslissing van klachten die zijn ingediend 

in 2014 tot en met 2016 in detentiecentrum Schiphol en Zeist.  

4.1.2 Soort klachten 

Een gedetineerde heeft het recht om te klagen over beslissingen van de directeur. Dit betekent 

dat niet over alle aspecten van vreemdelingenbewaring geklaagd kan worden. Het Meldpunt schrijft 

alleen klachten die geïnterpreteerd zouden kunnen worden als een beslissing van de directeur.  

Uit Tabel 3 komt naar voren dat de meeste klachten gaan over bejegening (N=93) en 

disciplinaire straf (N=73). Alle categorieën over verzorging bij elkaar vormen de grootste groep 

(N=107).  

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie gaat uit van andere categorieën. Deze zijn specifieker 

dan Tabel 3. Zo kunnen overplaatsing beheersafdeling en isoleercelplaatsing onder disciplinaire straf 

vallen. Uit Tabel 1 komt naar voren dat in 2017 de meeste klachten die door het Meldpunt gemonitord 

zijn over geboeid vervoer (N=14) gaan. In twaalf gevallen werd iemand naar het ziekenhuis 

getransporteerd met handboeien om. In één geval werd er geboeid vervoerd naar de rechtbank en in 

een geval ging het om geboeid vervoer naar de ambassade. Nog twee klachten gingen over transport. 

Een vreemdeling klaagde over het feit dat tijdens zijn transport geen rekening werd gehouden met zijn 

fysieke toestand en een vreemdeling klaagde over de lange duur van het vervoer.  

Daarnaast gingen veel klachten die gemonitord zijn door het Meldpunt in 2017 over (de 

aanvraag van) overplaatsing. Zo gingen vier klachten over overplaatsing naar de beheersafdeling 

(N=4). Dit is een afdeling waar een strenger regime geldt. Daarnaast werd er geklaagd over 

isoleercelplaatsing (N=5). Isoleercelplaatsing kan plaatsvinden op de beheersafdeling wanneer de cel 

voor 23 uur per dag gesloten wordt of op een aparte afdeling waar alleen isoleercellen zijn. Verder 

werd er geklaagd over: het feit dat klager een eenpersoons cel wilde hebben (N=2); medische privacy 

wat inhoudt dat medewerkers van DV&O tijdens een afspraak met een dokter bij de vreemdeling 

bleven (N=3); het openen van vertrouwelijke post (N=2); persoonlijke voorwerpen (N=2); niet kunnen 

luchten (N=2); mishandeling door een celgenoot (N=2); overlast op de afdeling (N=1), niet bijwonen 

eigen zitting (N=1), straf/ verzorging/ bejegening (N=1), discriminatie van geloof (N=1) en bejegening 

door een bewaker (N=1).  
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Ook is een gezamenlijke klacht ingediend door 21 gedetineerden over visitatie (Casus 3). 

Vroeg in de ochtend is een groep gedetineerden van hun bed gelicht voor visitatie en celinspectie. Ze 

zijn daar erg van geschrokken. Ook was er onvoldoende informatievoorziening over de visitatie en 

hebben de gedetineerden hun ontbijt moeten missen. Aangezien het Meldpunt geen gegevens heeft van 

deze 21 klagers zijn deze niet meegenomen in Tabel 3 van de methoden.  

Uit Tabel 2 komt naar voren dat in de eerste helft van 2018 er het meest werd geklaagd over 

overplaatsing. Dit ging over overplaatsing naar de beheersafdeling (N=5), overplaatsing naar een 

andere afdeling of meerpersoonscel (N=3) en om overplaatsing naar een ander detentiecentrum (N=1). 

Een klacht ging over een strafmaatregel (cellulair). Dit houdt in dat iemand die al op de 

beheersafdeling zit cellulair wordt geplaatst, ofwel 23 uur achter een dichte deur zit. Dit komt neer op 

isoleercelplaatsing. In zeven gevallen werd de klacht omschreven als isoleercelplaatsing. Deze 

isoleercelplaatsing vond plaats op de beheersafdeling of op een isoleercel. In Casus 2 wordt de klacht 

over overplaatsing meerpersoonscel beschreven. Een gedetineerde vreemdeling weigerde een 

overplaatsing naar een meerpersoonscel waarna hij veertien dagen op de beheersafdeling 23 uur achter 

de deur moest verblijven. Deze disciplinaire maatregel is vier keer herhaald nadat hij een 

meerpersoonscel bleef weigeren.  

Verder werd er drie keer geklaagd over geboeid vervoer en het starttarief dat gedetineerden 

moeten betalen als ze bijvoorbeeld het gratis nummer van het Meldpunt bellen. Daarnaast werd twee 

keer geklaagd over visitatie en verstoren van de (nacht)rust. Andere klachten gingen over het missen 

van een afspraak in het ziekenhuis, het niet nakomen van een afspraak van de teamleider, schending 

medische privacy, kneuzing ribben, nieuwe celgenoot, bejegening bewaker, weigering bibliotheek 

voorziening, beperkte luchtmogelijkheid, stopzetten koosjer maaltijden, transport naar detentiecentrum 

Rotterdam, langdurig verblijf in de rechtbank en nachtelijke controle 

4.1.3 Zitting 

Uit Tabel 1 en 2 komt naar voren dat niet elke zaak op zitting is gekomen. In veertig zaken  

heeft er (nog) geen zitting plaatsgevonden in de periode 2017 tot en met 2018. In 2017 kwam 61% 

(N=28) op zitting. Voor de eerste helft van 2018 geldt dat 41% (N=15) op zitting is gekomen. Dit 

percentage kan nog hoger worden, omdat niet alle klachten al zijn afgedaan.  
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4.1.4 Beslissing 

In totaal werden er in 2017 657 klachten ingediend vanuit vreemdelingenbewaring bij de 

Commissie van Toezicht. Uit Tabel 3 komt naar voren dat in 2017 een derde (N=219) van de klachten 

werd ingetrokken en 12,9% (N=85) werd ingetrokken na bemiddeling met de Commissie van 

Toezicht. Slechts 6,4% (N=42) van de klachten werden gegrond verklaard en 1,8% (N=12) van de 

klachten werden deels ongegrond verklaard. 13,7% (N=90) van de klachten was niet-ontvankelijk en 

14,3% (N=94) was ongegrond. Over bejegening en disciplinaire straf werd het meeste geklaagd. Een 

klacht over bejegening werd in geen enkel geval gegrond verklaard. Klachten over disciplinaire straf 

werden gemiddeld vaak gegrond verklaard, namelijk in 20% (N=15) van de gevallen.  

In 2018 zijn er 37 klachten gemonitord door het Meldpunt. De beslissing was in 16,2% (N=6)   

van de klachten gegrond, 29,7% (N=11) niet-ontvankelijk, 18,9% (N=7) ongegrond, en bij 35,1% 

(N=13) nog onbekend. De meeste klachten gingen over overplaatsing. In 55% (N=5) van de gevallen 

werd een klacht over overplaatsing ongegrond verklaard. In 22% (N=2) van de gevallen was deze 

gegrond verklaard en van 22% (N=2) is het (nog) niet bekend wat de uitspraak is.  

Uit Tabel 5 en 6 blijkt dat in de jaren 2014 tot en met 2016 in Zeist en Schiphol een klacht 

meestal wordt ingetrokken.  

4.1.5 Compensatie 

Uit de gegevens van het Meldpunt (Tabel 1 en 2) blijkt dat in de periode 2017 tot en met juni 

2018 in negen gevallen een compensatie werd opgelegd. Gemiddeld ging dit om €38 euro. Bij twee 

gegronde klacht werd geen compensatie opgelegd. Van twee klachten is onbekend wat de compensatie 

werd. In de uitspraak stond namelijk dat dit nader bepaald werd maar de Commissie van Toezicht of 

de vreemdeling heeft dit later niet meer laten weten aan het Meldpunt.  

Opvallend is dat Abdul (Casus 1) in 2017 twee maal een klacht heeft ingediend voor geboeid 

vervoer. De eerste werd gegrond verklaard en Abdul kreeg een compensatie van €37,50. De tweede 

werd eveneens gegrond verklaard en Abdul kreeg €50. In de uitspraak van de eerste klacht werd 

verwezen naar een door hem ingediende klacht uit 2016. In 2016 heeft hij eveneens geklaagd over 

geboeid vervoer. Hij kreeg toen €25 ter compensatie. De compensatie voor de eerste klacht in 2017 

werd daarom hoger, omdat hij eerder al eens te maken had gehad met geboeid vervoer. De 
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compensatie voor de tweede klacht in 2017 werd €50 euro, omdat weer verwezen werd naar eerder 

gegrond verklaarde klachten over geboeid vervoer.       

 Uit Tabel 4 komt naar voren dat klagers uit Schiphol in 2016 veertien keer een compensatie 

hebben gekregen van gemiddeld €19,10. De klachten waren in 78,6% (N=11) van de gevallen 

gegrond, 14,3% (N=2) ingetrokken en 7,1% (N=1) deels gegrond verklaard en gingen over 

uiteenlopende onderwerpen. Uit Tabel 5 komt naar voren dat klagers uit Zeist in 2016 dertien keer een 

compensatie hebben gekregen van gemiddeld €33,30. De klachten waren in 30,8% (N=4) gegrond en 

69,2% (N=9) deels gegrond verklaard. De klachten gingen met name over disciplinaire straf (N=8).  

4.1.6 Afhandelingstermijn  

De afhandelingstermijn in Tabel 1 en 2 is niet in alle gevallen bekend door het wegvallen van 

contact met de klager. Voor 2018 geldt ook dat beklagprocedure nog niet is afgehandeld. Een 

procedure kan lang duren, waardoor de afhandelingstermijn hoog wordt. Het is niet duidelijk wat de 

reden is van elke onbekend afhandelingstermijn. Er is getracht dit te achterhalen door de Commissie 

van Toezicht te mailen. Van een klacht die bijvoorbeeld op 2 februari 2018 is ingediend en 19 april op 

zitting kwam is nog geen uitspraak gedaan op 4 juli 2018, zoals blijkt uit e-mailcontact met de 

Commissie van Toezicht Rotterdam. De afhandelingstermijn voor deze klacht bedraagt dus al ten 

minste vijf maanden.  

In 2017 bedraagt de afhandelingstermijn gemiddeld 97 dagen, uiteenlopend van 47 dagen tot 

184 dagen. Van sommige klachten is onbekend wat de afhandelingstermijn is, dus deze niet 

meegerekend. Voor 2018 geldt dat de afhandelingstermijn gemiddeld 74 dagen is, uiteenlopend van 27 

dagen tot 150 dagen. Van sommige klachten is de afhandelingstermijn onbekend of zijn klachten nog 

niet afgehandeld. De gemiddelde afhandelingstermijn ligt dus wellicht nog hoger.  

De afhandelingstermijn tussen de twee Commissies van Toezicht verschillen. Detentiecentrum 

Zeist en Schiphol vallen onder Commissie van Toezicht van de Rechtbank Midden-Nederland en 

detentiecentrum Rotterdam valt onder Commissie van Toezicht van de Rechtbank Rotterdam. De 

afhandelingstermijn voor de eerstgenoemde Commissie van Toezicht is 93 dagen in 2017 en 65 dagen 

in de eerste helft van 2018. De afhandelingstermijn van de Commissie van Toezicht van Rotterdam 

bedraagt 100 dagen in 2017 en 88 dagen in de eerste helft van 2018.  
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4.1.7 Herhaald klagen 

Uit Tabel 1 en 2 komt naar voren dat een aantal klagers in de periode 2017 tot en met juni 

2018 meerdere keren heeft geklaagd (N=21). In deze periode zijn 83 klachten ingediend door 49 

personen, wat neer komt op gemiddeld 1,7 klacht per klager. De klagers die meerdere klachten hebben 

ingediend in deze periode klaagden gemiddeld 2,8 keer, variërend van twee tot zeven keer per 

persoon. De herhaalde klagers klaagden in sommige gevallen over hetzelfde onderwerp (N=5), zoals 

Abdul (Casus 1) die meerdere keren geboeid vervoerd werd en Zaid (Casus 2) die zijn beklag deed 

over de disciplinaire maatregel die werd opgelegd na het weigeren van een meerpersoonscel.  
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Tabel 1 

Klachtenoverzicht 2017 Meldpunt Vreemdelingendetentie (N=46) 

    2017    

DCR (N=29)           

Pseudonaam Categorie  Zitting  Beslissing  Compensatie  Afhandelings 

termijn  

 Opgesteld door 

Samir Geboeid vervoer ziekenhuis  Ja  Gegrond  Onbekend  106  Meldpunt 

Yousri Geboeid vervoer ziekenhuis  Ja  Gegrond  Onbekend  117  Meldpunt 

Tariq Geboeid vervoer ziekenhuis  Ja  Ongegrond  -  129  Meldpunt 

Ubaid  Geboeid vervoer ziekenhuis  Ja  Niet-ontvankelijk  -  82  Meldpunt 

Jamil Geboeid vervoer ziekenhuis  Nee  -  -  -  Meldpunt 

Greg Geboeid vervoer ziekenhuis  Nee  -  -  -  Meldpunt 

Jamil Geboeid vervoer ziekenhuis  Ja  Ongegrond  -  -  Meldpunt 

Daniel Geboeid vervoer ziekenhuis  Nee  -  -  -  Meldpunt 

Fatin Overplaatsing beheersafdeling  Ja  -  -  -  Meldpunt 

Zahid Overplaatsing beheersafdeling/ OBS  Ja  -  -  -  Vreemdeling 

Zahid Overplaatsing beheersafdeling/ OBS  Ja  -  -  -  Vreemdeling 

Isam Overplaatsing beheersafdeling  Ja  Mondelinge 

afspraak 

 -  72  Meldpunt 

Emir Isoleercelplaatsing    Ja  Formeel gegrond 

Materieel 

ongegrond 

 -  145  Meldpunt 

Sofian Aanvraag eenpersoonscel  Ja  Niet-ontvankelijk  -  76  Meldpunt 

Isam Eenpersoonscel  Ja  -  -  -  Meldpunt 

Jamil  Overlast op de afdeling  Nee  Niet-ontvankelijk  -  105  Meldpunt 

Tariq Medische privacy  Ja  Ongegrond  -  129  Meldpunt  

Samir Medische privacy  Ja  Ongegrond  -  146  Meldpunt 

Greg Medische privacy ziekenhuis  Nee  -  -  -  Meldpunt 

Harun Mishandeling celgenoot  Ja  Ongegrond  -  48  Meldpunt 

Harun Mishandeling celgenoot  Nee  Niet-ontvankelijk  -  -  Meldpunt 

Mansour  Persoonlijke voorwerpen  Nee  -  -  -  Vreemdeling 

Tariq Persoonlijke spullen in kluis  Ja  -  -  -  Meldpunt 

Ubaid  Transport: geen rekening met fysieke  Nee  -  -  -  Meldpunt 
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toestand 

Mansour Straf/ verzorging/ bejegening  Nee  -  -  -  Vreemdeling 

Groep 1/ 

Emir 

Gezamenlijke klacht visitatie   Ja  Ongegrond  -  102  Meldpunt  

Fatin  Niet bijwonen eigen zitting  Ja  Ongegrond  -  120  Meldpunt 

Wassim Ontnemen recht om te luchten  Nee  Ongegrond  -  180  Meldpunt 

Azzam Weigering koosjer maaltijden  Nee  -  -  -  Meldpunt 

DCS (N=10)           

Categorie  Zitting  Beslissing  Compensatie  Afhandelings 

termijn  

 Opgesteld door 

Rumi Isoleercelplaatsing  Ja  -  -  -  Meldpunt 

Juan Isoleercelplaatsing  Ja  Ongegrond  -  47  Meldpunt 

Jesus Isoleercelplaatsing  Nee  -  -  -  Meldpunt 

Marcial Isoleercelplaatsing  Ja  -  -  -  Meldpunt 

Abdul Geboeid vervoer rechtbank  Ja  Gegrond  €37,50  184  Vreemdeling 

Karim Geboeid vervoer ambassade  Ja  Gegrond  €10  52  Meldpunt 

Abdul Geboeid vervoer ziekenhuis  Nee  Gegrond  €50  117  Meldpunt 

Abdul Openen post RSJ  Nee  -  -  -  Vreemdeling 

Abdul Openen vertrouwelijke post  Ja  Niet-ontvankelijk  -  -  Vreemdeling 

Abdul Discriminatie geloof  Nee  Niet-ontvankelijk  -  55  Vreemdeling 

DCZ (N=7)           

Categorie  Zitting  Beslissing  Compensatie  Afhandelings 

termijn  

 Opgesteld door 

Hakim Geboeid vervoer ziekenhuis  Nee  -  -  -  Meldpunt 

Tano Geboeid vervoer ziekenhuis  Ja  Gegrond  €10  -  Meldpunt 

Brahim Geboeid vervoer ziekenhuis  Ja  -  -  -  Meldpunt 

Oleg Lang vervoer  Ja  Niet-ontvankelijk  -  98  Meldpunt 

Oleg Niet luchten  Ja  Deels gegrond  €5  98  Meldpunt 

Morad Bejegening bewaker  Nee  -  -  -  Meldpunt 

Morad Ontnemen recht om te luchten  Nee  -  -  -  Meldpunt 
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Tabel 2 

Klachtenoverzicht eerste helft 2018 Meldpunt Vreemdelingendetentie 

 1
e
 helft 2018 (N=37)    

DCR (N=28)          

Pseudonaam  Categorie  Zitting  Beslissing  Compensatie  Afhandelings 

termijn  

 Opgesteld door 

Ibrahim Overplaatsing beheersafdeling  Ja  Ongegrond  -  49 Meldpunt 

Najib Overplaatsing beheersafdeling  Ja  Ongegrond   -  114  Meldpunt 

Madani Overplaatsing beheersafdeling  Ja  Ongegrond  -  42 Meldpunt 

Razi Overplaatsing beheersafdeling  Ja  Gegrond  Geen  150 Meldpunt 

Drago Overplaatsing beheersafdeling en 

kwijt raken kleding 

 Ja  Ongegrond  -  99 Meldpunt 

Najib Overplaatsing  Nee  -  -  - Meldpunt 

Zaid Overplaatsing mpc  Ja  Aangehouden     Meldpunt 

Najib Overplaatsing afdeling  Ja  Ongegrond  -  114 Meldpunt 

Fatin Overplaatsing  Nee  -  -  - Meldpunt 

Najib Strafmaatregel (cellulair)  Ja  Gegrond  €30  91 Meldpunt 

Fatin Isoleercelplaatsing  Nee  -  -  - Meldpunt 

Munsif Isoleercelplaatsing  Nee  -  -  - Meldpunt 

Fatin Isoleercelplaatsing  Nee  -  -  - Meldpunt 

Amar Geboeid vervoer ziekenhuis  Nee  Niet-

ontvankelijk 

 -  - Meldpunt 

Yasir Geboeid vervoer ziekenhuis    -     Meldpunt 

Fatin Geboeid vervoer DCZ  Nee  -  -  - Meldpunt 

Sharif Starttarief belkosten  Nee  Niet-

ontvankelijk  

 -  48 Meldpunt 

Zaid Starttarief belkosten  Nee  Niet-

ontvankelijk 

 -  55 Meldpunt 

Madani Starttarief gratis nummer  Nee  Niet-

ontvankelijk 

 -  88 Meldpunt 

Isam  Missen afspraak ziekenhuis  Nee  Niet-  -  91 Meldpunt 
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ontvankelijk 

Najib Niet nakomen afspraak teamleider  Ja  Gegrond  Geen   120 Vreemdeling 

Amar Schending medische privacy  Nee  -  -  - Meldpunt 

Razi Verstoren nachtrust  Nee  Niet-

ontvankelijk 

 -  52 Meldpunt 

Saif Kneuzing ribben  Nee  Niet-

ontvankelijk 

 -  30 Vreemdeling 

Yunus Nieuwe celgenoot  Nee  -  -  - Meldpunt 

Najib Visitatie  Ja  Ongegrond  -  91 Meldpunt 

Ali Bejegening bewaker  Nee  Niet-

ontvankelijk  

 -  47 Meldpunt 

Najib  Weigering bibliotheek voorziening  Ja  Ongegrond  -  43 Meldpunt 

DCZ (N=3)           

Pseudonaam  Categorie  Zitting  Beslissing  Compensatie  Afhandelings 

termijn  

 Opgesteld door 

Thomas  Visitatie en isolatieplaatsing  Nee  Niet-

ontvankelijk 

 -  29 Meldpunt 

Fuad Beperkte luchtmogelijkheid  Nee  -  -  - Meldpunt 

Derek Koosjer maaltijden stop gezet  Nee  -  -  - Meldpunt 

DCS (N=6)          

Pseudonaam  Categorie  Zitting   Beslissing  Compensatie  Afhandelings 

termijn  

 Opgesteld door 

Rudo Isoleercelplaatsing  Ja  Gegrond  €60  89 Meldpunt 

Alejandro  Isoleercelplaatsing  Nee  -  -  - Meldpunt 

Rudo Transport dcr + isolatie  Ja  Niet-

ontvankelijk 

 -  45 Meldpunt 

Baba Langdurig verblijf rechtbank  Nee  Niet-

ontvankelijk 

 -  27 Meldpunt 

Baba  Verstoren rust  Ja  Gegrond  €22,50  119 Meldpunt 

Rudo Nachtelijke controle  Ja  Gegrond  €120  80 Meldpunt 
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Tabel 3 

Klachtenoverzicht Detentiecentra 2017  

Detentie 

Centra 2017 

Totaal Gegrond Deels 

gegrond 

On- 

gegrond 

Niet 

ontvankelij

k 

Ingetrokken Ingetrokke

n na 

bemiddelin

g 

Over- 

gedragen 

Afdoening 

na rogatoir 

verzoek 

Niet 

afgeboekt 

in Klaver 

Totaal 

per rij 

Activiteiten  0           

Activiteiten 

(arbeid) 

7   1 1 3    2 7 

Activiteiten 

(diversen) 

22   2 2 14 3   1 22 

Activiteiten 

(luchten) 

8  1 1 2 3    1 8 

Activiteiten (sport) 15    1 7 6   1 15 

Behandeling 0          0 

Bejegening 93   2 28 34 20 2  7 93 

Bewegingsvrijheid 

binnen de 

inrichting 

0          0 

Compensatie 0          0 

Contact 

buitenwereld 

(bellen) 

6   1  3 1   1 6 

Contact 

buitenwereld 

(bezoek) 

13 1    9 2   1 13 

Contact 

buitenwereld 

(media) 

0          0 

Contact 

buitenwereld (post) 

13  1  2 7 2   1 13 

Controle 3     1 1 1   3 

Dagprogramma, 1     1     1 
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beveiliging en 

toezicht op maat 

Dienst terugkeer en 

vertrek 

1       1   1 

Disciplinaire straf 73 15 7 17 5 20 3   6 73 

Eisen 

verblijfsruimte 

8     6 1   1 8 

Geweld  5   2 2 1     5 

ISD (interventie + 

behandeling) 

0          0 

Informatie/procedu

re 

66 5  29 7 12 5 6  2 66 

Nog onbekend 8    2 4 1   1 8 

Ordemaatregel 27 5 3 9 1 6    3 27 

Persoonlijke 

voorwerpen 

64 4  7 10 25 11 3  4 64 

Regime 11 1  2 2 4 1 1   11 

Rekening courant/ 

zak en kleedgeld 

31   2 2 

 

18 5 1  3 31 

Rogatoir bezoek 31        30 1 31 

Schadeverhaal 0          0 

Selectie/ 

overplaatsing 

(extern) 

10   1 1 1 3 3  1 10 

Selectie/ 

overplaatsing 

(intern) 

14 1  2 1 4 4 1  1 14 

Selectie/overplaatsi

ng 

0          0 

Time-out 0          0 

Terugkeer- 

functionaris 

0          0 

Toezicht 0          0 

Transport 14 5  1 6 1    1 14 

Verlaten inrichting 6 1  4  1     6 
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Verzorging 0          39 

Verzorging 

(diversen) 

39 2  5 4 16 12    39 

Verzorging 

(godsdienst, 

levensovertuiging 

6   1 3 2     6 

Verzorging 

(medische) 

48 1  4 3 10 4 26   48 

Verzorging 

(persoonlijke) 

14 1  1 5 6    1 14 

Totaal  657 42 12 94 90 219 85 45 30 40 657 

Note. Aangepast van ‘Jaartelling per categorie per inrichting 2017’ van https://www.commissievantoezicht.nl/commissie/Klachtenoverzichten/2017/ .  

https://www.commissievantoezicht.nl/commissie/Klachtenoverzichten/2017/


KLAGEN IN VREEMDELINGENBEWARING  38     

Tabel 4 

Compensatie klachten Schiphol 2016 

Schiphol 2016 (N=14) 

Categorie Beslissing Compensatie in euro’s  

Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken 27,60 

Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken 22,30 

Ordemaatregel Gegrond 40 

Ordemaatregel Gegrond 20 

Controle Gegrond 37,50 

Controle Deels gegrond 10 

Transport Gegrond 7,50 

Transport Gegrond 25 

Activiteiten Gegrond 10 

Verlaten inrichting Gegrond 25 

Disciplinaire straf Gegrond 7,50 

Verzorging (medische) Gegrond 10 

Contact buitenwereld (bellen) Gegrond 5 

Selectie/overpl. (extern) Gegrond 20 

Gemiddeld  19,10 

 

Tabel 5 

Compensatie klachten Zeist 2016 

Zeist 2016 (N=13) 

Categorie Beslissing Compensatie in euro’s  

Disciplinaire straf Deels gegrond 30 

Disciplinaire straf Gegrond 10 

Disciplinaire straf Gegrond 100 

Disciplinaire straf Gegrond 50 

Disciplinaire straf Deels gegrond 30 

Disciplinaire straf Deels gegrond 7,50 

Disciplinaire straf Deels gegrond 80 

Disciplinaire straf Deels gegrond 17,50 

Ordemaatregel Deels gegrond 20 

Ordemaatregel Deels gegrond 47,50 

Controle Deels gegrond 10 

Bejegening Deels gegrond 20 

Contact buitenwereld (post) Gegrond 10 (telefoonkaart) 

Gemiddeld  33,30 
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Tabel 6 

 Beslissing van klachten ingediend door vreemdelingen verblijvende in detentiecentrum Zeist 

    Schiphol 

 2014 

 

  2015   2016 

 Afgedaan 

in 2014 

Afgedaan 

in 2015 

  Afgedaan 

in 2015 

Afgedaan 

in 2016 

  Afgedaan 

in 2016 

Afgedaan 

in 2017 

Ingetrokken 60    91    141  

Ingetrokken 

na 

bemiddeling 

19    28    25  

Gegrond 2    4    4  

Gegrond met 

compensatie 

17    6    10  

Deels 

gegrond 

-    2    1  

Deels 

gegrond met 

compensatie 

3    9    1  

Ongegrond  15    13    38  

Niet 

ontvankelijk 

10    17    32  

Overgedragen 10    12    16  

Rogatoir 15    8    4  

Openstaand 2    3    0  

Totaal 153    193    275  

 

Tabel 7  

Beslissing van klachten ingediend door vreemdelingen verblijvende in detentiecentrum Zeist 

Zeist 

 2014 

 

 2015   2016 

 Afgedaan 

in 2014 

Afgedaan 

in 2015 

 Afgedaan 

in 2015 

Afgedaan 

in 2016 

  Afgedaan in 

2016 

Afgedaan 

in 2017 

Ingetrokken 29 1  19    24  

Ingetrokken 

na 

bemiddeling 

75   25    41  

Gegrond 5 5  4    3  

Deels gegrond 6   1 1   11  

Ongegrond  12 3  5    11  

Niet 

ontvankelijk 

5   4    4  

Overgedragen 4   3    4  

Rogatoir 4 4  11 1   6  

Openstaand 7   2    9  

Totaal 147 13  74 2   113  
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Casussen  

Casus 1 

Compensatie geboeid vervoer (Abdul) 

Op x november 2016 werd Abdul geboeid vervoerd naar het ziekenhuis. Op x november 2016 (19 

dagen later) werd deze klacht gegrond verklaard.  

‘De beklagcommissie is dan ook van oordeel dat DV&O niet gemotiveerd heeft wat de reden 

is geweest om af te wijken van de aanvraag en dat ook op geen enkele andere wijze inzichtelijk 

is gemaakt waarom de keuze is gemaakt om klager te boeien. Het is de beklagcommissie niet 

gebleken dat er omstandigheden waren die die keuze rechtvaardigden. De beklagcommissie 

zal de klacht dan ook gegrond verklaren. 

Klager komt een tegemoetkoming toe, nu de gevolgen van deze beslissing niet meer ongedaan 

te maken zijn. De tegemoetkoming bedraagt €25,- voor het door klager geleden ongemak. 

De beklagcommissie neemt aan dat de directeur van detentiecentrum Schiphol deze uitspraak 

ter kennis brengt van DV&O, te meer daar op de beklagzitting bleek dat de inrichting het niet 

eens was met de uitvoering van de begeleiding door DV&O. 

Beslissing 

De beklagcommissie verklaart de klacht gegrond en kent aan klager een financiële 

tegemoetkoming toe van €25,-.’ 

(uit uitspraak 26-10-2016) 

Klacht ‘geboeid vervoer’  

Op x maart 2017 is de heer Abdul geboeid vervoerd naar de rechtbank. De Commissie van Toezicht 

verklaarde de klacht op 3 oktober 2017 gegrond.  
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‘Het gebruik van handboeien is een aan klager opgelegde maatregel die een schending 

oplevert van een wettelijk voorschrift en die daarnaast bij afweging van alle in aanmerking 

komende omstandigheden onredelijk en onbillijk moet worden geacht Met inachtneming van 

artikel 18, lid 2 van de RGG zal de beklagcommissie het beklag dan ook gegrond verklaren. In 

het derde lid van dit artikel is bepaald dat indien de gevolgen van de bestreden maatregel niet 

ongedaan te maken zijn aan klager genoegdoening kan worden gegeven. De beklagcommissie 

ziet aanleiding om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Nu klager al vaker geboeid is 

geweest tijdens transporten in het verleden en de vorige keer aan hem genoegdoening van € 

25- is toegekend, acht de beklagcommissie op dit moment genoegdoening ter hoogte van € 

37,50 passend en geboden 

BESLISSING 

De beklagcommissie verklaart de klacht gegrond en kent aan klager genoegdoening toe ter 

hoogte van € 37,50 toe.’ 

(uit uitspraak 3-10-17) 

Klacht ‘geboeid vervoer ziekenhuis’ 

Op x juni 2017 werd Abdul geboeid vervoerd naar het ziekenhuis. Op 3 oktober 2017 werd de klacht 

gegrond verklaard.  

“Het gebruik van handboeien is een aan klager opgelegde maatregel die een schending 

oplevert van een wettelijk voorschrift en die daarnaast bij afweging van alle in aanmerking 

komende omstandigheden onredelijk en onbillijk moet worden geacht. Met inachtneming van 

artikel 18, lid 2 van de RGG zal de beklagcommissie het beklag dan ook gegrond verklaren. In 

het derde lid van dit artikel is bepaald dat indien de gevolgen van de bestreden maatregel niet 

ongedaan te maken zijn aan klager genoegdoening kan worden gegeven. De beklagcommissie 

ziet aanleiding om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Nu klager al vaker geboeid is 

geweest tijdens transporten in het verleden en in zijn laatste klacht aan hem genoegdoening 
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van € 37,50 is toegekend, acht de beklagcommissie op dit moment genoegdoening ter hoogte 

van € 50,- passend en geboden.” 

 (uit uitspraak 3-10-17) 

Casus 2 

Overplaatsing meerpersoonscel (Zaid) 

Meneer Zaid zit sinds maart vast in vreemdelingenbewaring. Het is voor hem de veertiende keer dat 

hij vast zit in vreemdelingenbewaring. Hij weigert om in een meerpersoonscel te zitten. Daarom krijgt 

hij een disciplinaire maatregel opgelegd: overplaatsing naar de beheersafdeling waar hij 23 uur achter 

de deur moet zitten voor 14 dagen. Na 14 dagen werd hij overgeplaatst naar een meerpersoonscel op 

een normale afdeling wat hij weer weigerde. Daarom werd opnieuw dezelfde straf weer opgelegd. 

Deze straf is in totaal vier keer verlengd. Tegen de overplaatsing naar de meerpersoonscel heeft hij 

meerdere klachten ingediend waar het Meldpunt er een van heeft geschreven op 1 mei 2018. Tijdens 

de beklagzitting op 18 mei van de klacht die het Meldpunt heeft geschreven was klager, zijn advocaat 

en ik aanwezig. De advocaat heeft toen voorgesteld de zaak aan te houden, omdat er meerdere 

klachten waren ingediend over dezelfde soort klacht. Daar heeft de Commissie van Toezicht mee 

ingestemd. De zitting heeft 20 juli plaatsgevonden, maar de uitspraak is op moment van schrijven nog 

niet gedaan.  

Casus 3 

Gezamenlijke klacht (Emir/ groep 1) 

Deze klacht is geschreven door het Meldpunt in opdracht van 21 gedetineerden vreemdelingen die 

gevisiteerd zijn.  

‘Geachte heer of mevrouw, 

Op vrijdag x april ben ik in de ochtend van mijn bed gelicht door meerdere mannen in 

beschermende kledij. Zij droegen helmen, schilden, stokken en andere wapens. Ik voelde mij 

bedreigd in mijn cel. Zij namen mij apart om mij uit te kleden. Ik werd gevisiteerd. Ik voelde 
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mij beschaamd. Vervolgens moest ik samen met andere gedetineerden van de afdeling naar de 

keuken. Daar moesten wij wachten. Tijdens het wachten werden onze cellen doorzocht. 

Toen we weer terug konden naar onze cel werden enkelen van ons opnieuw gevisiteerd. 

Visitatie (het visueel schouwen van het ontblote lichaam) is een inbreuk op de lichamelijke 

integriteit en wordt door mensen als schokkend, vernederend en onbegrijpelijk ervaren. In 

reactie op forse kritiek op het visiteren in vreemdelingendetentie liet de staatssecretaris op 6 

maart 2015 tijdens een Algemeen Overleg weten dat vanaf dat moment in alle detentiecentra 

een bodyscan aanwezig zou zijn1. De noodzaak om te visiteren is daarmee uit 

vreemdelingendetentie verdwenen. Op 9 april 2015 liet de staatssecretaris weten dat een 

incident geen aanleiding kan zijn om standaard te visiteren. 

Het zou niet meer gebeuren. Toch wordt er in Rotterdam klaarblijkelijk nog steeds gevisiteerd. 

Ik ben geschrokken van de onverwachtse bejegening. Er is mij onvoldoende informatie 

voorziening gegeven om op de hoogte te zijn van de reden van deze bejegening. Daarbij 

hebben wij zelfs ons ontbijt gemist. Wij krijgen pas eten tijdens de lunch. 

Revijara Oosterhuis 

Meldpunt Vreemdelingendetentie 

Namens de volgende gedetineerden vreemdelingen:  

(…)’ 

4.2 Procedurele rechtvaardigheid onder klagers 

De data voor de tweede deelvraag is bedoeld om inzicht te krijgen in de procedurele 

rechtvaardigheidsbeleving van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring die een klacht hebben 

ingediend bij de Commissie van Toezicht.  

4.2.1 Perceptie gehoord worden                     

4.2.1.1 Verhaal kwijt         

 Respondenten verschillen van mening of zij hun verhaal kwijt kunnen. Zo vindt Sharif dat hij 
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die mogelijkheid niet heeft gekregen, doordat hij in het gesprek met de maandcommissaris meteen te 

horen kreeg dat hij de klacht zou verliezen. Hij kreeg het gevoel dat het geen nut heeft om er over te 

praten. Isam kon wel zijn verhaal kwijt, maar had het gevoel dat hij zich moest haasten en dat alles zo 

snel mogelijk moest gaan. Een andere respondent kon wel alles uitleggen wat hij wilde maar kreeg de 

indruk dat ze niet aan zijn kant stonden. Hij voelde zich niet serieus genomen. Fatin kon niet alles 

zeggen wat hij wilde zeggen. Dat werd bevestigd door een andere respondent. Hij kreeg het woord 

maar kon niet over de hele situatie praten. Toch is niet iedereen negatief. Zo kon Ali wel zijn verhaal 

kwijt en er werd goed naar hem geluisterd:        

 ‘Die mevrouw had me gewoon, rustig praten tot ik tevreden was. Ze heeft gewoon duidelijk 

 goed geluisterd naar mijn verhaal.’   

4.2.1.2 Luisteren 

Er wordt wisselend gedacht over de vraag of de Commissie van Toezicht goed naar hen 

luistert. Zo hebben sommige respondenten het idee dat er goed en serieus naar hen wordt geluisterd. 

Anderen zijn minder tevreden. Razi geeft aan dat de Commissie van Toezicht niet wilde luisteren toen 

hij over zijn psychische problemen begon op de beklagzitting. Verder heeft Fatin het idee dat de 

Commissie van Toezicht wel luistert maar dat daar niet op een goede manier op gereageerd wordt.  

‘Ze luisteren wel, maar ze geven je hun mening. Bijvoorbeeld dat hun mening altijd gelijk 

hebben. Dat is slecht. Dat is niet goed. (…) Je dient wel klacht, maar ze doen niet niks maar 

gewoon praten, tijd door brengen.’   

Najib geeft aan dat het per lid verschilt of er naar hem wordt geluisterd:     

 ‘Ze waren met z’n tweeën. Er was een vrouw die geeft je gevoel dat ze jou serieus neemt, want 

 ze luisterde en oplossingen en zo. Maar die andere zegt, ja, daar kunnen we helemaal niks aan 

 doen. Tuurlijk wel. Daar kunnen ze wel.’  

Later geeft hij aan dat er niet naar hem is geluisterd. Hij koppelt dit aan het resultaat, namelijk dat zijn 

klacht ongegrond is verklaard: 

 ‘Ja. Ze luisteren niet goed naar je verhaal. Ook al luisteren ze goed, uiteindelijk doen ze het 

 niet. Met die overplaatsing is geen rekening gehouden en toch is het ongegrond verklaard. 
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 Wat heeft het dan voor zin om in beklag te gaan? Weer ongegrond terwijl ie gewoon gelijk 

 heeft.’  

Isam geeft aan dat er meer naar de directeur wordt geluisterd dan naar hem. Hij heeft geen gesprek met 

de Commissie van Toezicht gehad en alleen een brief ontvangen:  

‘Nu niet, omdat die beklag van transport, ik was niet serieus genomen, terwijl ik 

 (onverstaanbaar) transport. Dat was belangrijk. Hun hebben verklaard. Dan heb ik gevoel, 

 hun doen hun werk niet goed. (onverstaanbaar) was naar mij gekomen, om mij uitleggen, wat 

 is hier aan de hand, ja dan anders, maar als je dan nu alleen briefje gekregen, na drie 

 maanden, en dan op die briefje op gronden verklaard, dan voel ik gewoon, beklagcommissie 

 luisteren meer naar directeur dan naar ons.’ 

Ook mist Sharif een gesprek waar er naar hem wordt geluisterd. De Commissie van Toezicht heeft 

tegen hem gezegd dat hij zijn klacht beter kan intrekken. Ook benadrukt hij het belang van luisteren en 

geeft hij aan dat er niet wordt geluisterd, omdat de Commissie van Toezicht een vooroordeel heeft.  

‘Nee, nee. Kijk, waarom niet, dan hadden ze eerst een gesprek met mij kunnen voeren en dan 

pas tegen mij zeggen dat ik die klacht beter kan intrekken. Eerst naar mij luisteren, dan 

zeggen van, je moet het intrekken. Gesprek is net pas begonnen en ze zeggen dat je toch gaat 

verliezen, je kan beter intrekken. (…) Als ze niet naar je luisteren, waarom heb je zo’n 

Commissie van Toezicht dan? (…) Ze hebben gelijk een vooroordeel. Daarom. Daarom 

hebben ze niet geluisterd. Daarom hebben ze gelijk een vooroordeel.’ 

4.2.1.3 Respect  

De respondenten geven aan dat er met respect naar hen is geluisterd. Najib geeft aan dat dit 

echter niet belangrijk is: 

‘Sommige wel. Ze gaan gewoon wel met respect. Maar respect heb je helemaal niet nodig, of 

 ze nou brutaal zijn of respect of respectloos doet er niet toe. Gaat erom dat ze real zijn, dat ze 

 echt zijn. Dat ze gewoon echt aan de regels houden.’ 

4.2.1.4 Begrip 

Alle respondenten gaven aan dat de Commissie van Toezicht wel begreep waarom zij een 

klacht indienden. 
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4.2.1.5 Echt gehoord 

Respondenten voelen zich niet allen gehoord. Sharif voelt zich niet gehoord en zegt daar het 

volgende over: 

‘Nee. Voel mij niet gehoord. Je kan beter met je mentor of afdelingshoofd praten. Waarom 

 komen jullie dan met me praten?’ 

Fatin voelt zich ook niet echt gehoord, zoals blijkt uit het volgende citaat:  

‘Nee. Dat helemaal niet. Hier helemaal niet. In de bajes wel. (…)  Daar wordt je wel serieus 

 genomen. Daar wordt je wel serieus genomen. Hier niet. (…) Wil gewoon serieus genomen 

 worden. (…) Ze moeten met mij in gesprek gaan.’   

4.2.2 Perceptie Commissie van Toezicht         

4.2.2.1 Gedachte over Commissie van Toezicht       

 Er wordt wisselend gedacht over de Commissie van Toezicht. Razi zegt dat ze aardig waren 

tijdens de zitting en dat zij hun werk doen. Dat vindt niet iedereen. Een aantal respondenten geeft aan 

dat de Commissie van Toezicht samenwerkt met de directie, de verweerder dus. Ali geeft enerzijds aan 

dat het een goede commissie is, maar gelooft niet in hen. Volgens hem beïnvloedt de vergadering van 

de Commissie van Toezicht met de directie de beklagprocedure op een negatieve manier. 

 ‘Aan de andere kant geloof ik ook niet in de Commissie van Toezicht. Commissie van Toezicht 

 is een commissie die vergadert met directeur en afdelingshoofd. We hebben hier een grote 

 vergadering, met psycholoog, imam, bewakers, met alle, alle, alle personeel. En dat, snap je? 

 Ik geloof, dan gaan ze praten, maar weet je wat, ze gaan het zo draaien, is anders dan mensen 

 van buiten die niets van weet. En geen contact heeft met die Commissie van Toezicht, met die 

 organisatie in contact komen. Dan is wat anders. Dan verrast het verhaal. Snap je?’         

Dit wordt beaamd door Fatin:         

 ‘Commissie van Toezicht zijn vrijwillige mensen, die meer de kant van de directie kiezen dan 

 de kant van de gedetineerden.’ (…) Commissie van Toezicht  is ook helemaal niks. Ze doen 

 wel iets maar niet niks. Mailen naar directie en daarna pas naar ons.’      

Isam zegt daarover:           

 ‘Soms werken ze samen, maar ligt er aan, ze zijn groot, ze werken met directeur, ze luisteren 
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 meer naar directeur dan naar ons, de gedetineerden. Ik zit te wachten, zo lang, dan bel ik zelf, 

 krijg secretaresse, ja, wij zitten te wachten totdat directeur antwoord geven. Dat zegt bij mij 

 genoeg hoe laat is het.’                 

Ook Najib suggereert dat de Commissie van Toezicht partijdig is:     

 ‘Ik weet niet, Commissie van Toezicht, kijk, die andere afdelingshoofd en ik ben gewoon een 

 vreemdeling. Ik ben gewoon illegaal eigenlijk. Ik ben een van hen. Een illegale zit gewoon 

 tegenover hem, een afdelingshoofd tegen over hem. Dus naar wie gaat ie meer luisteren? Dat 

 is precies het gevoel als je voor de rechter zit. Naar wie luistert de rechter? Of naar de officier 

 of naar jou. Hij luistert naar de officier.’            

Zaïd geeft aan dat een lid van de Commissie van Toezicht een gesprek met hem had en toen naar de 

directie is gegaan. Toen dit lid terug kwam zei hij dat hij de klacht beter kon intrekken.   

 ‘Ja, ik vind die Commissie van Toezicht van hier is echt waardeloos. Misschien van Utrecht 

 van Zeist die mensen werken beetje nog. Van hier is echt niks. Die man, hij komt naar jou toe 

 en dan ga je hem uitleggen en dat gaat die zeggen ik ga naar de directie en je hoort van mij 

 een antwoord dus komt hij terug met, ja beter die aanklacht terug getrokken worden. Ik zeg, 

 meneer je bent met mij of je bent met hun. Ik heb een klacht aangegeven. Ik zeg ja. Toch? 

 Maar vanaf toen ik zeg, nee ik ga niet intrekken. Dus vanaf toen, dat is bijna 1,5 maand, ik heb 

 niks van gehoord. En de afdeling D, kijk, je wordt daar geplaatst. Daar wordt een spelletje 

 gespeeld. (…). Dat is geestelijke mishandeling.’              

Daarnaast geven respondenten aan dat de Commissie van Toezicht een schijnvertoning is, zoals in 

vorig citaat al naar voren komt. Ali geeft aan dat het een show en een spelletje is. Hij is ontevreden 

over de Commissie van Toezicht en laat blijken dat het zinloos is.     

  ‘Maar nou gaat deze Commissie van Toezicht even draaien, voor de show. Het maakt 

 allemaal niet uit. Ik krijg niks. Ik krijg straks misschien gelijk. Maar ze gaan me geen gelijk 

 geven of gegrond verklaard, niks. Alleen verhaal ga ik naar buiten, ze draaien hier voor geen 

 manier. Dit is geen manier. Wij, illegalen, moeten iets buiten kunnen creëren. Een organisatie 

 die gaat gewoon door bezig met problemen van mensen die komen in deze situatie. Zijn er 

 alleen om lastig te vallen. Ze geven je geen procedure om uit te zitten. Het is een spelletje. Je 
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 houdt mensen hier voor zes maanden voor niks.’         

Ook Fatin uit zijn onvrede.         

 ‘Commissie van Toezicht is theater. Ik vertrouw die mensen niet. Vorig jaar had ik ook 

 klachten ingediend en toen hadden ze dezelfde fout gemaakt als nu. Dat doen ze gewoon 

 expres, omdat ik zoveel weet. Door mij zo aan te pakken. (…) Deze verweer, hoe lang ga ik 

 wachten? Het is gewoon tijdrekken tot ik naar buiten ga. Vorig jaar was dat zo en nu weer. 

 Het is gewoon een politiek spelletje van de directie.’                  

Verder geven meerdere respondenten aan dat de Commissie van Toezicht hen niet serieus nemen en 

dat klagen zinloos is. Zo stelt Najib het volgende:      

 ‘Als ik eerlijk mag zijn vind ik het maar onzin, allemaal bullshit joh. Zij zijn niet serieus joh. 

 Ook al weten ze dat je gelijk hebt, uiteindelijk verklaren ze het toch ongegrond. Of ze nou mee 

 werken met de gevangenis of hun steunen, ik weet het niet. Ze staan aan hun kant of...? Iets 

 klopt niet. Niet een keer dat de Commissie van Toezicht je gelijk geeft. Ik zit hier vijf maanden, 

 ik heb nog nooit gehoord dat de Commissie van Toezicht gelijk gaf. Dat is wat ik heb gehoord. 

 Iemand, die was geschorst maar moest daarna meteen weer naar afdeling D. dat is toch niet 

 helemaal geschorst.’             

Ook Zaïd geeft aan dat klagen zinloos is. Hij stelt dat gedetineerden nooit gelijk krijgen.  

 ‘Kijk ik weet niet, ik ben niet die enige. Als meer dan honderd mensen die hebben in beklag 

 gegaan  maar niemand heeft de zaak gewonnen. Dat betekent, die mensen zijn fout, honderd 

 mensen zijn fout. Dat kan toch één of twee hebt gelijk toch? Dat kan niet iedereen fout zijn. 

 Toch? Niemand hebt de zaak. Tegenwoordig, je zegt tegen iemand, ga in beklag. Wat ga ik 

 beklag? Ik ga alleen, dat slaat, dat wordt niet geholpen dus mensen durven niet meer in beklag 

 te gaan, omdat je weet dat dat komt geen hond van. Dus dat vertrouwen die mensen hebben, 

 hebben ze echt niet meer. Omdat elke keer is negatief.’          

Ook snappen veel respondenten niet waarom de Commissie van Toezicht voorstelt om de klacht in te 

trekken. Ze zien dit als iets negatiefs. Zo stelt Sharif:       

 ‘Ik snap de beklagcommissie niet. Zonder dat het voor is gekomen, je kan klacht in trekken. Ze 

 geven advies. Ze zeggen je kan beter de klacht intrekken. Advocaat zei, waarom heb je die 
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 klacht ingetrokken.’                       

4.2.2.2 Neutraal en vooroordelen        

 Wat al uit eerdere citaten blijkt, is dat sommige respondenten het idee hebben dat de 

Commissie van Toezicht vooroordelen heeft en niet neutraal is. Sharif zegt daar het volgende over: 

 ‘Ja, ze hebben wel vooroordelen. Omdat, kijk, als ze, weet je wat het is, ze hebben misschien 

 andere mensen gesproken, dat de klacht nutteloos is. Dus daarom denken ze deze klacht is ook 

 nutteloos. Daarom willen ze zo snel mogelijk afhandelen. (…) Nee. Zoals ik zeg, ze hebben 

 gelijk een vooroordeel. Daarom. Daarom hebben ze niet geluisterd daarom hebben ze gelijk 

 een vooroordeel.’                      

4.2.2.3 Regels           

 Niet iedereen heeft er vertrouwen in dat de Commissie van Toezicht de klachten volgens de 

regels behandelen. Fatin geeft aan dat de directie wel fouten moet maken maar dat zij nooit in het 

ongelijk worden gesteld:          

 ‘Ik heb het altijd over hun werk, niet over de persoon. Hun werk is niet goed. Als je honderd

 mensen klacht indienen over iets, zegt toch niet dat honderd niet gelijkt heeft. Directie moet 

 fouten maken. Hij is niet heilig. Iedereen maakt fouten. Fouten is menselijk. Dan zie je dat ze 

 niet eerlijk zijn.’              

Ook Najib merkt dit op. Hij wil dat de Commissie van Toezicht zich aan de regels houden maar 

volgens hem wordt er niet ingegrepen als de directie fouten maakt en worden alle klachten van 

gedetineerden ongegrond verklaard. Ook zegt hij dat iemand een andere straf kreeg voor een zelfde 

soort overtreding.           

 ‘Gaat erom dat ze real zijn, dat ze echt zijn. Dat ze gewoon echt aan de regels houden. En als 

 de inrichting fout zit dat dan gaan ze ook tegen de inrichting en niet alleen tegen ons. Ik 

 bedoel, als wij iets verkeerds doen, dan worden we gestraft, gelijk naar de D of in de obs 

 geplaatst, de iso. Maar als hun wat verkeerds doen dan is er helemaal niks aan de hand. Ik 

 heb daar dikke bewijzen voor van dingen dat paar dagen geleden is gebeurd. Een bewaker die 

 een jongen heeft geslagen. Samen hebben gevochten, eentje is naar obs gegaan en de bewaker 

 is helemaal niks mee gebeurd. Snap je? Dat kan toch ook niet. (…) Alles wat je eraan doet 
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 wordt toch ongegrond verklaard. Of je nou advocaat inschakelt of wat dan ook, wordt toch 

 ongegrond verklaard. Toen ze bij mij een telefoon hadden aangetroffen toen was dat 

 ongegrond verklaard. Maar iemand anders had dat ook maar die kreeg een andere straf.’ 

Isam nuanceert dat niet elke beklagcommissie zich niet aan de regels houdt.    

 ‘Met deze niet, deze laatste klacht niet. Maar waar ik heb, 40% vertrouwen. Denk misschien, 

 beklagcommissie, het is groep, de ene groep doet het goed en de andere denkt, ik doe het zo, 

 ‘toch illegaal’. Dat is mijn gevoel, dat voel ik zo.’             

Razi stelt dat de Commissie van Toezicht zijn klacht wel volgens de regels behandeld.   

 ‘Ja, ze zitten hier niet voor niets. Met de vorige klacht was het ook zo.’                             

4.2.2.4 Eerlijke kans          

 Een aantal respondenten heeft het idee dat de Commissie van Toezicht hen een eerlijke kans 

geeft bij de beoordeling van hun klacht. Dat blijkt uit het volgende citaat van Ali:   

 ‘Die Commissie van Toezicht gaat mijn klacht niet veranderen. (…) Commissie van Toezicht 

 neemt soms juist wel de juiste beslissing. Geven ze je gewoon recht. Commissie van Toezicht 

 gaat me gelijk geven, in alles. (…) Commissie van Toezicht gelijk geven naar mij. Maar verder 

 is niks.’                 

Ibrahim denkt echter dat hij geen eerlijke kans krijgt: ‘De rapport is tegen mij. Rapport is sterker.’ 

Sharif denkt ook geen eerlijke kans te krijgen:        

 ‘Nee, denk het niet. Omdat ze niks hebben uitgelegd. Normaal hoor je uit te leggen waarom 

 die klacht je beter kan intrekken of naar gekeken is. Het is alleen doorgelezen en niet overlegd 

 met mij.’                

Zaïd is nog negatiever:           

 ‘Wat voor kans kan ik krijgen? Ik zeg tegen u net, ik heb vanaf die dag, (…) heb ik iemand 

 langs, heb ik hem gesproken. Vanaf toen ik heb niks van hem gehoord. Wat verwacht jij van 

 mij? Voor mij is een groot vraagteken. Maar ik zeg eerlijk, er is geen vertrouwen meer. Snap 

 je. Niemand durft meer in beklag te gaan. Niemand.’          

Later zegt hij echter wel dat hij een eerlijke kans heeft gekregen:     

 ‘Ja, dat heb ik wel. Je kunt gewoon, kijk, je kunt gewoon zien als echt in de, zeg maar, als jij 
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 serieus genomen worden of niet. Ik heb het gewoon duidelijk gezien. Het waren echte 

 (onverstaanbaar). Omdat als je krijgt, een hoofdafdeling naar mij gekomen, excuus 

 aangeboden, dat betekent dat zeg maar. Toch? Kijk, eerlijk is eerlijk, eerlijk is boven alles. Je 

 kan niet zomaar iets verzinnen.’              

Najib stelt dat hij eerder een eerlijke kans krijgt als de advocaat erbij is:    

 ‘Ik denk misschien als je je advocaat hebt ingeschakeld. Als je een advocaat hebt ingeschakeld 

 dan zien ze ook dat het serieus is. Advocaat weet ook gewoon wat er in dossier zit en zo.’ 

4.2.2.5 Invloed          

 Daarnaast is ook gevraagd of respondenten het idee hebben dat zij een stem hebben in het 

bepalen waarop in hun zaak wordt beslist. Over het algemeen had niemand het idee dat zij invloed 

hadden op hun beklagprocedure. Zaïd:        

  ‘Sowieso je krijgt antwoord dan is dat negatief, denk ik. Kijk, wat ik heb gemerkt, de 

 Commissie van Toezicht werkt niet in het belang van ons. (…) Ik vind het alleen jammer, die 

 functie wordt gewoon misbruikt, dat vind ik echt jammer. Je bent er om mensen te helpen, niet 

 om mensen teleur te stellen.’              

Isam stelt dat er niks wordt gebeurd met wat hij verteld:     

 ‘Invloed, ja, die beslissen, wat ik net heb gezegd, ik kom met verhalen dat is echt waar en echt 

 gebeurd. Maar gebeurd niks mee met beklagcommissie, doet niks mee. Als je serieus beklag 

 genomen, dan had ik zes weken, de regels, moet je wachten, dan doe ik verhaal, met directeur, 

 en iemand van hun, dat is niet gebeurd, dan voel ik gewoon ja.’         

Fatin geeft aan dat de Commissie van Toezicht zijn mening niet waardevol vindt:   

 ‘Kijk, soms, je dient klacht in, de klacht blijft in jou, je maakt mee, je bent mens dat zit in je 

 leven. Dan gebeuren bepaalde dingen. Ga je nadenken. Over klacht. Was het rechtvaardig? 

 Als je gelijk een klacht indient, heb je met hoofdafdeling besproken? Dan zeggen ze, ja dan 

 heb je geen gelijk. Heb ik van geleerd. Vroeger zonder gesprek met hoofd en dan meestal 

 ongegrond. Ik heb nooit gelijk gekregen. Wat ik zeg. Mijn mening is niet van waarde. De 

 overheid wint altijd.’                       

4.2.2.6 Rechtvaardig behandeld        
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 Niet iedereen voelt zich rechtvaardig behandeld. Zo zou de Commissie van Toezicht 

vooroordelen hebben en nooit gelijk geven. Zaïd geeft aan dat de Commissie van Toezicht er niet in 

hun belang is en de gedetineerden niet helpt.        

 ‘Ik heb net gezegd, dat ze niet in ons belang zijn. Hun zijn niet met ons. Hun zijn gewoon, ja,

  hoe moet ik dat uitleggen. Hij laat jou zien hij doet wel zijn werk maar die werk die hij doet is 

 niet helpen.’               

Najib nuanceert dat het ene lid van de Commissie van Toezicht wel wil helpen en anderen tegen hem 

is.             

 ‘Ja, zoals ik al zei, het ligt eraan aan die mensen, sommige, sommige nemen je gewoon serieus 

 en willen je ook gewoon helpen. Maar sommige zijn gewoon tegen jou en daar hebben ze 

 schijt aan.’              

Ook Isam merkt op dat het verschilt per klacht of hij rechtvaardig wordt behandeld.   

 ‘Niet altijd, ik heb een keer, met die overplaatsing was eerlijk behandeld, was ook nog beklag 

 die. Twee keer wordt zo behandeld. Een keer was ook beklag, kreeg ik briefje, wat voor reden, 

 stichting los heeft geen handtekening gezet. Vind ik ook onzin, gaat om mijn beklag, gaat niet 

 om handtekening. (…)Ik praat met gebrek soms, dat ik dingen niet begrijpen. Dan geeft *naam 

 medewerker Meldpunt* info, weet je. En toen ben ik weggegaan met goede gevoel. Ik was 

 gewoon blij om eerlijk behandeld. Dat geeft je goede gevoel.’           

Ali geeft aan dat het verschilt. Over het algemeen wil de Commissie van Toezicht niet helpen. Echter 

is hij tien jaar geleden wel rechtvaardig behandeld door de Commissie van Toezicht.  

 ‘Vanwege mijn ervaring met klagen, zoveel klachten worden ingediend, zoveel mensen worden 

 gewoon zo erg slecht behandeld soms, mensen die geen Nederlands praten. Die krijgen 

 gewoon een hele slechte behandeling. Ja, je kan niet klagen, je gaat niet klachten. Alleen als je 

 goed Nederlands praat, kan je klagen, en de wet kent. Maar de Commissie van Toezicht die 

 gaat geen slapende honden wakker maken. Ze gaan mensen die niet klagen, kan niet zomaar. 

 Het is geen efficiënt iets om onze klachten te behandelen. Maar zie het als een, beter dit. 

 Commissie van Toezicht een kleine uitzondering. Ik heb in beklag gegaan en gewonnen. Ik was 

 toen geslagen door een bewaker. Tien jaar geleden in Zaandam, had ik ruzie met hem. Toen is 
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 ie weg gestuurd. Dus ik zie dat die beklag heeft een gewicht op de situatie opgeleverd. Op een 

 gegeven moment zegt ie, weet je wat, deze man heeft last van jou, zes maanden geleden, 

 Commissie van Toezicht en nu kom jij weer lastig vallen. Dus die klacht heeft geholpen maar 

 het heeft zo maanden geduurd. (….) Heel veel mensen zijn slachtoffer geweest van die 

 bewaker. Niemand heeft kunnen reageren. Dan hoop je dat je iets hebt kunnen veranderen.’ 

4.2.2.7 Behoefte          

 Respondenten gaven bepaalde behoeftes aan van de Commissie van Toezicht. Respondenten 

hoefden bijvoorbeeld bij een gegrond verklaarde klacht geen compensatie, maar excuses van de 

directeur. Fatin wilde gehoord worden en zijn recht halen. Hij wil serieus genomen worden en in 

gesprek gaan met de Commissie van Toezicht. Hij wil liever niet klagen, maar wil hulp.       

4.2.3 Procedure                       

4.2.3.1 Mening procedure         

 Niet elke respondent geeft aan dat de beklagprocedure goed gaat. De maandcommissaris komt 

bijvoorbeeld niet langs. Ook duurt het vaak lang. Isam vindt dat hij niet serieus wordt genomen. Ook 

komt niemand van de Commissie van Toezicht langs en duurt het te lang waardoor het geen zin meer 

heeft om te klagen:           

  ‘En er is ook nog geen Commissie van Toezicht langsgekomen. Normaal gesproken als je een 

 klacht hebt ingediend en ze hebben dat ontvangen, dan moeten ze normaal gesproken binnen 

 een weekje langskomen. Maar er is nog niemand langs geweest. (onverstaanbaar) alleen 

 brieven van Commissie van Toezicht zodat ze die klachten hebben ontvangen maar daar heb ik 

 niks aan. Als zij hebben ontvangen dan moeten ze binnen een weekje langskomen om het met 

 je te bespreken. Of je die klacht door gaat zetten of niet. (…) duurt allemaal te lang. Duurt te 

 lang, als je bijvoorbeeld op een afdeling D of in de obs en je wilt een klacht indienen en je 

 hebt twee weken de tijd, snap je? Dan komen ze pas na die twee weken, wordt het pas 

 afgehandeld. Moet eigenlijk binnen die termijn afgehandeld worden. Zodat ze kunnen kijken 

 of je gelijk hebt of niet. Of je nog uit die straf komt of niet.’          

Zaïd geeft aan dat de procedure sneller gaat als de advocaat hem bijstaat.   

 ‘Via advocaat officieel in beklag gaan. Dat is via advocaat dat is sneller als je doet het 
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 alleen. Hier kun je gewoon zien, de verschillen. Maar dat is alleen, Commissie van Toezicht is 

 Commissie van Toezicht. Waarom via de advocaat gaat sneller en via ikke of als ik zelf doe 

 dan gaat het langzaam. Maar betekent dat hier, je kan conclusie trekken, hier het gaat om de 

 macht. Snap je, of niet?’             

Fatin vind ook dat de procedure te lang duurt. Ook werd hij bij een beklagzitting niet opgeroepen.

 ‘Duurt te lang. Als je belt met waarom het zo lang duurt, dat zeggen ze dat ze het druk 

 hebben. Gaan ze tijd rekken. Dat is niet normaal. Je kan niet elke keer langer duren. Je moet 

 sneller gaan. Ze hebben te druk.’             

Razi vindt het ook te lang duren en geeft aan dat zij het te druk hebben. Ook vindt hij de 

beklagprocedure moeilijk en had hij behoefte aan iemand die vertelde hoe het werkt.   

 ‘Het duurt lang. Ik vond het eerst moeilijk. Ik had iemand nodig die verteld hoe het werkt.’   

4.2.3.2 Inbrengen          

 Niet iedere respondent heeft het idee dat hij voldoende kon inbrengen tijdens de zitting. Razi 

vond dat hij tijdens de zitting niet kon ingaan over zijn psychische problemen. Ze wilden zijn 

medische dossier niet meenemen. Fatin kon niet de dingen zeggen die hij wilde zeggen.   

 ‘Nee. Dan krijg je, soort van, vragen van hun. Dat ze je kunnen aanpakken. Niet gelijk kunnen 

 geven. Ze gaan niet in jouw problemen of je klacht in. Gaan op regels in. Zodat je ze kunnen 

 aanpakken. Dat is algemeen bekend. Nederland is zo. Ik noem dat studeervragen. Heb je dit 

 dat, je moet beantwoorden. Kon niet dingen zeggen die ik wilde zeggen.’                          

4.2.3.3 Rechtvaardig          

 Veel respondenten gaven aan dat zij de uitspraak niet eerlijk of rechtvaardig vinden. Isam laat 

blijken dat hij in eerste instantie de uitspraken van de Commissie van Toezicht rechtvaardig vond. Van 

zijn laatste klacht vindt hij de uitspraak niet rechtvaardig. Hij kreeg na drie maanden enkel een brief 

met dat zijn klacht ongegrond was verklaard. Hij vindt dat de verhalen van beide partijen gehoord 

hadden moeten zijn.           

 ‘Ik ga mijn verhalen vertellen, hun gaan wegen. Ik heb recht op die dingen of ik heb geen 

 recht. Als je hun zien, eerlijk behandeld. Ja, je hebt geen recht dan respecteer ik die dingen. 

 Weet je wel, omdat ik, ja dan voel ik, ja die mensen naar mij toe komen. Hun hebben 
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 ervaring, hun zijn beklagcommissie, hun weten hoe het werkt. Dan ga ik blind vertrouwen. 

 Maar dit niet. Dit krijg ik briefje terug na drie maanden, ja ongegrond verklaart en daar moet 

 je het mee doen. Daar heb ik zoiets, dat werkt niet zo, denk ik. Eigenlijk beklagcommissie die 

 moet kijken naar verhalen van directeur en moet ook kijken naar gedetineerden. En dat niet 

 hier.’               

4.2.4 Communicatie                       

4.2.4.1 Taal           

 De communicatie tussen de Commissie van Toezicht en de respondenten loopt niet altijd goed 

volgens een aantal respondenten. Een punt dat door meerdere respondenten werd aangehaald is dat 

begrip van de Nederlandse taal heel belangrijk is. Sharif zegt daarover:     

 ‘Weet je wat het is. Ik spreek de taal. Ze zeggen dat ze niks voor me kunnen betekenen, laat

 staan als mensen de taal niet spreken. Ik praat altijd rustig met hun, ik voel normale 

 gesprekken. Als ze niet naar je luisteren, waarom heb je z’n Commissie van Toezicht dan?’ 

Verder was ik aanwezig bij de beklagzitting van Razi. De Commissie van Toezicht vroeg hem vooraf 

of hij Nederlands sprak, waarop hij bevestigend antwoord gaf. Tijdens de zitting gaf ik aan dat meneer 

een laag iq heeft. Daar leek de Commissie van Toezicht niet altijd rekening mee te houden. Toen Razi 

begon over ‘zichzelf snijden’, gebruikte de Commissie van Toezicht niet zijn woorden maar maakte 

daar ‘automutilatie’ van. Dit woord bleek hij niet te begrijpen.     

 Evelien: ‘Net bij de zitting, snapte je wat ze zeiden?’      

 Razi: ‘Ja’          

 Evelien: ‘Begreep je waar het over ging toen ze het hadden over automutilatie?’ 

 Razi: ‘Dat kon ik niet volgen.’       

 Evelien: ‘Weet je wat dat woord betekent?’      

 Razi: ‘Nee. Ze gebruiken geen spreektaal, maar voor boeken. Het is een beetje moeilijk te 

 begrijpen. Ze gebruikten eerst moeilijke zinnen.’                   

4.2.4.2 Bestaan Commissie van Toezicht       

 Een aantal respondenten gaven aan de Commissie van Toezicht al heel lang te kennen. 

Sommige kenden hen vanuit een penitentiaire inrichting, anderen kenden hen vanuit eerdere keren dat 



KLAGEN IN VREEMDELINGENBEWARING  56     

zij in vreemdelingenbewaring gedetineerd waren. Hen is niet altijd bij binnenkomst verteld over het 

bestaan van de Commissie van Toezicht of zij hebben dit niet onthouden omdat een eerste dag heel 

stressvol kan zijn. Yunus had nooit eerder gehoord van de Commissie van Toezicht, ook niet van 

andere ingeslotenen. Een paar respondenten gaven aan dat ze van andere ingeslotenen hoorde over het 

bestaan van de Commissie van Toezicht. Sharif hoorde van de Commissie van Toezicht doordat een 

bewaarder hem erop attendeerde.                                  

4.2.4.3 Uitleg procedure         

 Een paar respondenten geeft aan dat de Commissie van Toezicht heeft uitgelegd wat de 

procedure inhoudt en wat er ging gebeuren. Isam vertelt het volgende:    

 ’Ja, de maandcommissie komt alleen om te horen, mijn verhalen. Hij heb niks te 

 zeggen,alleen, hij kan zeggen, ik ga proberen met directeur gesprek maar dan wil je die  

 beklag terugtrekken, dat krijg je standaard van maandcommissie. Van beklagcommissie ik 

  tot nu toe niemand gesproken. Mijn verhaal heeft stichting los op papier gezet. Heb ik naar 

 hun gestuurd. Wat staat daar? Waarheid. Ik krijg alleen maar te horen, * naam respondent* 

 die beklag van jou is ongegrond verklaard. Zo moet je mij doen. Maar maandcommissie komt 

 hier altijd binnen twee weken naar jou. Die mensen gaan dan tussen jou bemiddelen tussen 

 mij en directeur.’                      

4.2.4.4 Verwachten          

 Voor sommige respondenten was het niet duidelijk wat zij konden verwachten van de 

beklagprocedure. Dit kwam onder andere doordat er geen maandcommissaris is langs geweest en zij 

alleen een brief kregen met bevestiging van ontvangst van de klacht. Razi gaf aan dat vooraf 

besproken was wat er tijdens de beklagzitting zou gebeuren. Hij dacht dat de zitting vijf minuten zou 

duren en de directeur er bij zou zijn. De zitting duurde uiteindelijk een half uur en de directeur was 

niet aanwezig. Een personeelslid trad op in naam van de directeur. Voor Isam was het wel duidelijk: 

 ‘Nee, ja, ze hebben gewoon verteld ze gaan dan en dan een beslissing nemen en we gaan je op 

 de hoogte houden. Dat is wat ze vertellen. Laatst zei ze ook we gaan een beslissing nemen dan 

 krijg je het te horen. (onverstaanbaar) krijg je het pas te horen.’          

Ali was verteld wat hij kon verwachten, echter kwamen zijn verwachtingen niet uit:   
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 ‘Ja, ze zeggen tegen mij, we gaan het in de vergadering gooien, en dat wordt besproken met 

 afdelingshoofd en directeur in die vergadering zoals ik zei. Dan zeggen ze tegen mij, 

 misschien komt de afdelingshoofd met je praten voor de zitting. Als je dit binnenkrijgt, zo’n 

 bericht, dan denk je dat mijn klachten worden behandeld. Dan komt er een zitting voor de 

 klacht. Dus dat is zo gebeurd. Nu wacht ik op de gesprek met afdelingshoofd voor de zitting.’ 

4.2.4.5 Kansen          

 Respondenten geven aan dat de Commissie van Toezicht niet altijd aangeeft wat hun kansen 

zijn. Wel blijkt dat de Commissie van Toezicht vaak adviseert om de klacht in trekken. Dit valt echter 

vaak verkeert bij de respondenten, omdat dit voor hen een teken is dat de Commissie van Toezicht niet 

wilt helpen en zij voelen zich daardoor niet gehoord. Zaïd zegt daar over:   

  ‘En plus,zegt ie tegen mij, beter die aanklacht terugtrekken, omdat je gaat niet, kijk, hij heeft 

 toen van tevoren tegen mij gezegd sowieso ga je niet winnen dus beter, heeft ie gelijk 

 beslissing gedaan. Op dat moment. Ik heb jou gevraagd om deze. Ik heb gezegd ik ga dat niet 

 intrekken.’               

Sharif zegt dat de Commissie van Toezicht heeft gezegd dat hij niet gaat winnen.   

 ‘Ik heb nooit een beklagzitting gehad. Nooit een brief over gehad. Helemaal niks. Sturen ze 

 een brief. Eerste keer zijn ze langs geweest. Morgen komen we terug en toen kwamen ze niet 

 terug. 1.5 week geleden kwamen ze langs en toen zeiden ze, je kan het niet winnen. Waarom 

 zou ik mezelf gek maken? Ook al ga ik duizend klachten insturen, als zij zeggen, je gaat toch 

 niet winnen, dan heeft het geen nut om nog een beklag te schrijven. (…) Nee, nee. Kijk, 

 waarom niet, dan hadden ze eerst een gesprek met mij kunnen voeren en dan pas tegen mij 

 zeggen  dat ik die klacht beter kan intrekken. Eerst naar mij luisteren, dan zeggen van je moet 

 het intrekken. Gesprek is net pas begonnen en ze zeggen dat je toch gaat verliezen, je kan 

 beter intrekken. (…) De beklagcommissie was langsgekomen. Morgen komen we met jou 

 praten. 2,5 maand later komen ze pas terug. 1.5 week geleden zijn ze bij mij geweest. Ze 

 zeiden, je kan beter de klacht laten vallen, het heeft geen zin. Komen jullie me helpen of niet?’ 

Ook Fatin begrijpt niet waarom de Commissie van Toezicht zegt dat hij zijn klacht beter in kan 

trekken.           
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 ‘Ze komen ook alleen langs om de klacht in te trekken. Wat voor Commissie van Toezicht is 

 dat? Zit ik isolatie en dan moet ik mijn klacht intrekken? Wat voor Commissie van Toezicht 

 is dat? Hoe kan dat? Waarom intrekken? Ze moeten toch onderzoeken wie de waarheid 

 spreekt? Iedereen moet op de ander letten. Dat is er niet.’                          

4.2.4.6 Duidelijk wat Commissie van Toezicht doet      

 Dit geeft ook aan dat niet alle respondenten goed begrijpen wat de Commissie van Toezicht 

doet. Ze begrijpen niet allen waarom de Commissie van Toezicht bemiddeld en waarom ze aangeven 

dat ze de klacht beter kunnen intrekken. Aan hen is de vraag gesteld of het voor hen duidelijk is wat de 

Commissie van Toezicht voor hen kan doen. Sharif geeft benadrukt weer het intrekken van de klacht: 

 ‘Ik snap de beklagcommissie niet. Zonder dat het voor is gekomen, je kan klacht in trekken. Ze 

 geven advies. Ze zeggen je kan beter de klacht intrekken. Advocaat zei, waarom heb je die 

 klacht ingetrokken?’               

Zaïd geeft aan dat hij dacht dat hij wist wat de Commissie van Toezicht voor hem kon doen maar dit 

bleek niet zo te zijn. Hij is teleurgesteld.        

 ‘Ik dacht dat het duidelijk was maar later niet. Ja, omdat ze niks meer van ze hebben later 

 horen. Ik dacht dat dat ze iets voor me konden betekenen, maar dat bleek valse hoop.’     

Ook Fatin is teleurgesteld:          

 ‘Nee. Je verwacht dat ze je kunnen helpen, dat is normaal maar later ben je teleurgesteld erin. 

 Je verwacht iets, je bent hoopvol. Misschien gaan ze je serieus nemen. Later ben je 

 teleurgesteld, je hebt geen recht, ongegrond, geen hoger beroep.’                

4.2.4.7 Deskundig                  

  Er wordt heel wisselend gedacht over de deskundigheid van de Commissie van Toezicht. 

Voor sommige respondenten bleek dit een te moeilijk begrip. Sommige respondenten vinden ze niet 

deskundig en andere vinden ze wel professioneel en zijn ze voorzichtig in de dingen die ze zeggen. 

Sharif zegt het volgende over hun functioneren:       

 ‘Ik vind ze niet professioneel. Omdat wat ik heb meegemaakt als ze zeggen, ik kom morgen 

 praten en ze komen niet. Als je een excuus hebt dan begrijp ik dat. Je laat 2,5 maand niks

 van je horen en dan kom je ineens bij me opduiken en dan zeggen ze je moet intrekken dan 
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 heeft het toch geen nut om beklag te doen. Dan ben ik de verliezer ik ga m’n hoofd niet meer 

 gek maken.’                

Fatin stelt dat niet ieder lid geschikt is. Later vertelt hij dat hij gebeld heeft met de Commissie van 

Toezicht, maar dat ze geen antwoord wisten op zijn vraag.      

 ‘Commissie van Toezicht sommige niet geschikt van de baan. Ik kan het beter dan hun. Soms, 

 zitten wel goede ervaren tussen. Niet allemaal. Hoe ze praatte. Het is niet hun werk. Niet 

 geschikt. Ook al werkt ie vijf jaar bij Commissie van Toezicht maar nog steeds niet zijn werk. 

 Zelf zie ik aan hem dat hij niet gelukkig is met zijn werk. Hij doet alleen maar omdat het moet. 

 Ik moet dat doen omdat ik geld wil, dat is ook bij hun. Krijg af en toe twijfels. Mijn recht is 

 afgenomen van mij. Ik word vernederd hier. Veel problemen, heb geen vertrouwen meer. Doe 

 je best om Commissie van Toezicht mensen te vertouwen en toch gebeuren dingen en dan denk 

 je, nee kan je niet vertrouwen helaas.(…) De Commissie van Toezicht wacht op het verweer 

 van de directie. Ik wacht al drie maanden terwijl ze binnen vier weken uitspraak moeten doen. 

 Ik had eergisteren de Commissie van Toezicht gebeld, want ik vroeg wat het recht was dat ze 

 uitspraak moesten doen en ze gaven geen antwoord. Ze wisten het termijn niet.’ 

5 Conclusie en discussie 

In dit onderzoek staat de beklagprocedure van de Commissie van Toezicht in 

vreemdelingenbewaring en de procedurele rechtvaardigheidsbeleving onder gedetineerde 

vreemdelingen hiervan centraal.         

 Naar de beklagprocedure in vreemdelingenbewaring is nooit eerder onderzoek gedaan. Ook is 

in de procedurele rechtvaardigheidliteratuur geen onderzoek te vinden naar de Commissie van 

Toezicht of klagen gerelateerd aan vreemdelingenbewaring. Vanuit het Meldpunt 

Vreemdelingendetentie komen geluiden dat de beklagprocedure lang duurt en het wettelijk termijn 

vaak wordt overschreden. Vreemdelingen in bewaring zitten er vaak maar voor korte duur, waardoor 

de overschrijding van het wettelijk termijn extra vervelend is voor de klager. Onder andere door deze 

waargenomen overschrijding van de afhandelingstermijn, is de behoefte ontstaan om onderzoek te 

doen naar het functioneren van de Commissie van Toezicht met betrekking tot de beklagprocedure in 
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vreemdelingenbewaring. Dit functioneren is in dit onderzoek is onderzocht aan de hand van twee 

deelvragen: (1) Hoe zien de klachten van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring eruit en wat 

gebeurt hiermee?; (2) Wat is de procedurele rechtvaardigheidsbeleving van vreemdelingen in 

vreemdelingenbewaring met betrekking tot de Commissie van Toezicht?. 

Uit de resultaten van de eerste deelvraag komen een aantal bevindingen naar voren dat 

betrekking heeft op de beklagprocedure. Volgens de cijfers van de Commissie van Toezicht werd in 

2017 het meest geklaagd over bejegening en disciplinaire straf. Uit cijfers van het Meldpunt 

Vreemdelingendetentie, die veel minder klachten monitort dan de Commissie van Toezicht, blijkt dat 

in 2017 het meeste is geklaagd over geboeid vervoer en overplaatsing. Ook in de eerste helft van 2018 

werd het meest geklaagd over overplaatsing, bijvoorbeeld over overplaatsing naar de strengere 

beheersafdeling.           

 Opvallend is dat klachten over bejegening, de soort klacht die het meeste is ingediend in 2017, 

nooit gegrond zijn verklaard maar meestal niet-ontvankelijk. Zoals in het juridisch kader is uitgelegd, 

kan slechts tegen beslissingen van de directeur geklaagd worden en dus niet tegen alle aspecten van 

vreemdelingenbewaring. Klachten over disciplinaire straf worden relatief vaak gegrond verklaard.  

 Daarnaast blijkt uit de cijfers van het Meldpunt Vreemdelingendetentie dat in 2017 bij 61% 

van de klachten een beklagzitting heeft plaatsgevonden. In de eerste helft van 2018 is dit cijfer lager 

(41%), maar dit cijfer kan hoger worden, omdat niet alle klachten al zijn afgehandeld.  

 Verder blijkt dat niet elke gegrond of deels gegrond verklaarde klacht een compensatie krijgt. 

Zoals in het juridisch kader is beschreven, is dat ook niet wettelijk verplicht. In 2016 was de 

compensatie van klagers in detentiecentrum Schiphol gemiddeld €19,20. De compensatie van klagers 

in Zeist was hoger, namelijk gemiddeld €33,30. De klachten die compensatie hebben gekregen in de 

periode 2017 tot en met juni 2018 kregen gemiddeld €38 euro. Opvallend is dat ook ingetrokken 

klachten compensatie hebben gekregen in 2016.       

 Een andere belangrijke bevinding is de overschrijding van het wettelijk afhandelingstermijn. 

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie (2018b) en de Beroepscommissie (2012) namen al eerder waar 

dat niet altijd binnen de wettelijke termijn van vier weken uitspraak werd gedaan. Uit de resultaten 

komt naar voor dat in 2017 geen enkele klacht die is gemonitord door het Meldpunt 
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Vreemdelingendetentie binnen vier weken is afgehandeld. De Commissie van Toezicht van Rechtbank 

Rotterdam handelt het minst snel een klacht af, namelijk gemiddeld 100 dagen in 2017 en 88 dagen in 

de eerste helft van 2018. De Commissie van Toezicht van Rechtbank Midden-Nederland, waar klagers 

uit Schiphol en Zeist terecht kunnen, handelde de klachten in 2017 in 93 dagen en in de eerste helft 

van 2018 in 65 dagen af.         

 Verder blijkt dat klagers soms vaker dan één keer klagen. Gemiddeld klaagde een klager 1,7 

keer in de periode van 2017 tot en met juni 2018.       

 Met de tweede deelvraag is getracht te onderzoeken wat de procedurele 

rechtvaardigheidsbeleving is onder vreemdelingen in vreemdelingenbewaring met betrekking tot de 

Commissie van Toezicht. Procedurele rechtvaardigheid gaat over de wijze waarop mensen autoriteit 

ervaren. Of zij zich rechtvaardig behandeld achten door de autoriteit heeft niet zozeer te maken met 

het resultaat maar met de kenmerken en de belevenis van de procedure die tot dat resultaat hebben 

geleid (Thibaut & Walker, 1975; Velthoven, 2011). Verschillende factoren zijn van belang. Volgens 

Tyler (1990; 2000) zijn dat onder andere rechtvaardigheid neutraliteit, inspraak, vertrouwen in 

autoriteiten, het ontbreken van bias, eerlijkheid, inspanningen doen om eerlijk te zijn, beleefdheid en 

respect. De procedurele rechtvaardigheidsbeleving onder klagers in vreemdelingenbewaring is nooit 

eerder onderzocht. Ook kunnen bevindingen uit de procedurele rechtvaardigheidtheorie niet 

vanzelfsprekend worden toegepast van het ene gebied op een ander terrein.  Dit benadrukt het belang 

van dit onderzoek.           

 Uit de bevindingen van de tweede deelvraag komt naar voren dat niet iedere respondent zich 

gehoord voelt. Niet iedereen kreeg het idee dat zij hun verhaal kwijt konden. Ze hadden het idee dat ze 

niet alles konden zeggen en dat de Commissie van Toezicht niet aan hun kant stond. Ze hadden het 

idee dat ze toch wel gingen verliezen en voelde tijdsdruk als ze met de Commissie van Toezicht in 

gesprek waren. Niet iedere respondent vond dat de Commissie van Toezicht goed luisterde. Ze 

luisteren meer naar de directeur. Ook kreeg niet iedereen de kans om echt met hun in gesprek te gaan. 

Wel voelden alle respondenten zich met respect behandeld. Ook kregen zij de indruk dat de 

Commissie van Toezicht begreep waarom zij een klacht indienden.     

 Over het algemeen wordt er negatief gedacht over de Commissie van Toezicht. Veel 
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respondenten hebben het idee dat de Commissie van Toezicht samenwerkt met de directie. Ook denkt 

men dat klagen nutteloos is, wanneer de Commissie van Toezicht adviseert dat ze hun klacht beter 

kunnen intrekken. Men voelt zich niet allen serieus genomen door de Commissie van Toezicht en 

krijgt de indruk dat gedetineerde vreemdelingen nooit gelijk krijgen. Ze zouden zich daarom ook niet 

aan de regels houden. De Commissie van Toezicht zou vooroordelen hebben en tegen ingeslotenen 

zijn. Ook vonden meerdere respondenten de Commissie van Toezicht een schijnvertoning. Volgens 

hen is het nutteloos en doet de Commissie van Toezicht niks. Niet iedereen kreeg het idee dat zij een 

eerlijke kans kregen bij hun procedure, omdat niks is uitgelegd. Respondenten geven aan er geen 

vertrouwen in te hebben. Ook kreeg niet iedere respondent het idee dat zij invloed hadden op de wijze 

waarop er in hun zaak is beslist. Hun mening zou niet van waarde zijn en er wordt niks gedaan. 

Sommige respondenten voelen zich rechtvaardig behandeld. Deze rechtvaardige behandeling geeft een 

goed gevoel. Toch vindt niet iedereen dat, omdat ze niet in het belang van de ingeslotenen zouden 

handelen. Ook geven respondenten aan geen compensatie te hoeven bij een gegrond verklaarde klacht, 

maar excuses van de directie. Ze willen hulp en serieus genomen worden.   

 De procedure duurt vaak lang, volgens veel respondenten. Niet iedereen kon voldoende 

inbrengen op de zitting. Ook voelde een uitspraak niet rechtvaardig als zij niet op gesprek waren 

geweest met de Commissie van Toezicht maar enkel een brief kregen. Ook is er behoefte aan uitleg 

over wat de procedure inhoudt. Niet iedereen weet wat zij kunnen verwachten. Sommige respondenten 

gaven aan wel te weten wat de ze konden verwachten van de Commissie van Toezicht maar bleken 

later teleurgesteld, omdat hun verwachting niet uitkwam. Sommige wisten niet wat zij konden 

verwachten van de procedure, omdat ze geen gesprek hadden gehad met de maandcommissaris. Niet 

iedere respondent wist wat zijn kansen waren. Als de Commissie van Toezicht zegt dat hij de klacht 

niet gaat winnen, wordt dat gezien alsof de Commissie van Toezicht niet wilt helpen.   

 Verder wordt niet altijd rekening gehouden met de taalvaardigheid van de klager. Ze 

gebruiken moeilijke woorden. Daarnaast geven respondenten aan dat als je geen Nederlands spreekt, je 

eigenlijk niet kan klagen. Verder hoorde klagers over het bestaan van de Commissie van Toezicht van 

andere ingeslotenen of waren zij al met hen bekend vanwege eerdere detenties.    

 Kortom, de procedurele rechtvaardigheidsbeleving verschilt per respondent maar is over het 
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algemeen negatief. Velen voelen zich niet serieus genomen en hebben het idee dat de Commissie van 

Toezicht niet aan hun kant staan, omdat ze samenwerken met de directie. Ook wordt het advies om de 

klacht in te trekken opgevat als iets negatiefs. Deze inzichten dragen bij aan de procedurele 

rechtvaardigheidstheorie, nu bekend is hoe klagers in vreemdelingenbewaring de Commissie van 

Toezicht en de beklagprocedure ervaren.        

 Met inachtneming van de bevindingen uit de twee deelvragen kan voorzichtig een conclusie 

getrokken worden op de hoofdvraag ‘Hoe functioneert de Commissie van Toezicht met betrekking tot 

de beklagprocedure in vreemdelingenbewaring?’. Uit de resultaten komt naar voren dat klagers lang 

moet wachten tot hun klacht is afgehandeld. De respondenten ervaren dit als iets negatiefs en krijgen 

de indruk dat klagen daardoor zinloos is. De tijdsdruk beïnvloedt ook de gesprekken en 

beklagzittingen. Sommige respondenten hebben het idee dat ze zich moeten haasten. De compensatie 

lijkt per jaar en per Commissie van Toezicht te verschillen, maar de sommige respondenten geven aan 

geen compensatie te hoeven. Verder lijkt er tussen de Commissie van Toezicht en de klagende 

respondenten een communicatieprobleem te zijn. Respondenten snappen niet waarom de Commissie 

van Toezicht met de directie overleg heeft. Zij zien dit als iets negatiefs waardoor zij de indruk hebben 

dat klagen zinloos is. Ook het advies om de klacht in trekken wordt op dezelfde negatieve manier 

ervaren. Verder lijkt voldoende uitleg over wat de Commissie van Toezicht kan doen en wat de 

procedure inhoudt te ontbreken voor sommige respondenten.     

 Hoewel dit onderzoek bijdraagt aan het inzicht in waar gedetineerde vreemdelingen over 

klagen en wat er verder met deze klachten gebeurd en de procedurele rechtvaardigheidsliteratuur, heeft 

dit onderzoek een aantal limitaties.         

 Met betrekking tot de eerste deelvraag zijn een paar kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste zijn 

de tabellen die ingevuld zijn op basis van de meldingen vanuit het Meldpunt Vreemdelingendetentie 

niet volledig. In sommige gevallen viel het contact met de klager weg en was het Meldpunt niet 

gemachtigd om op de hoogte te blijven van de beklagprocedure. Daarnaast zijn de cijfers van de eerste 

helft van 2018 niet compleet, omdat nog niet alle klachten van deze periode zijn afgehandeld. 

Daarnaast is er slechts één overzicht afkomstig van de Commissie van Toezicht die betrekking heeft 

op alle detentiecentra. De Commissie van Toezicht die toeziet op detentiecentrum Rotterdam had geen 
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recente jaarverslagen, waardoor alleen data van klagers van detentiecentrum Zeist en Schiphol 

gebruikt kon worden voor sommige tabellen. Verder waren er geen jaarverslagen van 2017. 

 Daarnaast zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij de tweede deelvraag. Ten eerste gaat het om 

een kleine steekproef (N=9) van mannelijke, Nederlandssprekende Marokkaanse respondenten die 

allen in één en dezelfde detentiecentrum hebben gezeten. Overigens was de nationaliteit van één 

respondent onbekend en is een respondent later gedetineerd geraakt in Zeist waarna nog gesprekken 

hebben plaatsgevonden die geïncludeerd zijn in de studie. Wellicht ervaren klagers uit andere 

detentiecentra de Commissie van Toezicht anders. Zo blijkt uit de resultaten van de eerste deelvraag 

dat de afhandelingstermijn van Zeist en Schiphol korter is dan in Rotterdam. Bovenstaand heeft 

gevolgen voor de generaliseerbaarheid van het onderzoek.    

 Verder betreffen het allemaal gedetineerden die zelf contact hebben opgenomen met het 

Meldpunt Vreemdelingendetentie. Mogelijk geeft dit een bias aan het onderzoek, omdat bellers vanuit 

het Meldpunt Vreemdelingendetentie informatie krijgen over de Commissie van Toezicht en gang van 

zaken. Respondenten kunnen zich ook anders gedragen, doordat zij weten dat het Meldpunt hen kan 

helpen met de beklagprocedure en andere zaken.      

 Ook verschilde de respondenten in de beheersing van de Nederlandse taal. Zo begreep niet 

iedereen wat begrippen zoals ‘onafhankelijk’ of ‘neutraal’ betekende. Daarnaast was het wellicht voor 

sommige respondenten moeilijk zichzelf uit te drukken, omdat Nederlands niet hun eerste taal is. Dit 

heeft wellicht geleid tot versimpelde antwoorden wat uiteindelijk de resultaten heeft beïnvloed.   

Verder zijn niet alle interviews opgenomen en zijn de interviews die opgenomen zijn van 

slechte kwaliteit. Dit had te maken met het feit dat ik (later) slecht een laptop mee mocht nemen naar 

het detentiecentrum. Het is mogelijk dat er fouten zijn gemaakt bij het transcriberen en zijn niet alle 

citaten volledig.     

Toch is onderzoek wel degelijk een aanvulling op de bestaande literatuur en kunnen er 

aanbevelingen gedaan worden voor de wetgever en de Commissie van Toezicht. Zoals blijkt uit de 

resultaten werd er in 2017 het meest geklaagd over bejegening maar werd geen enkele klacht hierover 

gegrond verklaard. De meeste klachten waren niet-ontvankelijk wat er op neer komt dat dit geen 

beslissing is van de directeur conform art. 60 Pbw. Het feit dat een klacht nooit gegrond wordt 
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verklaard, wordt door de respondenten gezien alsof de Commissie van Toezicht niet aan hun kant 

staat. De procedurele rechtvaardigheid kan verhoogd worden door uitbreiding van de 

beklagmogelijkheid. Deze ruimere beklagmogelijkheid is al opgenomen in het wetsvoorstel Wet 

Terugkeer en Vreemdelingenbewaring dat nu bij de Eerste Kamer ligt.    

 Ook zou de afhandelingstermijn korter moeten worden. Naast dat een uitspraak wettelijk 

binnen vier weken, of na verlening binnen acht weken gedaan moet worden, ervaren veel 

respondenten de lange duur als zeer negatief. Wellicht kan het aantal vergaderingen en het aantal leden 

van de Commissie van Toezicht groter worden zodat klachten sneller afgehandeld kunnen worden.

 Verder zijn er nog een aantal verbeterpunten te bedenken over hoe de Commissie van Toezicht 

de procedurele rechtvaardigheid kan vergroten. Zo geven sommige respondenten aan dat zij behoefte 

hebben aan uitleg over hoe de beklagprocedure verloopt. Ook zou de Commissie van Toezicht moeten 

uitleggen wat het doel is van bemiddeling zodat klagers het advies om hun klacht in te trekken beter 

begrijpen. Verder zou de Commissie van Toezicht beter moeten uitleggen wat zij voor klagers kunnen 

betekenen en aandacht besteden aan de vraag of hun klacht kans van slagen heeft. Daarnaast zou de 

Commissie van Toezicht meer rekening moeten houden met de taalvaardigheid van de klagers. Ook 

zou een gesprek met de maandcommissaris de procedurele rechtvaardigheid onder klagers kunnen 

verhogen, aangezien respondenten aangeven zich niet gehoord voelen als zij slechts een brief krijgen. 

Tot slot zou de Commissie van Toezicht meer bekendheid moeten hebben in vreemdelingenbewaring.  

 Met dit onderzoek is getracht inzicht te geven in het functioneren van de Commissie van 

Toezicht in vreemdelingenbewaring. Hoewel dit onderzoek een beeld schetst van hoe de klachten in 

vreemdelingenbewaring er uit zien, wat er met klachten gebeurd en hoe de procedurele 

rechtvaardigheidsbeleving is van deze klagers, is er vervolgonderzoek nodig. Zo ligt op het moment 

het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring bij de Eerste Kamer die onder andere de 

beklagmogelijkheid van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring moet vergroten. Als deze wet 

geïmplementeerd wordt, is het interessant om te onderzoeken of klagers een grotere procedurele 

rechtvaardigheidsbeleving ervaren.  

 Verder zou onderzoek verricht moeten worden naar welke factoren een rol spelen bij het 

beslisproces van de Commissie van Toezicht, gezien het feit dat uit dit onderzoek niet op te maken 
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valt waarom een klacht gegrond dan wel gegrond verklaard wordt en waar precies de hoogte van de 

compensatie op gebaseerd is.          

 Daarnaast is het waardevol om de Commissie van Toezicht te bevragen naar hun functioneren. 

Hebben zij het idee dat zij deskundig zijn en geschikt zijn om klachten af te handelen?  

 Kortom, de bevindingen uit dit onderzoek vergroten de kennis met betrekking tot klagen bij de 

Commissie van Toezicht in vreemdelingenbewaring maar dat vervolgonderzoek moet plaatsvinden 

lijkt evident.  
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Bijlage 1 Topic list 

 

Topic list           respondent …. 

 

Uitleg: 

- Anoniem 

- Toestemming opname 

- Onderzoek  

- Interview helpt uw detentieomstandigheden/ beklagprocedure/ bewaringszaak niet 

 

Vragen naar klachten die ooit ingediend zijn 

 

Perceptie gehoord worden door CvT 

Heeft u het idee dat u uw verhaal heeft kunnen vertellen aan de CvT? 

Heeft u het idee dat de CvT goed naar u luistert?  

Vindt u dat de CvT met respect naar u luistert? 

Voelt u zich echt gehoord? 

Heeft u het idee dat de CvT begrijpt waarom u een klacht heeft ingediend? 

 

Perceptie over CvT 

Hoe denkt u over de CvT? 

Heeft u het idee dat de CvT onafhankelijk/onpartijdig is? 

Heeft u het idee dat de CvT neutraal is en geen vooroordelen heeft? 

Heeft u er vertrouwen in dat de CvT uw klacht volgens de regels behandeld? 

Heeft u het idee dat de CvT u een eerlijke kans heeft gegeven bij de beoordeling van uw klacht? 

Heeft u het idee dat u een stem heeft in het bepalen van de wijze waarop in uw zaak wordt beslist? 

Voelt u zich rechtvaardig behandeld door de CvT? 
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Procedure 

Hoe vindt u de procedure nu gaan? 

Waar loopt/ liep u tegen aan tijdens de procedure? 

Zijn er dingen niet goed gegaan tijdens de procedure (termijn overschreden?) Wat vindt u daarvan? 

Heeft u voldoende kunnen inbrengen tijdens de zitting? 

Vindt u de uitspraak rechtvaardig? 

 

Communicatie met CvT 

Hoe en wanneer hoorde u van het bestaan van de CvT? 

Is het voor u duidelijk hoe de procedure verloopt?  

Vindt u dat de CvT de procedure duidelijk heeft uitgelegd? 

Hoe is de communicatie met de CvT? 

Heeft de CvT aangegeven wat u kon verwachten? 

Heeft de CvT aangegeven wat uw kansen waren over de klacht? 

Was het voor u duidelijk wat de CvT voor u kon doen? 

Denkt u dat de CvT deskundig is bij het uitvoeren van haar taken? 

 

 

Doorvragen: Wat betekent dit voor u? Kunt u daar wat meer over vertellen? Leg uit. Kunt u daar een 

voorbeeld van geven? Hoe vond u dat? 
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Bijlage 2: Overzicht codeerschema 

 

 

 

 

 

 

Procedure Perceptie CvT 

Communicatie 
Gehoord worden 

Niet opgeroepen 

Inbrengen 
Niet zeggen wat 

ik wilde zeggen 

CvT te druk 

Duurt lang 

Haasten  

Niet gehoord 

Luisteren niet  

Niet rechtvaardig behandeld 

Tegen vreemdeling  

Samenwerken met directie  

Vooroordelen  
Advies klacht 

intrekken  

Niet duidelijk CvT doet 

Kansen  

Niet rechtvaardig 

Brief, geen gesprek 

Verwachten  

Behoefte uitleg procedure 

Moeilijke taal  

Deskundig 

Professioneel 

Niet geschikt 

Gehoord over bestaan CvT 

Eerder vast 

PI 

Vreemdelingenbewaring  

Andere ingeslotenen 

Bewaarder  

Met respect geluisterd 

Verschilt per lid 

Niet belangrijk 

CvT begrijpt klacht 

Niet Nederlands 

Schijnvertoning 

Geen invloed 

 Eerlijke kans Niet aan de regels 

Nooit gelijk krijgen 

Zinloos 

Niet serieus genomen  

Verhaal kwijt 

Tevreden  


