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Lijst met afkortingen
CPT

Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of
vernederende behandeling of bestraffing

CvT

Commissie van Toezicht

DC

Detentiecentrum

DCR

Detentiecentrum Rotterdam

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DT&V

Dienst Terugkeer en Vertrek

EPC

Eénpersoonscel

EVRM

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

EZA

Extra Zorg Afdeling

LOS

Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

MPC

Meerpersoonscel

OBS

Observatiecel (isoleercel met cameratoezicht)

RSJ

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Pbw

Penitentiaire beginselenwet

PI

Penitentiaire Inrichting

Vw

Vreemdelingenwet

WHO

World Health Organisation
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1. Inleiding
De strenge coronalockdown in Detentiecentrum Rotterdam resulteerde erin dat mensen vanaf
maart 2020 vrijwel permanent 20 tot 21 uur op hun cel opgesloten zaten, een ruimte van tien
vierkante meter, meestal samen met een celgenoot. Het heeft een grote impact gehad op het
leven van mensen in vreemdelingendetentie. Zij zitten vast in afwachting van hun uitzetting,
de meesten in Detentiecentrum Rotterdam. In het gevangeniswezen, waaronder
vreemdelingendetentie, is vanaf de eerste lockdown gekozen voor strenge maatregelen om
onderling contact en contact met de buitenwereld in te perken. Uitgezonderd enkele weken
in de zomerperiode zijn gebruikelijke activiteiten, zoals sporten en creativiteitsactiviteiten,
afgelast.1 Wat nog wel kon was televisie kijken in de cel, hooguit 2 à 3 uur per dag spreken
met anderen op de afdeling buiten de cel waarvan één uur per dag buiten luchten. Bezoek van
buiten detentie, het ontvangen van kleding of andere goederen en zelf koken waren in de
eerste maanden niet en daarna verminderd mogelijk.2 Daarnaast liep de procedure voor het
indienen van klachten over de omstandigheden vast in de eerste maanden van de crisis
vanwege achterstanden en personeelstekort bij de beklagcommissie.

Veel later dan in de rest van het land kwamen mondkapjes voor zowel detentiepersoneel als
ingeslotenen

beschikbaar

en

werd

het

testbeleid

passend

ingericht.

Over

handdesinfectiemiddelen en handzeep was sinds het uitbreken van de pandemie discussie, de
directie van het detentiecentrum stond op het standpunt dat volstaan kon worden met de
douchegel die altijd al verstrekt werd, ingeslotenen en het Meldpunt bleven aandringen op
méér handreinigingsmiddelen, ook buiten de cel.

Doel rapport
Met deze verslaglegging beoogt het Meldpunt bewustzijn te creëren rondom de kwetsbare
positie waarin vreemdelingen in detentie zich bevinden tijdens een pandemie. Het rapport laat
zien hoe besluiten die zijn genomen tijdens de coronacrisis de omstandigheden van
vreemdelingendetentie hebben verergerd tussen maart 2020 en januari 2021.

1
2

Meldpunt Vreemdelingendetentie, Nieuwsbrief juli 2020 en Nieuwsbrief augustus 2020.
Meldpunt Vreemdelingendetentie, Nieuwsbrief maart 2020 en Nieuwsbrief augustus 2020.
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Onderbouwing
Dit rapport is opgesteld door het Meldpunt Vreemdelingendetentie, onderdeel van Stichting
LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt). Het Meldpunt Vreemdelingendetentie
ontvangt en registreert meldingen over vreemdelingendetentie, voor een belangrijk deel van
ingeslotenen in Detentiecentrum Rotterdam zelf. Daarnaast doen ook anderen meldingen,
zoals advocaten, familie, vrienden en kennissen van ingeslotenen. De basis voor dit overzicht
wordt gevormd door een analyse van representatieve meldingen die het Meldpunt van maart
2020 t/m januari 2021 binnenkreeg. Ook legden medewerkers van het Meldpunt met
regelmaat bezoeken af aan ingeslotenen van Detentiecentrum Rotterdam.
Voor het rapport is daarnaast gebruik gemaakt van openbare bronnen, zoals
beleidsdocumenten en jurisprudentie met betrekking tot corona en detentie. Daarnaast zijn
zes

vreemdelingen-advocaten

geïnterviewd

die

veel

ervaring

hebben

met

vreemdelingendetentie en ook vorig jaar regelmatig mensen in deze doelgroep in
bewaringszaken hebben vertegenwoordigd. Tot slot wordt dit alles geplaatst in een context
van (internationale) geldende richtlijnen, wetgeving en aanbevelingen van gezondheids- en
mensenrechtenorganisaties.

Leeswijzer
Na

de

inleiding

biedt

hoofdstuk

2

beknopte

achtergrondinformatie

over

vreemdelingendetentie. De belangrijkste maatregelen en versoepelingen met betrekking tot
corona in vreemdelingendetentie vallen te lezen in hoofdstuk 3. De ontwikkelingen met
betrekking tot de coronacrisis en de gevolgen die de genomen maatregelen hadden voor
ingeslotenen in vreemdelingendetentie worden hierin beschreven. In hoofdstuk 4 wordt over
de besmettingen in het detentieecentrum gesprorken. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de
legitimiteit van vreemdelingendetentie als het zicht op uitzetting zo nihil lijkt. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 6 besproken welke reacties er zijn gegeven op door Meldpunt
Vreemdelingendetentie ingediende klachten. In hoofdstuk 7 worden bevindingen uit eerdere
hoofdstukken samengevat en beschouwd. Daarbij worden een aantal vragen gesteld die het
Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft naar aanleiding van het verloop van de coronacrisis in
DCR en het beleid dat daarbij leidend is.
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We gaan in dit rapport niet uitgebreid in op de context van vreemdelingendetentie in
Nederland. Meer informatie daarover is te vinden op onze website en rapporten die in de
afgelopen jaren zijn verschenen, zoals het rapport ‘Isolatie in vreemdelingendetentie’ van
september 2020, wat het Meldpunt schreef samen met Amnesty International en Dokters van
de Wereld.

2. Vreemdelingendetentie
Doel en omstandigheden vreemdelingendetentie
Vreemdelingendetentie is wettelijk gezien bedoeld voor personen die het land moeten
verlaten, voorafgaand aan hun uitzetting – meestal een gedwongen uitzetting. Het is een
bestuursrechtelijke maatregel die niet zou mogen draaien om straf of vergelding. Toch wordt
vreemdelingenbewaring tenuitvoergelegd in gebouwen van de Dienst Justitiele Inrichtingen
(tevens verantwoordelijk voor strafgevangenissen, TBS-klinieken en de forensische
psychiatrie) en onder een regime dat valt onder de Penitentiaire beginselenwet, een wet die
strafrechtelijk georiënteerd is. Hierdoor worden de ingeslotenen in vreemdelingendetentie
vastgehouden in een regime dat voor een aanzienlijk deel overeenkomt met die van
strafgevangenissen in Nederland.3 Mensen in vreemdelingendetentie voelen zich dan ook als
criminelen behandeld.4 Zij begrijpen vaak niet waarom zij worden gestraft worden terwijl ze
geen strafbaar feit gepleegd hebben.
In het detentiecentrum worden straf- en ordemaatregelen veelvuldig toegepast, waarbij snel
wordt gegrepen naar de strengste vorm: plaatsing in isolatie.5 Meerpersoonscellen zijn de
norm, waardoor het ingeslotenen ontbreekt aan privacy en rust.6 In sommige opzichten is
vreemdelingendetentie zelfs nog zwaarder dan strafdetentie. Zo is zinvolle dagbesteding
nauwelijks mogelijk, omdat werk niet wordt toegestaan en een opleiding niet mogelijk is.
Mensen weten niet weten hoe lang ze er zullen zitten, en men zit vast met een bijzonder
stressvol vooruitzicht: gedwongen terugkeer.

3

Van Asch, Journaal Vreemdelingenrecht 2020.
Amnesty International, Dokters van de Wereld en Meldpunt Vreemdelingendetentie 2020, p. 9.
5
Amnesty International e.a. 2020, p. 64.
6
Nationale Ombudsman 2020, p. 16-17.
4
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Kritiek op vreemdelingendetentie
Al decennialang wordt in kritische rapporten aangekaart dat mensenrechten van personen in
vreemdelingendetentie geschonden worden.7 Met name omdat te gemakkelijk wordt
overgegaan tot het detineren van mensen die het land moeten verlaten, en omdat zij onder een
‘prison-like’ regime worden onderworpen aan dezelfde sobere omstandigheden als mensen in
strafdetentie.8
En dat terwijl het niet gaat om een straf maar om een bestuursrechtelijke maatregel, die alleen
opgelegd mag worden als geen andere middelen voorhanden zijn om te zorgen dat iemand
beschikbaar blijft voor uitzetting. De Nationale ombudsman heeft in 2012 al aangegeven dat
personen in vreemdelingendetentie ‘verblijven onder een niet passend regime waardoor de
eerbiediging van grondrechten van vreemdelingen ernstig onder druk komt te staan’. 9

De kritiek richt zich op het

niet voldoen aan de beginselen van detentie als ultimum

remedium en van minimale beperkingen.10 Ultimum remedium wil zeggen dat alleen als geen
alternatief voorhanden is mag worden overgegaan tot detentie. Het beginsel van minimale
beperkingen is gestoeld op het recht dat een ingeslotene aan geen andere beperkingen
onderworpen wordt dan welke noodzakelijk inherent zijn aan de vrijheidsbeneming.11
Amnesty International concludeert dat Nederland deze beginselen onvoldoende naleeft.12
Ook de nationale Ombudsman uit in februari 2020 nog stevige kritiek over onder andere

7

zie bijvoorbeeld: Amnesty International 2018; Amnesty International 2018; De Nationale Ombudsman 2020.

Zie bijvoorbeeld: Convention against Torture and Other Cruel , Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CAT) 2018, p. 4-5.; Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR), 2010.; European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 2012, p.
25.
8

Busser, Oosterhuis & Strik, A&MR 2019
Nationale ombudsman 2012, p. 37.
10
zie bijvoorbeeld: Amnesty International 2018; Amnesty International 2018; De Nationale Ombudsman
9

2020.
11

Commsissie van Toezicht: https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/internationalewetgeving/gedetineerden/.
12
Amnesty International 2018; Amnesty International 2018; Commissie van Toezicht: ‘Het recht op vrijheid.
Vreemdelingendetentie: het ultimum remediumbeginsel.’ en ‘Geen andere beperkingen dan welke
noodzakelijkerwijs inherent zijn aan de vrijheidsbeneming, het beginsel van minimale beperkingen in het regime
vreemdelingendetentie’
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dagbesteding, het gebruik van meerpersoonscellen en de toepassing van isolatie (afzondering)
als strafmaatregel.13

Toch zijn er de afgelopen jaren ook enkele positieve ontwikkelingen geweest. Vooruitlopend
op de nieuwe wet (zie volgende paragraaf) werd in 2017-2018 avondopenstelling ingevoerd
in Detentiecentrum Rotterdam.14 Hierdoor konden ingeslotenen zich in de periode vóór de
corona-maatregelen tot 12 uur per dag vrij over hun afdeling begeven - mits ze zich niet in
het ‘beheersregime’ bevonden of in isolatie waren geplaatst. Ook hadden ze veelal één of
twee dagdelen toegang tot de luchtplaats, waar het wettelijke minimum één uur is.

Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring
In 2015 is een wetsvoorstel ingediend wat een bestuursrechtelijk kader moet geven aan
vreemdelingenbewaring. In de toelichting worden ‘de menselijke maat’ en het beginsel van
minimale beperkingen als uitgangspunten geformuleerd.15 Echter blijft de nieuwe wet op
cruciale punten overeenkomen met bepalingen uit de Penitentiaire beginselenwet, zoals onder
meer de Adviescommissie Vreemdelingenzaken al in de voorbereidingsfase constateerde. 16
Verschillende Kamerfracties, adviesinstanties en maatschappelijke organisaties hebben hier
dan ook kritiek op geuit.17
Dit wetsvoorstel werd pas in 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Bij de behandeling
in de Eerste Kamer liep het verdere vertraging op toen een aanpassing werd aangekondigd
door de staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid in 2019. Tot op heden is hier nog niet over
gestemd in de Tweede Kamer.18 Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft kritisch
gereageerd op de aanpassing in juni 2020. Zij heeft kritiek op het regime dat ook in de
nieuwe wet gevangenisachtig blijft, de nieuw toegevoegde ‘lockdown’ maatregel waarmee de
directeur de bevoegdheid krijgt om na een incident ook mensen die hier niets mee te maken
hadden nog verder in hun rechten te beperken, isolatieplaatsingen, visitatie en geboeid

13

De Nationale Ombudsman 2020, p. 15-22.
Besselink, Trouw 7 april 2018.
15
Kamerstukken II 2015/16, 34309, nr. 3. (MvT)
16
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 2014, p. 7.
17
Kamerstukken I 2019/20, 34 309, nr. 1 (MvA)
18
Wetsvoorstel Maatregelen overlastgevende vreemdelingen (Kamerstukken II 2020/21, 35501).
14
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vervoer. Ook de klachtenprocedure, waarvoor ingeslotenen aanzienlijke drempels ervaren en
die slechts voor een deel van de klachten openstaat, wordt niet verbeterd.19

Een positief verschil dat het wetsvoorstel maakt ten aanzien van de Penitentiaire
beginselenwet is dat de cellen in vreemdelingendetentie ook in de avond moeten worden
opengesteld.20 Daarnaast zouden er mobiele telefoons (zonder camera) gebruikt mogen
worden en mag er van vier bezoekuren per week gebruik gemaakt worden in plaats van twee.

Aantal mensen in vreemdelingendetentie
Op elk willekeurig moment zitten er twee- tot vierhonderd mensen21 vast in de drie
detentiecentra voor vreemdelingenbewaring: Detentiecentrum Zeist (met de Gesloten
Gezinsvoorziening), Justitieel Centrum Schiphol en Detentiecentrum Rotterdam. In Schiphol
zitten alleen mensen die nog in afwachting zijn van de behandeling van hun asielprocedure.22
De Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist is vooral bedoeld voor gezinnen, die daar in principe
alleen de laatste twee weken voor gedwongen uitzetting mogen verblijven. 23 Daarnaast is
daar ruimte voor een kleine groep alleenstaande vrouwen en minderjarige alleenreizende
migranten. De grote meerderheid van de mensen in vreemdelingendetentie wordt ingesloten
in Detentiecentrum Rotterdam, allen meerderjarige mannen. Jaarlijks publiceert de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI), onderdeel van het ministerie Justitie en Veiligheid, een aantal
kerngetallen. In heel 2018 werden 3510 mensen in vreemdelingendetentie geplaatst, in 2019
waren dat er 3780.24 Over 2020 zijn er 2360 mensen in vreemdelingendetentie geplaatst.
Daaruit blijkt de impact van de coronacrisis: de instroom in vreemdelingendetentie was in
van 2020 38% minder dan in 2019.

19

Reactie Meldpunt op het concept-wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring,
meldpuntvreemdelingendetentie.nl. Zie ook Amnesty International, Dokters van de Wereld & Meldpunt
Vreemdelingendetentie 2020.
20
Busser e.a. 2019.
21
Zie de capaciteit en bezettingscijfers van de DJI
22
Zij zijn via de Schengen buitengrens het land zijn binnengekomen, en in de haven of op Schiphol
aangehouden. Deze inbewaringstellingen vallen onder de Vreemdelingenwet Artikel 6 (grensdetentie) en voor
hen geldt een ander regime: Reglement regime grenslogies. Mensen die vast worden gezet in DC Rotterdam en
DC Zeist vallen onder artikel 59 van de Vreemdelingenwet.
23
Kan verlengd worden. En het is een max termijn, geen standaard 2 wkn. En onde rbepaalde omstandigheden
kan het verlengd worden, zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0012287/2021-10-01#Circulaire.divisieA5,
artikel 2.4
24
Zie MvJV 2019 en MvJV 2020 (hierin wordt altijd afgerond op tientallen).
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Figuur 1: Aantal opgelegde vreemdelingenbewaringen na toegangsweigering of vaststelling onrechtmatig verblijf 25

Bij de instroom is er een aanzienlijke groep die binnen enkele weken wordt uitgezet. Dat gaat
enerzijds om mensen die in Nederland worden aangetroffen zonder geldige verblijfstitel maar
met documenten die identiteit en land van herkomst aantonen. Anderzijds zijn dit
Dublinclaimanten, personen die (met vingerafdrukken) geregistreerd staan als asielzoeker in
een ander Europees land en naar dat land moeten worden uitgezet binnen zes weken. 26 De
gemiddelde detentieperiode wordt met name door deze laatste groep sterk omlaag gehaald.27
In 2018 en 2019 zaten respectievelijk 540 en 550 mensen langer dan drie maanden in
vreemdelingendetentie.28
Hoeveel mensen gemiddeld vastzitten wordt elk tertaal bekend gemaakt in bezettingscijfers.
Deze cijfers weergeven hoeveel personen op dat meetmoment in detentie verblijven. Deze
differentiëren niet tussen vreemdelingendetentie en andere vormen van detentie in hetzelfde
gebouw – bij DCR wordt een afdeling meegeteld die niets te maken heeft met
vreemdelingendetentie.29 Uit deze cijfers en cijfers van zogenaamde ‘peildata’ kan afgeleid
worden dat de aantallen behoorlijk fluctueren, en dat het gaat om gemiddeld 250-300
personen, met uitschieters naar boven de 400. Met name tussen september 2019 en maart
2020 was de bezetting hoog. Aan het einde van 2020 waren er waarschijnlijk ook perioden
waarin het gemiddeld aantal personen daalde tot rond de 200.30 Dit had alles te maken met de
coronacrisis, zoals verderop uitgelegd zal worden.

25

Staat van migratie 2021: Figuur 25
Zie ook Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 2021a, p. 33; Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken 2021b, p. 68.
27
DJI 2020.
28
zie MvJV 2020 (hierin wordt altijd afgerond op tientallen).
29
Een zogenaamd Huis van Bewaring, voor mensen die in voorarrest zitten.
30
Zie de bezettingscijfers van DJI.
26
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3. Coronamaatregelen in vreemdelingendetentie
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Begin van de coronacrisis: maart 2020
Op 27 februari 2020 wordt de eerste corona besmetting in Nederland vastgesteld. Op 9 maart
volgt de bekende persconferentie met de oproep om geen handen meer te schudden. Inwoners
van Noord-Brabant zijn enkele dagen daarvoor al gevraagd om thuis te blijven bij klachten.
Op 12 maart wordt iedereen zonder vitale functie opgeroepen om vanuit huis te werken en
vanaf 23 maart geldt de ‘intelligente lockdown’: grote evenementen worden verboden, hele
huishoudens blijven bij klachten thuis, veel contactberoepen stoppen het werk en er worden
boetes uitgedeeld aan hen die zich niet aan de regels houden.31
Ingeslotenen in Detentiecentrum Rotterdam (DCR) krijgen via televisie, radio en teletekst
toegang tot het dagelijks nieuws buiten het detentiecentrum. Ook middels telefoongesprekken
en bezoek zijn ze op de hoogte over wat er gebeurt buiten de gevangenismuren. Soms meer
en soms minder, afhankelijk van hun niveau van Nederlands of andere Europese talen.

Het Meldpunt ontvangt begin maart 2020 een angstig telefoontje van Ahmed.32 Hij verblijft
op de extra zorg afdeling (EZA). Tijdens het bezoekuur heeft hij een jongen met een
mondkapje gezien. Deze jongen zou uit Italië komen, en uit voorzorg een mondkapje
gedragen hebben. Ook had Ahmed bewakers horen praten over het carnaval dat zij hadden
gevierd, hij weet van het nieuws dat daar besmettingen zijn geweest.
Hij maakt zich veel zorgen en is bang dat zij als ingeslotenen aan hun lot worden
overgelaten. In Ahmeds stem klinkt steeds meer paniek en hij besluit op dit moment even
niet verder te praten.
Een aantal dagen later belt hij weer. Hij en anderen op zijn afdeling mogen vier uur per dag
van cel. Alle activiteiten zijn afgeschaft.
Het is chaos hier binnen. Van buiten worden nieuwe mensen zo tussen ons
neergezet en dan opeens moeten ze toch in quarantaine en worden ze weer
weggehaald.”
Er is volgens Ahmed weinig communicatie. Met personeel hierover praten is lastig, want
veel zitten thuis en de rest is drukbezet. Ook vertelt Ahmed dat de meeste ingeslotenen
normaal gesproken hopen op vrijlating, maar nu bang zijn wat ze buiten aan zullen treffen.
Zal er nog wel opvang zijn? Kunnen we nog wel hulp vragen?”

31
32

Coronavirus-tijdlijn van het Rijk: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn
Vanwege privacy redenen is dit een fictieve naam.

14

Aangepaste dagprogramma’s
Op dinsdag 9 maart 2020 krijgen ingeslotenen van detentiecentrum Rotterdam een brief
waarmee zij op de hoogte worden gesteld van een aangepast dagprogramma. Als gevolg van
de coronamaatregelen kunnen medewerkers uit Brabant niet komen en ontstaat er een
capaciteitstekort in het detentiecentrum.
Het aangepaste dagprogramma houdt vanaf dat moment in dat ingeslotenen in de ochtend en
in de middag in kleinere groepen even de cel uit mogen en de rest van de dag –20 à 21 uur –
in hun cel van 10 vierkante meter verblijven. Sporturen en creativiteitsactiviteiten worden
afgelast. Door het gebouw heen hangen briefjes met aanwijzingen over handhygiëne.
Ingeslotenen zien dat bewakers desinfectiegel bij de hand hebben, op plekken waar zij niet bij
kunnen.
In de drie tot vier uur dat men nog buiten de cel mag komen zijn de mogelijkheden beperkt.
Op de twee grote luchtplaatsen zijn enkele eenvoudige metalen sporttoestellen beschikbaar,
maar de sportruimte is gesloten. De keukens zijn nog mondjesmaat te gebruiken. Door gebrek
aan ruimte in de keuken kunnen steeds maar enkele mensen koken in de korte tijd dat ze uit
hun cel worden gelaten.

In november 2020, wanneer het coronavirus ook in DCR al een paar keer voor
besmettingen heeft gezorgd, belt Yasin33 het Meldpunt. Hij zit sinds twee maanden in
detentie en deze periode bestond bijna de gehele tijd uit een quarantaine-achtige situatie
waarbij hij het grootste gedeelte van zijn tijd op cel door moet brengen. Er is op dit moment
geen corona op zijn afdeling, maar toch zit hij 23 uur per dag op cel. Soms gaat hij het
overige uurtje niet eens luchten, omdat hij bang is corona te krijgen van bewaking of medeingeslotenen.

We worden paranoia, we krijgen geen mondkapjes, geen handschoenen en de
bewakers blijven maar corona brengen” zegt hij. “Isolatie zit vol. Voor niks. Alleen
al als je op de deur bonkt kan je in isolatie geplaatst worden of wordt je tv afgepakt. Maar
mensen zijn gewoon nerveus!”

33

Vanwege privacyredenen is dit een fictieve naam.
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Yasin geeft aan zich kapot te vervelen en heeft pijn in zijn lichaam van het vele zitten en
weinig bewegen. Er werd beloofd dat minder mensen op de afdeling zouden komen, zodat
deze weer voor langere tijd open zou kunnen gaan. Toen Yasin hier later op terugkwam
werd er aangegeven dat deze tijden toch niet gingen veranderen. Ingeslotenen proberen de
directie te spreken te krijgen over deze situatie, maar dit duurt lang of gebeurt helemaal
niet.

Iedereen is het hier zat. Ik hoor mensen over brand stichten in hun kamer, zodat we wel van
cel af moeten!”
Hijzelf slaat uit frustratie vaak ‘s avonds tegen de muur of deur. Tijdens een bezoek
aan DCR ziet een medewerker van het Meldpunt zijn beschadigde handen. Later
vertelt hij dat hij in observatie is geplaatst toen hij een alarmknop in zijn cel kapot sloeg.

Vóór het uitbreken van de coronacrisis was er 12 uur ‘recreatietijd’ of ‘dagbesteding’ buiten
de cel per dag. Gebruik van de luchtplaats was een à twee dagdelen mogelijk, en vanaf de
meeste afdelingen konden mensen daar zelf heen lopen. De sportruimte was enkele uren per
week beschikbaar voor elke ingeslotene. Ook werden er elke week activiteiten aangeboden in
een creativiteitsruimte, zoals T-shirts versieren, armbandjes maken en spelen op de
Playstation. Daarnaast staan op de meeste afdelingen een tafeltennis- en/of tafelvoetbaltafel,
plus andere spellen om samen de tijd door te komen. Dit zorgde voor enige afleiding.
Overigens mag in vreemdelingendetentie niet gewerkt worden en kunnen geen opleidingen
gevolgd worden. Dit gebrek aan zinvolle dagbesteding viel veel ingeslotenen ook al voor de
coronacrisis zwaar – en is van verschillende kanten bekritiseerd.34

De reden die voor deze inperkingen in de vrijheden vanaf maart 2020 wordt gegeven is het
personeelstekort in DCR. Dat argument komt in de daaropvolgende 14 maanden regelmatig
34

Kamerstukken I 2018/19, 34309, D, p. 4 en 5:Eerste Kamerverslag van deskundigenbijeenkomst, p. 4 en 5, de
heer Pellemans (directeur Detentiecentrum Rotterdam): ‘Arbeid is echter expliciet uitgesloten. […] Uitbreiding
van zinvolle activiteiten, zeker in de avond, en variabele groepsgrootte kunnen een positief effect hebben op de
beheersbaarheid. […] Ik ben zeer zeker van mening dat activiteitenuitbreiding, in welke zin dan ook, echt een
goede toevoeging zou zijn, omdat daarmee ook een andere vorm van perspectief voor ingeslotenen geboden
wordt, waardoor orde, rust en veiligheid niet alleen maar een beheersinstrument wordt voor ons, maar waarbij
het individu vanuit intrinsieke motivatie veel meer rust zal ervaren.; Kamerstukken I 2018/19, 34309, D, p. 17
en 23; Nationale Ombudsman 2012, p. 39; CPT 2012, p. 29.
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terug. Zo ontvangen gedetineerden ook na een corona uitbraak op 4 augustus 2020 briefjes
van de directeur dat ze minder uren mogen luchten of op bepaalde tijden worden opgesloten
in de cel omdat er niet genoeg personeel is. Een vertegenwoordiger van de directie van DCR
bevestigt het personeelstekort in een mail aan het Meldpunt. De inrichting van het gebouw
kan hierbij ook een rol hebben gespeeld, omdat afdelingen op de eerste verdieping minder
directe toegang hebben tot de luchtplaatsen en meer begeleiding nodig is bij het erheen
lopen.35

Anderhalve meter afstand & meerpersoonscellen
In heel Nederland geldt vanaf 15 maart de regel dat mensen anderhalve meter afstand van
elkaar dienen te houden.36 Vanaf 23 maart geldt deze regel ook in Detentiecentrum
Rotterdam. Diegenen die vanuit dit detentiecentrum bellen naar het gratis nummer van het
Meldpunt Vreemdelingendetentie vertellen ons dat het echter onmogelijk is deze afstand te
houden tot hun celgenoot. Zij zitten het grootste gedeelte van de dag samen in een ruimte van
tien vierkante meter.
Het coronabeleid van het ministerie van J&V wordt op het punt van meerpersoonscellen met
enig struikelen vormgegeven. Minister Dekker geeft eerst in een brief aan dat het ‘met
medewerking van gedetineerden’ mogelijk is om de anderhalve meter afstand te bewaren,
óók voor degenen die samen op één cel zitten. Zeker met de kennis van nu over hoe het virus
zich verspreidt is dat een vrij absurde suggestie, die in beantwoording van Kamervragen
daarover dan ook niet meer wordt herhaald.37

In najaar 2020 heeft het Meldpunt regelmatig contact met Aleksander.38 Hij weigert een
meerpersoonscel (MPC) en komt daardoor op de beheersafdeling terecht. Op deze afdeling
gelden beperkte vrijheden, waar mensen vaak geplaatst worden naar aanleiding van een
incident of om hun gedrag te corrigeren.39 Aleksander maakt zich zorgen, want

35

Zie ook: Nationale Ombudsman 2020, p. 16.
Coronavirus tijdlijn maart 2020, rijksoverheid.nl.
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verschillende afdelingen zijn samengevoegd en bewaking en ingeslotenen dragen geen
mondkapje. Hij vertelt dat hij en meerdere personen met hem liever op de beheersafdeling
zitten dan op een meerpersoonscel. Later belt hij om te vertellen dat hij heeft gehoord dat er
twee positief geteste personen op zijn afdeling verblijven. De quarantaine afdeling zou vol
zitten. Zij krijgen een mondkapje bij het luchten en spullen om zelf hun cel schoon te
houden.

Besmetting via de celgenoot is een een van de zorgen en angsten die terugkomen in
gesprekken die ingeslotenen voeren met medewerkers van het Meldpunt
Vreemdelingendetentie.40 Ook medewerkers van justitiële instellingen zijn – naar later zal
blijken terecht – bang voor een corona uitbraak in hun werkomgeving. De FNV voert vanaf
20 maart campagne om te stoppen met het gebruik van meerpersoonscellen, als belangrijkste
onderdeel van een strategie om de risico’s te verminderen op een zich snel verspreidende
corona uitbraak binnen justitiële inrichtingen.41 Nadat de FNV dreigt met een kort geding
kondigt minister Dekker aan dat het aantal meerpersoonscellen al verminderd is en nog
verder teruggebracht zal worden.42.
Zo niet in vreemdelingendetentie, daar blijft de praktijk op de reguliere afdelingen dat
mensen samen in een cel worden gezet. Dat blijkt niet alleen uit de verhalen die het Meldpunt
Vreemdelingendetentie in die periode telefonisch binnenkrijgt maar ook uit beantwoording
van Kamervragen door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 17 april:
‘Ingeslotenen verblijven nog steeds met twee personen op een cel. Volgens de medische
dienst is dit mogelijk en bestaat hier geen contra-indicatie voor.’43

40

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft meerdere ingeslotenen bijgestaan met het indienen van klachten
m.b.t. de plaatsing in meerpersoonscellen: [DC-2020-000-135 / DC-2020-000-130 / DC-2020-000126.
]
41
FNV 2020.
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Kamerstukken II 2019/20, 31753, nr. 19646, p.46-47: ‘Sinds de start van de maatregelen is de bezetting
binnen de inrichtingen fors teruggelopen van ruim 98% naar 85%. Er is daardoor meer ruimte ontstaan,
bijvoorbeeld om justitiabelen op een eenpersoonscel te plaatsen. Het gebruik van meerpersoonscellen is in de
afgelopen weken gedaald van ca. 30% naar 12% (per 27 april 2020). […] Meerpersoonscellen blijven ook in
deze situatie voor gezonde gedetineerden een volwaardige en passende vorm van detentie.’ –dit gaat dus om een
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Broekers-Knol 2020, p. 37.
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In haar antwoorden zegt de staatssecretaris, Ankie Broekers-Knol, ook dat de afdelingen
slechts half bezet zijn.44 Daardoor zouden maximaal 32 personen op een afdeling verblijven.
Om te voldoen aan de adviezen van het RIVM wordt aangegeven dat het ‘dagprogramma’ in
vreemdelingendetentie is beperkt en wordt aangeboden tussen 07:15 en 16:00 uur. Dit is
echter een onvolledige weergave van de realiteit op dat moment. Dat mensen op dat moment
slechts drie en een half tot vier uur per dag hun cel uit mogen tussen genoemde tijdstippen
wordt hiermee niet duidelijk. Ook zijn de afdelingen over het algemeen niet half bezet maar
eerder in tweeën gesplitst. De groep die gelijktijdig buiten de cel is, is daardoor inderdaad
beperkt tot 32 personen, maar omdat de bewakers van diezelfde afdeling ook moeten
faciliteren dat de andere helft ook dagelijks de cel uit kan zorgt dit voor extra belasting van
het personeel.45

Enkele directeuren van gevangenissen redeneren dat het delen van een cel te vergelijken zou
zijn met een gezinssituatie.46 Daar gaat de beroepsrechter, de Raad voor Strafrechtstoepassing
en Jeugdbescherming (RSJ), echter niet in mee. Naar aanleiding van een klacht hierover
oordeelt de RSJ: “Het plaatsen van een gedetineerde in een meerpersoonscel betekent dat de
door het RIVM aanbevolen afstand van 1,5 meter niet in acht kan worden genomen en
vergroot het risico op besmetting met het coronavirus voor [de ingeslotene] en zijn
toekomstige celgenoot.” 47
Op 17 juli 2020 oordeelde ook de Commissie van Toezicht van detentiecentrum Rotterdam
dat de vergelijking tussen een meerpersoonscel en huisgenoten, zoals door de directie van het
detentiecentrum gemaakt werd, niet op gaat. Het maakt bovendien niet uit dat DCR
ingeslotenen van elkaar scheidt nadat iemand klachten ontwikkelt, want de celgenoot kan
binnen de incubatieperiode van het virus al besmet zijn geraakt. De Commissie deed deze
uitspraken naar aanleiding van een klacht, die een ingeslotene samen met het Meldpunt
Vreemdelingendetentie had ingediend.48

44

Dit komt niet overeen met de informatie die wij in deze tijd van ingeslotenen verkregen. Zij mochten niet
langer dan drie uur per dag van cel. Ook hoorde het Meldpunt dat de afdelingen nog steeds druk bezet zijn.
45
Reguliere afdelingen in DCR hebben ruimte voor 64 ingeslotenen in 32 cellen, onder toezicht van vier
bewakers, zie Nationale Ombudsman 2020, p.11.
46
De Waal & Schouten , EenVandaag 14 april 2020.
47
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Toch wordt deze klager niet in het gelijk gesteld. Er was op dat moment nog niemand besmet
en dat is vooralsnog voldoende voor de Commissie van Toezicht om aan te tonen dat het
quarantainebeleid in orde is. Het Meldpunt ging vanwege latere besmettingen dan ook in
beroep tegen deze uitspraak. De beroepscommissie ging echter mee in het oordeel van de
beklagcommissie. Volgens hen was het aannemelijk geworden dat de directeur de maximale
zorg draagt voor en inspanning verricht ten behoeve van de gezondheid van de ingesloten
zoveel mogelijk conform de richtlijnen van het RIVM. Hoewel niet alle maatregelen van het
RIVM kunnen worden nageleefd binnen de inrichting, zoals het houden van 1,5 meter afstand
op een MPC, kan iemands verblijf in een MPC gelet op de door de directeur getroffen
maatregelen niet onredelijk of onbillijk worden geacht.49
In oktober schrijft de RSJ in een brief aan DJI dat de maatregelen in DJI m.b.t. het gebruik
van meerpersoonscellen niet overeenkomen met de RIVM-richtlijnen. De RSJ beveelt aan om
het gebruik van meerpersoonscellen voorlopig op te schorten. Wanneer dit niet anders kan,
wordt er aangeraden om de celgenoot ook te isoleren en zo snel mogelijk te testen om een
grotere uitbraak te voorkomen.50
Sander Dekker (minister voor rechtsbescherming) geeft in een reactie hierop aan dat hij het
gebruik van meerpersoonscellen voor gezonde ingeslotenen als passende vorm van detentie
ziet. Het gebruik van meerpersoonscellen zal dus niet opgeschort worden.51

Handhygiëne
Terwijl Mark Rutte en Hugo de Jonge bij elke persconferentie het mantra “was je handen
stuk” herhalen, wordt binnen DCR geen handzeep verstrekt aan ingeslotenen. Op 25 maart
geeft directeur Pellemans in een tweet aan dat voorraden vertraagd zijn, als reactie op een
opmerking van het Meldpunt over het gebrek aan handzeep.

49
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Na lang aandringen door het Meldpunt wordt vanuit het Ministerie op 19 oktober per brief
gemeld dat er desinfectiepalen zijn geplaatst op de verblijfsafdelingen.52 Dat blijkt echter niet
gebeurd te zijn op de genoemde datum, en ook daarna zijn ze er niet gekomen. Als een
ingeslotene zijn cel uitkomt om bijvoorbeeld naar de keuken te gaan, is er geen mogelijkheid
om de handen onderweg te desinfecteren. Er staan desinfectiepalen bij de bezoekruimte en in
de gang naar de medische dienst. Dit ligt alleen vanuit enkele afdelingen op de route van en
naar de luchtplaats. Voor het personeel is desinfectiemiddel daarentegen in ruime mate
beschikbaar, vertellen ingeslotenen aan het Meldpunt.
Via een woordvoerder laat de directie van het detentiecentrum in maart 2021 aan het
Meldpunt Vreemdelingendetentie weten dat er uiteindelijk voor gekozen is de palen niet op
de verblijfsafdelingen en de luchtplaats te plaatsen vanwege het brandgevaar van de
alcoholhoudende middelen.53 Het blijft onduidelijk waarom desinfectiemiddelen van
personeel dit brandgevaar niet hadden.
52

Brief van directie DCR in reactie van de sommatiebrief van PILP-NJCM, in beheer van het Meldpunt
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53
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Begin april 2020 diende het Meldpunt met enkele ingeslotenen de eerste klachten in over de
genomen coronamaatregelen, vooral over het feit dat geen handzeep of -gel werd uitgedeeld.
DCR gaf daarop richting de indieners en de Commissie van Toezicht deze reactie:
“Ingeslotenen krijgen standaard een hygiëne pakket uitgereikt waar onder andere
shampoo en douchegel in zitten. Handzeep wordt niet van rijkswege verstrekt. Deze
en andere producten kunnen via de winkelzuil worden aangeschaft. Hoewel het RIVM
adviseert om de handen regelmatig te wassen, is het niet zo dat hiervoor voldoende
middelen ter beschikking dienen te worden gesteld. Het wassen van de handen valt
onder de eigen verantwoordelijkheid van de ingeslotenen, zoals dit ook geldt voor de
rest van de bevolking.”54
Deze redenering is in onze ogen onjuist, en dat gaven we aan tijdens de behandeling van deze
klachten. 55 Ingeslotenen vallen ten tijde van hun detentieperiode onder de
verantwoordelijkheid van DCR. Zij zijn afhankelijk van personeel, directie en beleid en
volgens het Meldpunt omvat de zorgplicht van de directeur meer dan enkel ‘uiterlijke
en lichamelijke verzorging’. Het verstrekken van desinfecterende middelen of handzeep is
tijdens een pandemie in het belang van de gezondheid van ingeslotenen, personeel en de
samenleving. De shampoo ofwel ‘bodywash’ in het gebruikelijke hygiënepakket is daarvoor
niet afdoende.
Op 17 juli 2020 besluit de Commissie van Toezicht (CvT) dat de klachten met betrekking tot
het niet verstrekken van zeep gegrond zijn.56 In de uitspraak schrijft de commissievoorzitter
dat shampoo niet voldoet en dat het een schending is van de zorgplicht van de directeur dat
desinfecterende middelen nog niet breed zijn verstrekt.
Staatssecretaris Broekers-Knol weigert in een kamerbrief van 15 oktober antwoord te geven
op de vraag waarom Detentiecentrum Rotterdam (DCR) nog steeds geen zeep en
desinfecterende handgel verstrekt, ondanks de uitspraak van de Commissie van Toezicht
(CvT). Volgens mevrouw Broekers-Knol was hoger beroep aangetekend en kon zij er in de
tussentijd niets over zeggen57. Dit is onjuist. De termijn om in beroep te gaan was verstreken
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Verweer DCR klachtenprocedure dossier in bezit van Meldpunt Vreemdelingendetentie.
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voor dit onderdeel van de klacht en de directie van DCR had de uitspraak van de CvT tot dan
toe naast zich neergelegd en geen handzeep of desinfecterende middelen verstrekt. 58

Persoonlijke bescherming met mondkapjes
In de eerste maanden van de coronacrisis waren mondkapjes schaars en adviseerde het OMT
tegen het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door personeelsleden binnen
gevangenissen en detentiecentra. Zorgpersoneel werd hiervan uitgezonderd. Opvallend is dat
in die periode ook advocaten géén mondkapjes mogen dragen bij het bezoeken van hun cliënt
in detentie, omdat dit onrust zou kunnen veroorzaken bij de ingeslotenen. Indien advocaten
minder risico willen lopen op besmetting kunnen zij hun cliënt bellen via de telefoon of
Skype, laat de staatssecretaris in april weten.59 Het neerzetten van schermen is in die periode
nog niet geregeld en advocaten klagen dan ook terecht dat ze extra risico’s lopen tijdens
bezoek aan cliënten.60

De Nederlandse overheid komt op 30 september met een advies en op 1 december met een
verplichting tot het dragen van mondkapjes in publiek toegankelijke binnenruimten, hoewel
dit al vanaf 1 juni 2020 verplicht is in het openbaar vervoer.61 Het duurt echter nog tot 8
oktober voordat dit ook door wordt getrokken naar justitiële inrichtingen, zij het in beperkte
vorm. Op die dag komt DJI met een advies aan medewerkers om mondkapjes te dragen, maar
het is geen verplichting omdat de DJI-inrichtingen niet worden gezien als publieke ruimtes en
ook niet als doorstroomlocaties.62 De minister is ook niet van plan om deze maatregel te
veranderen, al geeft hij wel aan dat met de nieuwe Delta variant van het virus er opnieuw
overlegd wordt met het Outbreak Management Team (OMT). Bij een uitbraak wordt er met
de GGD overlegd over de te nemen maatregelen. Zo kan het voorkomen dat een directie
ingeslotenen die verdacht worden van besmetting adviseert een mondkapje te dragen bij een
bezoek aan de medische dienst of bij een uitbraak.63
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Isolatiedreiging bij het dragen van een mondkapje
Voor ingeslotenen in Detentiecentrum Rotterdam waren mondkapjes tot 22 januari 2021
verboden. Ingeslotenen die in het najaar van 2020 een mondkapje wisten te bemachtigen,
werd gevraagd deze niet op de afdeling te dragen. Als zij hierover het Meldpunt bellen in
november en december, geven ze aan dat er zelfs werd gedreigd met plaatsing in isolatie als
straf voor diegenen die toch een mondkapje opzetten. Het zou genoeg moeten zijn dat het
personeel met hun mondkapjes de ingeslotenen beschermen tegen overdracht van het virus. 64
Dit gebeurt echter niet altijd volgens de berichten die het Meldpunt ontvangt. Het frustreert
ingeslotenen en bezoekers dat personeel regelmatig in groepjes bij elkaar staat, geen afstand
houdt en ook geen mondkapjes draagt.

Aleksander heeft bij een bezoek aan de rechtbank het mondkapje dat hij daar aangeboden
kreeg bewaard en draagt hem nu binnen DCR. Bewaking vraagt hem deze af te doen,
waarna Aleksander een klachtenformulier indient. Hij voelt zich op deze manier niet
genoeg beschermd tegen het virus. Als reactie op deze klacht krijgt hij te horen dat;
“Op basis van meerdere overwegingen mogen justitiabelen geen mondkapje dragen.
Bij een calamiteit moeten justitiabelen herkend worden op camera. Daarbij geeft het
mondkapje eenzijdige bescherming, je beschermt anderen, niet jezelf. Om deze reden
draagt het personeel een mondkapje. Dit is gebaseerd op landelijk beleid, en kan dus niet
gezien worden als een door de directeur genomen beslissing.”

Dit betekent dat Aleksander niet kan klagen over het niet mogen dragen van een
mondkapje.

De reden die wordt gegeven voor het verbod op mondkapjes bij ingeslotenen is de veiligheid
van personeel en andere ingeslotenen. Door de Dienst Justitiële Inrichtingen en minister
Dekker van Rechtsbescherming wordt uitgelegd dat het voor het personeel van belang is om
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de gemoedstoestand van ingeslotenen te kunnen aflezen van hun gezicht en dat zij hen
kunnen identificeren als een incident plaatsvindt.65
In een reactie op Kamervragen zegt minister Dekker op 14 januari nog: “Het gebruik van een
mondkapje door gedetineerden voegt hier [de bestaande corona preventiemaatregelen] weinig
aan toe en gaat mijns inziens ten koste van de veiligheid” want “Goede verbale en nonverbale communicatie is cruciaal voor de veiligheid van medewerkers en gedetineerden”.66
Op de dag van beantwoording is er echter een ernstige uitbraak in de gevangenis in Ter Apel.
Op 22 januari 2021 verandert het verbod op mondkapjes in detentiecentra in een verplichting
tot het dragen ervan.67

Beperkt contact met de buitenwereld

Rayan zit sinds juni 2020 in Detentiecentrum Rotterdam (DCR).68 Halverwege juli 2020
belt hij het Meldpunt. Zijn vriendin en zijn dochter, van nog geen twee jaar oud, waren op
bezoek geweest. Hij vertelt dat in de bezoekersruimtes plastic schermen zijn geplaatst om
besmetting met het coronavirus te voorkomen. Zijn dochter probeert naar hem toe te komen
en schopt tegen het scherm. Meerdere keren probeert Rayan de bewaking over te halen om
even met zijn dochter te mogen knuffelen, maar dit wordt niet toegestaan. Daarbij kan hij
door de dikke schermen zijn vrouw en dochter amper verstaan. ‘Op deze manier hoeft
bezoek voor mij niet meer’, laat Rayan weten.

Een aantal weken later vertelt Rayan dat bezoek niet mogelijk is. Hij en andere
ingeslotenen benaderen meermaals het personeel met de vraag of zij na een periode van
volledige quarantaine (vanwege coronabesmettingen op zijn afdeling) al bezoek mogen
ontvangen. Corona wordt als reden gegeven voor het niet kunnen ontvangen van bezoek.
Zijn zus, vriendin en dochter willen graag langskomen en Rayan heeft hen al lang niet
gezien.
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Wat betreft de mogelijkheden om te videobellen vertelt Rayan dat hij niet geheel op de
hoogte is van wat precies de mogelijkheden zijn. Hij geeft aan dat met hem veel
ingeslotenen, maar ook familieleden en vrienden van buitenaf, weinig ervaring hebben met
platforms als Skype, wat hen belemmert in het gebruik ervan.
Wanneer midden november 2020 een medewerker van het Meldpunt Rayan opzoekt,69
vertelt hij dat hij erg verdrietig wordt van de gesprekken met zijn vriendin. Zij vertelt hem
dat zijn dochter thuis, maar ook op straat steeds op zoek is naar haar vader en steeds denkt
dat ze hem ziet. Rayan vertelt dat hij door verdriet en uit frustratie vaak met zijn vuisten
tegen de muur van zijn cel slaat. Op zijn handen zijn hier duidelijke sporen te zien.

Een maand later belt Rayan met het Meldpunt. Hij vertelt dat hij een mobiele telefoon heeft
weten te bemachtigen om te kunnen videobellen met zijn gezin. Het in bezit zijn van een
mobiele telefoon tijdens detentie is niet toegestaan dus toen Rayan hierop werd betrapt is
hij voor acht dagen in isolatie geplaatst. Hierdoor miste hij een bezoek van zijn zus.

Boos vertelt hij het Meldpunt dat bewakers amper mondkapjes dragen en dat hij dagelijks
ziet dat zij elkaar en ingeslotenen een hand of box geven.
Waarom wordt dit toegestaan en mag ik mijn eigen dochter niet eens aanraken?”
vraagt hij zich af.

Het kabinet besloot aan het begin van de crisis dat iedereen die is ingesloten in instellingen
van DJI, dus ook strafgevangenen en mensen in vreemdelingendetentie, geen bezoek meer
zou mogen ontvangen vanaf 14 maart, uitgezonderd advocaten,70 om zodoende het aantal
contacten en het risico op besmetting te beperken.
Deze maatregel viel de ingeslotenen zwaar omdat zij hierdoor hun familie en vrienden niet
meer konden zien. Zij kregen éénmalig €25,- op de telefoonkaart gestort om het contact met
69
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de buitenwereld in die periode te kunnen onderhouden. Normaliter is dat €15 per week.
Ingeslotenen lieten aan het Meldpunt Vreemdelingendetentie weten dat dit geld snel op is
vanwege de hoge telefoontarieven die gelden (volgens één ingeslotene die we vaak spraken
ben je al snel €1 per acht minuten kwijt, als je naar een mobiele telefoon belt).
Om ingeslotenen tegemoet te komen werd het vanaf 6 april mogelijk om te skypen. Een van
de sportzalen in het DCR werd omgebouwd tot ‘Skype zaal’, met geluidsdempende schotten
tussen de zitplaatsen. Ingeslotenen kunnen tot drie keer per week een uur videobellen,
afhankelijk van het aantal verzoeken om hiervan gebruik te maken. Voor de coronacrisis
hadden personen in vreemdelingendetentie recht op twee uur bezoek per week.
Ook DT&V zette Skype in om terugkeergesprekken te voeren. 20 april vond het eerste online
gesprek plaats met een ingeslotene in DCR. 71 Ook psychologen zijn in maart 2020 vanuit
huis gaan werken. Gesprekken met hun patiënten voeren zij nu via een videoverbinding. Met
name personen op de Extra Zorg Afdeling (EZA) maken zich zorgen, omdat zij bang zijn niet
de medische hulp te kunnen ontvangen die zij nodig hebben.

De procedure om gebruik te maken van Skype blijkt relatief omslachtig. De ingeslotenen die
geïnteresseerd zijn om te skypen moeten zich een week van te voren aanmelden door een
formulier in te vullen en daarop vermelden met wie ze willen skypen. Na ontvangst van het
formulier maakt het detentiecentrum een Skype account aan voor de ingeslotene en sturen zij
een bericht naar degene met wie zij willen skypen. De ontvanger moet reageren op het bericht
- zonder reactie kan de ingeslotene niet met de ontvanger skypen.

De drempels en controles zijn DJI-breed vormgegeven, en erop gericht om contact tussen
strafgevangenen en de slachtoffers te allen tijde te voorkomen, zoals is af te leiden uit
antwoorden op Kamervragen van augustus 2020.72 Waarom deze angst ook bestaat voor
mensen in vreemdelingendetentie is een vraag die nog openstaat.
Het Meldpunt krijgt positieve reacties op de Skype mogelijkheden.73 Een aantal ingeslotenen
hebben familieleden en kennissen kunnen spreken die ver weg of in het buitenland verblijven.
Voor hen was deze manier van communiceren een voordeel, omdat de gesprekken
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persoonlijker zijn en niet beperkt worden door de hoge telefoontarieven voor bellen naar het
buitenland.
Helaas hebben ook veel ingeslotenen die ons bellen negatieve ervaringen met het skypen.
Mensen die langdurig in vreemdelingendetentie zitten en eerder regelmatig bezoek konden
ontvangen door familieleden dichtbij ervaren het contact via het beeldscherm als afstandelijk,
zeker als het gaat om contact met hun kinderen. Ook gebeurt het regelmatig dat gesprekken
vastlopen vanwege een slechte verbinding, dat het aanmelden niet lukt of dat er relatief lange
wachttijden zijn na het aanvragen van een Skypegesprek. In een mail aan het Meldpunt in
maart 2021 noemt een medewerker van DCR de stabiliteit van de verbindingen als reden dat
gezocht wordt naar een alternatief.74 Later in het jaar en begin 2021 spreken we overigens
regelmatig mensen die helemaal niet op de hoogte lijken te zijn van de mogelijkheid een
Skype ‘bezoek’ aan te vragen totdat wij het hun vertellen.

Een deel van de ingeslotenen houdt het contact met de buitenwereld af vanwege het
afstandelijke karakter van het bezoek of de drempels die worden opgeworpen. Zo vinden
sommigen het bezoek achter plexiglazen ramen onpersoonlijk- zekers als het om hun jonge
kinderen gaat. Anderen houden niet van videobellen of merken dat het voor hun familieleden
of hun zelf te omslachtig is. Er zijn anderen die er wel baat bij hebben.Voor die groep is het
wenselijk dat mogelijkheden om te videobellen structureel actief aangeboden worden, ook na
het einde van de bezoekersbeperkingen. Het gaat hier tenslotte om een groep wiens kennissen
en familieleden zich deels in het buitenland bevinden. Wel is het dan van belang dat de
procedure laagdrempeliger wordt.

Quarantaine
Op de binnenkomstafdeling
Nieuw binnengekomen personen in vreemdelingendetentie worden op de
binnenkomstafdeling geplaatst, waar zij worden ondervraagd om onder meer te bepalen op
welke afdeling zij geplaatst kunnen worden en met welke celgenoot. Op de
binnenkomstafdeling geldt het striktere beheersregime.75 Sinds de uitbraak van het
coronavirus wordt de binnenkomstafdeling ook gebruikt om besmetting te voorkomen.
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De eerste paar maanden van de coronacrisis betekent dit dat nieuwe ingeslotenen veertien
dagen op de binnenkomstafdeling moeten blijven.76 Zij zitten 23 uur per dag in de cel
opgesloten en mogen één uur per dag luchten. Het luchten gebeurt in kleine groepen op een
aparte luchtplaats. Sporten, koken of andere activiteiten worden niet toegestaan. Bovendien is
bezoek en Skype-gebruik niet mogelijk tijdens de quarantaineperiode, blijkt uit een klacht die
het Meldpunt indient in december 2020 voor iemand die na twee weken in
vreemdelingendetentie wordt uitgezet naar Duitsland (vanwege een Dublin-claim).77
Helaas wordt met deze quarantainemaatregel niet altijd spaarzaam omgegaan. Het Meldpunt
spreekt in december 2020 een ingeslotene die na een detentieperiode (en quarantaine) in PI
Ter Apel is overgeplaatst naar Rotterdam, waar hij alsnog twee weken in quarantaine moest
verblijven. Vreemdelingenadvocaat Robert Seth Paul bevestigt in een telefoongesprek op 0801-2020 dat dit bij verschillende mannen is gebeurd. Dit is beperkend en lijkt onnodig,
aangezien in alle penitiaire inrichtingen dezelfde maatregelen gelden en zij in de
voorafgaande periode al gemonitord worden op eventuele symptomen.

Quarantaine in reguliere cel
Quarantaines werden ook afgekondigd nadat er een besmetting of uitbraak was geconstateerd
binnen een afdeling. Deze duurden van 48 uur tot 14 dagen. Quarantaine lijkt sterk op
isolatie, wat alleen worden toegepast als de zwaarst mogelijke straf- of ordemaatregel. Het
grootste verschil is dat er tijdens een quarantaine meestal wel een televisie is in de cel en
vaak een celgenoot.

Tijdens deze coronacrisis zijn veel mensen in Nederland en daarbuiten in quarantaine
geweest. Echter, de impact van de quarantaine is voor mensen van wie de autonomie is
ontnomen, zoals bij ernstig zieken of mensen in detentie, vele malen groter. Zij hebben geen
zeggenschap over hun tijdsbesteding, geen extra middelen om de tijd door te komen en geen
internet en mobiele telefoon. Voor mensen in vreemdelingendetentie geldt ook dat de eerste
dagen in detentie ook zonder quarantaine zeer stressvol is. Zij zijn angstig en onzeker, zeker
de mensen die voor het eerst in vreemdelingendetentie zitten, weten echt niet wat hen
overkomt.
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Deze quarantaine komt overeen met een periode van isolatie, wat zeer ingrijpend is voor
degene die het ondergaat. Sensorische en sociale deprivatie kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid.78 In januari 2021 heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in een brief
aan de ministeries van Volksgezondheid en van Justitie en Veiligheid haar grote zorg
uitgesproken over isolatie in vreemdelingendetentie vanwege de risico’s voor de
gezondheid.79

Goederen invoeren
Een andere corona maatregel die vanaf 14 maart gold was het verbod om in Detentiecentrum
Rotterdam goederen te laten invoeren via de portiers bij de vooringang. Dit kon alleen per
post plaatsvinden. Met posters werd aan ingeslotenen meegedeeld dat zij vanaf 13 juli weer
goederen konden ontvangen, afgegeven door bezoek. Na een periode van veel
onduidelijkheid bleek dit echter niet door te gaan. De rest van het jaar bleef alleen de route
per postpakket openstaan. Desondanks blijft tot eind juli op de website van van
Detentiecentrum Rotterdam staan dat kunnen goederen dagelijks tussen 8.00 en 21.00 bij de
portier kunnen worden afgeleverd.80 Voor hulporganisaties, ingeslotenen en hun familie en
kennissen zorgt het onduidelijke beleid voor vertraging, onnodige kosten en frustratie. 81

De drempel om extra kleding of contant geld te bezorgen aan iemand in
vreemdelingendetentie is hierdoor sterk verhoogd. Dit is - net als de bezoekbeperkingen - met
name vervelend voor een groep die langdurig in vreemdelingendetentie zit en familie of
kennissen heeft in Nederland. Waar het voorheen mogelijk was om een tas of pakket af te
geven bij de portiers aan de ingang van detentiecentrum Rotterdam moet dat nu via een
postpakket dat moet passen in een bagagescanner en dus aan specifieke afmetingen moet
voldoen. Als het pakket niet de juiste maten heeft of de naam van de geadresseerde niet
precies zo is gespeld als in de registratielijsten van het detentiecentrum gaat het pakket retour.
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De kosten en het voldoen aan de specificaties is voor deze doelgroep een aanzienlijke
drempel.

Zelfs als een pakket is aangekomen, krijgt een ingeslotene dat niet altijd uitgereikt. Soms
duurt het een week tot tien dagen omdat – zo horen we van medewerkers – deze goederen
ook in ‘quarantaine’ moeten. Soms krijgt iemand de ingestuurde kleding pas als hij het
detentiecentrum verlaat. Vragen over pakketten worden niet eenduidig beantwoord door het
personeel.

Het verstrekken van voldoende kleding is een verantwoordelijkheid van de instelling, maar
ook die zorgtaak loopt stroef in de coronaperiode. Vrijwilligers die eerder periodiek kleding
verzamelden en beschikbaar stelden om uit te delen in het detentiecentrum moesten hun
activiteiten staken. Veel ingeslotenen lieten weten dat aan hun verzoek om een extra set
kleding of schoenen - naast de set die ze droegen bij binnenkomst - niet werd voldaan. In
combinatie met de drempels voor het invoeren van kleding heeft dit er waarschijnlijk voor
gezorgd dat wij of andere bezoekers met enige regelmaat tot ver in de winter hoorden of
zagen dat mensen in een t-shirtje en op slippers naar buiten gingen.

Koken
De mogelijkheid tot koken werd één van de weinige overgebleven activiteiten voor de
ingeslotenen in het Detentiecentrum Rotterdam. De directeur van het detentiecentrum heeft
een zorgplicht om aan de ingeslotenen voeding te verstrekken.82 Zij krijgen dagelijks een
magnetronmaaltijd en twee broodmaaltijden.83 Het Meldpunt heeft van meerdere
ingeslotenen meldingen gekregen over de slechte kwaliteit van het eten en over het gebrek
aan voedzame maaltijden. Daarom kiezen veel ingeslotenen ervoor om gebruik te maken van
de keuken om zelf een smakelijke en voedzame maaltijd te bereiden.

Sinds de invoering van de corona maatregelen is het koken echter nog maar beperkt mogelijk.
De ingeslotenen krijgen minder uren buiten hun cellen en door de coronamaatregelen mogen
maar maximaal 2 personen tegelijkertijd in de keuken aanwezig zijn. Hierdoor krijgt niet
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iedereen meer de kans om zelf een maaltijd te bereiden.84 Ook laat de kwaliteit van het
keukengerei te wensen over en zijn er slechts 4 tot 8 elektrische kookpitten per keuken,
waardoor de mogelijkheid tot koken tijdens de coronacrisis ernstig beperkt is.

Toegang tot medische zorg
Tenslotte horen wij van verschillende bellers dat tijdens de coronacrisis weinig medische en
psychische ondersteuning beschikbaar is. Wanneer zij een briefje invullen om een arts of
psycholoog te zien, krijgen zij soms weken later pas een oproep, of het bericht dat er niemand
beschikbaar is. Juist in een tijd waarin ingeslotenen veel onzekerheid ervaren door
coronamaatregelen en quarantaines en gezondheidsklachten hebben, zou er toereikende hulp
moeten zijn om psychisch kwetsbaren en mensen met lichamelijke klachten te ondersteunen.
In de eerste maanden van 2021 liep de spanning daarover hoog op en schreef het Meldpunt
vierentwintig keer op verzoek van bellers een bemiddelingsverzoek aan het hoofd van de
medische dienst om tenminste duidelijkheid te geven over waarom iemand niet werd gezien
of behandeld. Soms hoorden we dat dit resultaat had, soms ook dat het niet had gewerkt.

Klachtmogelijkheden belemmerd
Vanaf juni 2020 vonden de beklagzittingen met de Commissie van Toezicht (CvT) weer
plaats, nadat deze ruim twee maanden hadden stilgelegen. Vanwege het coronavirus vonden
deze maandenlang plaats via een Skype-verbinding. Tijdens de zittingen zitten ingeslotenen
die een klacht hebben ingediend in dezelfde skyperuimte als de vertegenwoordiger van de
directie.
De beroepsprocedure, die voor ingeslotenen en de directie openstaan als ze het niet eens zijn
met de uitkomst van de klacht bij de CvT, liep een periode vast. RSJ-zittingen vonden tot in
augustus 2020 niet plaats als gevolg van de getroffen coronamaatregelen in penitentiaire
instellingen. Detentiecentra faciliteren namelijk deze zittingen en bepalen dus ook of deze
wel of geen doorgang kunnen vinden. De RSJ laat in een nieuwsbericht in december 2020
weten dat ze kijkt naar mogelijkheden om de beroepsprocedure vlotter te laten verlopen voor
ingeslotenen. Zo zullen zij in 2021 de personele capaciteit uitbreiden en kijken zij naar
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manieren om zittingen digitaal te laten plaatsvinden.85 Later hebben zij er inderdaad ook voor
gekozen om beroepszittingen via Skype plaats te laten vinden.

Versoepelingen in juni 2020 gelden beperkt voor vreemdelingendetentie
Nederland klimt begin juni 2020 stap voor stap weer uit de lock down. Versoepelingen leiden
tot veranderingen qua groepsgrootte, scholen gaan open, het openbaar vervoer gaat weer
volledig rijden en culturele instellingen mogen weer bezocht worden.86 Dat geldt echter niet
voor detentiecentra. Op 15 mei schrijft de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede
Kamer dat de coronamaatregelen in deze centra voorlopig nog worden gecontinueerd. Een
plan voor versoepelingen moet dan nog worden gemaakt.87
Voor ingeslotenen in DCR verandert er dan ook niet veel. Vanaf juni wordt er
geëxperimenteerd met het toelaten van bezoek en de minister spreekt de hoop uit dat in
augustus het bezoek weer normaal zal kunnen verlopen in alle detentiecentra. 88 Wat betreft de
andere maatregelen wordt er nog niet gesproken over versoepelingen. Ingeslotenen zitten nog
steeds rond de 21 uur per dag op cel en krijgen weinig activiteiten aangeboden. Ten opzichte
van februari en maart is de personeelsbezetting wel verbeterd.89 maar dit heeft niet geleid tot
meer activiteiten of langere perioden buiten de cel.

Op 15 juni meldt een beleidsbrief dat ingeslotenen vanaf 16 juni één bezoeker per week
mogen ontvangen.90 Omdat niets wordt vermeld over vreemdelingendetentie, neemt het
Meldpunt zelf contact op met de vreemdelingendetentiecentra in Rotterdam, Zeist en
Schiphol. Na wat onduidelijkheden blijkt dat bezoek op 22 juni hervat wordt, waarbij naast
één bezoeker per week ook een kind onder de leeftijd van 10 jaar toegelaten wordt tijdens dit
bezoekmoment.

Om bezoek veilig te laten plaatsvinden zijn er zijn hoge plexiglazen ramen geplaatst, van de
tafel tot het plafond, met wat gaatjes om door te praten. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is
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om elkaar te kunnen verstaan.91 Ondanks de hervatting van de bezoekmomenten, zijn de
bezoektijden regelmatig beperkt tot de vroege ochtend en worden soms op het laatste moment
geannuleerd omdat een andere afdeling aan de beurt is voor bezoek, blijkt uit telefoontjes aan
het Meldpunt.

4. Coronabesmettingen binnen DCR
Besmettingen augustus 2020
Begin augustus 2020 krijgt het Meldpunt van verschillende ingeslotenen te horen dat zij een
brief hebben ontvangen waarop vermeld staat dat een medewerker van DCR positief is getest
op COVID-19. Volgens de directie was deze persoon niet in aanraking geweest met anderen
binnen de afdeling waar deze persoon werkt, en werden maatregelen niet verder
aangescherpt.

Een dag later verandert de situatie echter en krijgen ingeslotenen te horen dat ze minstens 48
uur in quarantaine zullen gaan. In een tweede brief wordt aangegeven dat er een ingeslotene
besmet is geraakt. Dit blijkt op de binnenkomst afdeling te zijn, waar ingeslotenen twee
weken in een eenpersoonscel worden gehouden, afgescheiden van de andere afdelingen.
Ondanks het feit dat deze persoon niet of nauwelijks in aanraking kan zijn geweest met
personen van andere afdelingen, geldt de quarantaine voor het gehele detentiecentrum. In de
brief staat dat deze quarantaine nodig is om het risico op verdere besmetting te onderzoeken.
Een quarantaine betekent dat het dagprogramma en bezoekuren niet doorgaan en dat er maar
één uur per dag gelucht worden. Afgezien van het feit dat de ingeslotenen deze tijd in hun
eigen (meerpersoons-) cel doorbrengen, betekent een quarantaine praktisch gezien hetzelfde
als isolatie of afzondering. Normaalgesproken wordt dit alleen gebruikt als straf- of
ordemaatregel.92 Bovendien blijft de angst voor besmetting, omdat afstand houden in de cel
onmogelijk is.
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Seku93 zit sinds maart 2020 in DCR. Hij belt eind september naar het Meldpunt met de
boodschap dat hij positief is getest op corona. Hij zit op dat moment in quarantaine, maar
het liefst zou hij naar het ziekenhuis gaan. Hij voelt zich ziek, is in paniek en weet niet of
ze hem in DCR wel de goede zorg zullen bieden. Later op de dag belt hij dat het beter gaat.

Na ongeveer een week in quarantaine te hebben gezeten, mag hij weer terug naar de
reguliere afdeling. Seku is er niet gerust op, hij heeft hoofdpijn en moet nog steeds een
beetje hoesten. Hij is bang het virus nog met hem mee te dragen, maar denkt dat hij omdat
de koorts weg is gezond is verklaard. Ook op de afdeling blijken ze bang voor hem te zijn.
Hij wordt ontweken en mensen roepen ‘corona’ naar hem. Daarbij is hij weer
teruggeplaatst bij zijn celgenoot Yaro.94 Yaro belt regelmatig met het Meldpunt waarin hij
zijn zorgen uit. Seku is zijn celgenoot en vriend, maar tegelijkertijd is hij erg bang om
besmet te worden. Ook hij ziet dat mensen op de afdeling Seku raar behandelen, dingen
naar hem roepen en hem ontwijken.

Aangezien de besmetting binnen één afgescheiden afdeling van het centrum heeft
plaatsgevonden, komt de 48-uurs quarantainemaatregel en de bijkomende beperkingen voor
het gehele detentiecentrum over als een bijzonder rigoureuze maatregel. Daarbij is volgens
ingeslotenen weinig informatie en veel onduidelijkheid over de duur van deze maatregel, wat
voor nog meer stress en onzekerheid zorgt.

September 2020
Ingeslotenen krijgen 14 september 2020 een brief waarin nieuwe maatregelen worden
afgekondigd door een toename van corona-gerelateerde klachten en positieve uitslagen onder
het personeel. Ook een ingeslotene is positief getest.

Om verdere besmetting te voorkomen acht de directie het nodig het dagprogramma aan te
passen zodat er minder contactmomenten zijn tussen het personeel onderling. Ook nu wordt
er een 48-uurs quarantaine ingesteld.
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Op 27 september test een van de ingeslotenen die al langere tijd in DCR verblijft positief op
corona en start een quarantaine van minimaal 48 uur voor betreffende afdelingen (deze
meneer was overgeplaatst naar een andere afdeling). Het lukt het Meldpunt niet om
duidelijkheid te krijgen over hoe hij besmet kan zijn geraakt en of er meerdere besmettingen
zijn aangetoond. DJI brengt alleen cijfers naar buiten van besmettingen in alle door haar
beheerde instellingen in Nederland, die verder niet worden toegespitst op individuele
instellingen zoals DCR.95

Personeelstekort
Woensdag 30 september 2020 worden er twee afdelingen samengevoegd. Volgens
verschillende bellers is dit besluit genomen omdat er een personeelstekort is. Hierdoor
verblijven er meer ingeslotenen met zijn tweeën op cel dan hiervoor. De bezetting in detentie
was een stuk lager aan het begin van de crisis, maar in de loop van de zomer loopt dit aantal
weer op, terwijl uitzettingen nog steeds beperkt mogelijk lijken te zijn.96

Veel bellers naar het Meldpunt zijn bang zelf besmet te raken. Uit de telefonische meldingen
komt naar voren dat er weinig ruimte en tijd lijkt te zijn voor detentiepersoneel om
ingeslotenen in een voor hun begrijpelijk taal uit te leggen wat de situatie is.

Oktober 2020
Op vrijdag 16 oktober 2020 zijn weer twee ingeslotenen positief getest op corona en wordt
aan de ingeslotenen van drie afdelingen van Detentiecentrum Rotterdam per brief
meegedeeld dat zij tien dagen in quarantaine op hun cel moeten verblijven. Op de meeste
afdelingen is de quarantaine op 26 oktober 2020 afgelopen. Voor ingeslotenen op afdeling J
geldt een verlenging van vier dagen, vanwege een nieuwe besmetting.

Tot 27 uur aaneengesloten op cel
Bellers vertellen het Meldpunt in oktober dat er geen activiteiten zijn en ook geen afleiding,
zoals extra boeken, spelletjes of extra tv-zenders. Gedurende de quarantaine mag er per dag
één uur gelucht worden. Dit gebeurt op de reguliere luchtplaats in groepen van niet meer dan
95
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30 personen. In de praktijk betekent dit dat mensen soms tot 27 uur aaneengesloten op hun
cel zitten, omdat er telkens op een ander tijdstip wordt gelucht, zoals op maandag om 07:00
uur en op dinsdag om 11:00 uur. Vrijwel iedereen in het complex maakt gebruik van het
luchtmoment, waardoor afstand houden moeilijk is, vooral als het regent en ingeslotenen
schouder aan schouder onder een afdakje staan op de luchtplaats.

Het idee achter het landelijke quarantainebeleid is dat iedereen die in contact is geweest met
positief geteste personen in quarantaine gaat. In het DCR zijn zowel ingeslotenen als
bewaking en ander personeel in contact geweest met positief geteste personen. Maar van
bellers hoort het Meldpunt dat de bewakers nog steeds aan het werk zijn en niemand lijkt
thuis in quarantaine te gaan. Het lijkt er dus op dat het quarantainebeleid enkel voor
ingeslotenen opgaat. Dit is opvallend, omdat het besmettingsrisico in het Detentiecentrum
door in- en uitlopende medewerkers groter is dan door nieuwe ingeslotenen, die de eerste 8
dagen in quarantaine verblijven.

5. Legitimiteit van vreemdelingendetentie in
coronatijd
Verzwaring van de omstandigheden, nauwelijks zicht op uitzetting
Elk verblijf in vreemdelingendetentie is een disproportioneel zware inbreuk op mensen hun
persoonlijk leven, met potentieel ernstige gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke
gezondheid.97 De coronacrisis en de getroffen coronamaatregelen zorgden voor een
aanzienlijke verslechtering van de omstandigheden van vreemdelingendetentie, zoals in dit
rapport duidelijk zal worden. Daarnaast kwam de legitimatie van de detentie in het gedrang.
Door reisbeperkingen als onderdeel van getroffen coronamaatregelen was van uitzetten
binnen afzienbare tijd voor aanzienlijke groepen geen sprake. Alleen in de eerste maanden is
het uitbreken van de coronapandemie reden geweest voor de overheid om op eigen initiatief
97
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na individuele herbeoordelingen een groep mensen vrij te laten uit vreemdelingendetentie
en/of elders op te vangen.98
Overigens is het gedwongen uitzetten, de taak van de Dienst Terugkeer & Vertrek, altijd al
bijzonder weerbarstig, en kan jaarlijks ongeveer de helft van de mensen in
vreemdelingendetentie niet worden uitgezet (dublinclaimanten niet meegerekend). 99 Veel
advocaten verzoeken maandelijks om vrijlating van hun cliënt in vreemdelingenbewaring,
maar alleen bij aanvang van de detentie en na zes maanden zal de rechter dat verzoek
inhoudelijk beoordelen, en afwegen of de Dienst Terugkeer & Vertrek voldoende kan
aantonen dat uitzetting (alsnog) mogelijk gaat zijn. Vaak is dat niet het geval, en we zien in
de cijfers van bijvoorbeeld 2019 dat 450 personen (een deel van de hierboven genoemde 550
die langer dan drie maanden vastzitten) kort vóór het verstrijken van de zes maanden vrij
komt en op straat wordt gezet, met een treinkaartje en de instructie om het land alsnog te
verlaten.

In 2020 is het aantal gedwongen uitzettingen sterk teruggelopen, en sommige landen lieten
maandenlang geen reizigers toe.100 Toch wordt dat aantoonbaar verminderde zicht op
uitzetting door de rechter niet meegewogen. Ook de verslechterde omstandigheden waarin
mensen in vreemdelingendetentie worden vastgehouden wil de rechter niet in de beoordeling
van de verlenging van de detentie meenemen. Dat lieten een aantal advocaten ons weten toen
we in kleine kring een rondvraag deden in januari 2021. De rechter heeft daar wettelijk
gezien overigens ook nauwelijks ruimte voor.
De instanties die de ‘maatregel vreemdelingenbewaring’ kunnen opleggen, oftewel die
moeten beslissen over plaatsing in – en verlenging van – vreemdelingenbewaring, zijn
DT&V, vreemdelingenpolitiedienst AVIM en de grensbewakers van de Koninklijke
Marechaussee (KMar). Tijdens de coronacrisis hebben zij niet publiekelijk inzicht gegeven in
hun afwegingen om af te zien of door te gaan met het opleggen van deze maatregel. In de
eerste maanden van de coronacrisis is vreemdelingenbewaring voor een aanzienlijke groep
verkort en de bezetting is de rest van het jaar relatief laag gebleven. Welke argumenten
daarbij een rol hebben gespeeld is niet duidelijk geworden. Verzoeken aan de rechter om de
geldende reisbeperkingen en verslechterde detentie omstandigheden mee te nemen in de
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beoordeling van de verlenging van de detentie werden niet gehonoreerd.101 Pas in april en
mei 2021 gaven meerdere rechtbanken en de Raad van State aan dat detentie niet langer
terecht was in het geval van mensen uit bepaalde landen die al langer dan een jaar niet terecht
kunnen bij hun ambassade om een tijdelijk reisdocument te verkrijgen. Ook alternatieven
voor detentie, zoals een meldplicht, borgsom of garantiestelling voor mensen die in beeld
moeten blijven vanwege hun aanstaande uitzetting zijn niet ingezet of aanbevolen door de
rechter.

Mogelijkheden tot uitzettingen worden beperkt
Nog een aantal vervolgmaatregelen die het Ministerie van Justitie en Veiligheid neemt die
zouden moeten helpen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn een
opschorting van gehoren door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de
terugkeergesprekken van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Het ministerie stelt in
betreffende kamerbrief;
“Nu immers reisbewegingen beperkt zijn en de mogelijkheden tot terugkeer daardoor ook
beperkt zijn, zal in bijna alle gevallen het te verwachten resultaat van een terugkeergesprek
niet opwegen tegen de risico’s uit het oogpunt van volksgezondheid.” 102
Hiermee verliest vreemdelingendetentie haar wettelijke doel, mensen beschikbaar houden
voor uitzetting.103 Om onder andere die reden doet het Meldpunt Vreemdelingendetentie op
16 maart 2020 een oproep tot vrijlating van een deel van de ingeslotenen.104 Naast dat
benadrukt wordt dat het legitieme doel van vreemdelingendetentie nu ontbreekt, wordt er ook
aandacht besteed aan de negatieve impact van de geldende coronamaatregelen binnen het
detentiecentrum. Er wordt aangedragen dat er alternatieven voor detentie in gang kunnen
worden gezet, zoals een meldplicht.105 Andere vormen van opvang moeten worden
opengesteld voor vrijgelaten ongedocumenteerden die geen verblijfplaats hebben.
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Kort voor deze oproep besluit de vreemdelingenkamer van de Rechtbank Amsterdam de
bewaring van een ingeslotene op te heffen. Deze persoon heeft een Dublin-claim in Italië,
maar dit land heeft de grenzen gesloten i.v.m de coronacrisis.106
Op 17 maart 2020 gaan vanaf 12.00 ’s middags de buitengrenzen van het Schengengebied
dicht. Dit gebied bestrijkt een groot gedeelte van de Europese Unie (EU) waaronder ook
Nederland. Het voornemen is om de grenzen minstens 30 dagen dicht te houden. Op
donderdag 19 maart worden vervolgens zo’n 64 mensen vrijgelaten uit DCR en overgebracht
naar een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), allen Dublinclaimanten.107.

Gesloten grenzen leiden echter lang niet in alle gevallen tot vrijlating. Zo bepaalt de
Rechtbank in Den Haag eind maart dat een Marokkaanse vreemdeling niet vrijgelaten zal
worden uit vreemdelingendetentie.108. Deze uitspraak wordt gedaan terwijl Marokko op dat
moment de grenzen heeft gesloten en aan de vreemdeling vooralsnog geen laissez passer is
uitgereikt.109 De IND verweert zich door te stellen dat dit slechts een tijdelijke situatie is, wat
inhoudt dat nog steeds sprake zou zijn van ‘zicht op uitzetting’.110
De Rechtbank is het eens met de IND. Zij stelt: “De uitzettings-belemmeringen zijn naar hun
aard echter tijdelijk. Op dit moment ziet de rechtbank daarom [...] geen aanleiding om te
oordelen dat het zicht op uitzetting naar Marokko, dan wel Algerije, op een zodanige manier
ontbreekt dat tot opheffing van de [vrijheidsbeperkende] maatregel dient te worden
overgegaan.” Deze persoon moet dus in het detentiecentrum blijven, in afwachting van een
uitzetting waarvan dan al voor iedereen duidelijk is dat deze niet zal plaatsvinden.
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Manuel 111 verblijft sinds augustus 2019 in DCR. Zijn situatie voelt voor hem uitzichtloos.
Er is volgens hem in de eerste plaats al geen zicht op uitzetting, omdat de ambassade al een
tijd weigert een nieuw tijdelijk reisdocument (laissez passer) te geven, omdat men erachter
is gekomen dat er geen bewijs is dat hij in het betreffende land is geboren. Wanneer we als
Meldpunt in de dataset van Dienst Terugkeer & Vertrek112 kijken zien we dat in 2019 en
2020 geen enkele gedwongen uitzetting naar zijn veronderstelde land van herkomst heeft
plaatsgevonden. Sinds maart vonden geen vluchten meer plaats naar dit land. Niet vanuit
Nederland en niet vanuit omliggende landen. Zijn advocaat vroeg dan ook regelmatig om
zijn vrijlating. Toch moest hij telkens in detentie blijven, omdat de rechter meeging in de
redenering van DT&V dat het coronavirus van tijdelijke aard zal zijn, en uitzetting op
termijn misschien mogelijk is.

Het baart het Meldpunt zorgen dat nu de mogelijkheden zo beperkt worden door de
coronacrisis, het zo zou kunnen zijn dat ingeslotenen alleen maar langer opgesloten zitten,
zonder daadwerkelijk zicht op uitzetting. In januari 2021 komt Manuel vrij, vlak voor het
verstrijken van de maximale detentietermijn van 18 maanden. Hiervan heeft hij 10
maanden in coronatijd vastgezeten, waarin hij door alle maatregelen de meeste dagen meer
dan 21 uur in zijn cel door heeft moeten brengen.

De tijdelijke aard van het gebrek aan zicht op uitzetting
De vraag die bij veel ingeslotenen, advocaten en andere betrokkenen leeft is of ingeslotenen
wel in vreemdelingendetentie vastgehouden behoren te worden tijdens een pandemie. Zoals
een advocaat zei:
"Wat een frustratiepunt van mijzelf is en wat ik tijdens een zitting ook altijd aangeef is
het punt dat de rechtbank blijft vasthouden aan de stelling dat de coronamaatregelen
en de beperkte vluchten, maar van tijdelijke aard zijn. Dat werd in maart gesteld, wat
logisch is. In de maanden april, mei en juni kan ik mij dat ook nog voorstellen. Maar
op dit moment ben ik van mening dat die stelling niet meer volstaat en dat het niet
meer reëel en eerlijk is om dit tijdelijke maatregelen te noemen. (...) We zijn inmiddels
111
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tien maanden verder, wat is dan nog tijdelijk? Ik weet van andere advocaten dat zij
zich hier ook over frustreren. Detentie kan onder deze 'tijdelijkheid' verlengd worden
en dat heeft tot gevolg dat iemand lange tijd vast kan zitten. Men loopt hier als het
ware tegen een muur aan. We blijven het proberen, in de hoop dat er ooit een
kantelpunt komt." - D.W.M. van Erp (advocaat) - Dimphy van Erp (advocaat)

Omdat terugkeergesprekken beperkt plaatsvinden, de toegang tot vliegreizen is verminderd
en grenzen zijn gesloten kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de legitimiteit van
vreemdelingendetentie, vanwege een beperkt ‘zicht op uitzetting’.113 De grondslag voor het
vasthouden van vreemdelingen in detentie vervalt hiermee en bovendien zijn de
omstandigheden in detentie nog verder verslechterd.114

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie stuurt daarom eind maart 2020 een reactie aan de
commissie voor Justitie en Veiligheid met inbreng voor een overleg over coronamaatregelen
in de migratieketen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de oproep tot vrijlating, de impact
van de genomen maatregelen, de insluitingsuren, de afschaffing van de meerpersoonscellen,
verstrekking van desinfecterende handzeep, effectieve zorg en alternatieven voor het
dagprogramma en bezoek. Ook vraagt het Meldpunt waarom er nog steeds nieuwe mensen
worden ingesloten en of onderzocht kan worden of de psychische zorg middels videobellen
toereikend is.115

Verschillende Kamerleden vragen de staatssecretaris op welke juridische gronden mensen nu
worden vastgehouden in vreemdelingendetentie. De staatssecretaris stelt in een kamerbrief
dat de corona maatregelen slechts een ‘tijdelijk beletsel voor verwijdering’ vormen en dat dit
niet betekent dat vreemdelingen in de toekomst niet uitgezet kunnen worden. 116 Ook als
terugkeer tijdelijk niet mogelijk is, kan DT&V werken aan het onderzoek naar de identiteit en
nationaliteit en het verkrijgen van de voor terugkeer noodzakelijke documenten. Voor een
113
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algehele vrijlating van vreemdelingen, zoals o.a. door de Hoge Commissaris van de
Mensenrechten van de Verenigde Naties is geadviseerd117 - en door Spanje is uitgevoerd ziet de staatssecretaris dus geen aanleiding. De staatssecretaris benoemt wel dat de zware
detentieomstandigheden door de corona maatregelen meegenomen worden in het besluit of
de detentie voortgezet moet worden. Dit heeft volgens Broekers-Knol al geleid tot een
afname in het aantal mensen in vreemdelingendetentie.
Wanneer het gaat over ‘Dublin zaken’, waarbij een ander Europees land verantwoordelijk is
voor het asielverzoek, zijn er beperkingen die mogelijke uitzettingen onmogelijk maken of
vertragen. De staatssecretaris geeft aan dat om die reden er terughoudend wordt omgegaan
met het opsluiten van Dublinclaimanten.118

Uitzettingen tijdens de coronacrisis
Waar er in januari 2020 nog 240 en in februari 2020 nog 250 uitzettingen door Dienst
Terugkeer & Vertrek (DT&V) plaatsvonden, halveerde het aantal uitzettingen in maart 2020.
De reisbeperkingen vanwege corona zijn van invloed op het aantal gedwongen uitzettingen
door DT&V vanuit Nederland. In april 2020 kelderde het aantal gedwongen uitzettingen door
DT&V naar 10. In mei werden er 40 gedwongen uitzettingen uitgevoerd,119 waarvan 7 per
bus naar Polen.
Deze uitzetting vindt plaats in de nacht van 11 op 12 mei 2020. Het lukte de Dienst
Terugkeer & Vertrek (DT&V) niet om zeven Poolse vreemdelingen vanuit Detentiecentrum
Rotterdam met het vliegtuig uit te zetten. Hierop besloot DT&V om deze vreemdelingen per
bus te vervoeren. De uitzetting werd voorbereid samen met Dienst Justitiële Inrichtingen (in
dit geval Detentiecentrum Rotterdam) en de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O). De
uitzet karavaan bestond uit drie voertuigen: twee personenvervoer busjes en een sociaalmedische bus, die een toilet aan boord heeft. Op 12 mei werden de zeven vreemdelingen rond
één uur in de middag overgedragen aan de Poolse autoriteiten bij de grenspost in Swiecko.
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Op 1 juli 2020 werden de uitzettingen op basis van een Dublin claim weer hervat,120 mede
hierdoor steeg het aantal gedwongen uitzettingen door DT&V die maand, voor het eerst sinds
het begin van de coronacrisis, naar 100. In augustus lag het aantal gedwongen uitzettingen
door DT&V op maar liefst 300.
De Dienst Terugkeer en Vertrek meldt dat het op 2 september 2020 voor het eerst sinds de
start van de coronacrisis in samenwerking met België, Duitsland, Frankrijk en de
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) weer een gemeenschappelijke
terugkeervlucht is georganiseerd met als bestemming Irak.121.

Een andere opvallende uitzetting vond plaats op 18 december 2020, naar Nigeria. Het is
verbazingwekkend dat, ondanks de oplopende besmetting cijfers en strengere maatregelen,
deze uitzetting doorgang heeft gevonden. Vanaf eerder die week golden van overheidswege
strenge restricties met betrekking tot reizen naar het buitenland. Minister-president Mark
Rutte noemt het ‘asociaal’ om het vliegtuig te pakken tijdens deze lockdown.122 Het
Meldpunt bracht voorafgaand aan deze uitzetting een statement uit om bezwaar te maken
tegen deze groepsuitzetting, en vroeg hiervoor samen met andere organisaties aandacht op
Facebook en Twitter.123 Toch zijn die vrijdag in ieder geval zeven personen
uitgezet,waaronder een moeder met twee jonge kinderen.124 Dat gebeurde met een speciaal
daarvoor georganiseerde chartervlucht. Een coronatest voor vertrek werd door verschillende
personen geweigerd. Eenmaal in Nigeria aangekomen deden zij de test en wachtten de uitslag
tijdens een tweedaagse quarantaine in een hotel af.

Eind september wordt Denzell uitgezet naar een land buiten Europa. 125 Met een speciaal
gecharterd klein vliegtuig vliegt hij vanaf Schiphol naar een andere hoofdstad in Europa
om vanaf daar met een regulier passagiersvliegtuig naar zijn land van herkomst te vliegen.
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Hij wordt hierbij begeleid door escorts van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Tijdens deze vlucht dragen de medewerkers van de KMar een mondkapje, hijzelf niet. Van
te voren is hem gevraagd een coronatest te doen. Dit heeft hij geweigerd. Tijdens een
overstap spreekt hij met een medewerker van de vliegmaatschappij en krijgt hij te horen dat
er tientallen keren heen en weer is gebeld om hem mee te krijgen met deze vlucht. Officieel
mocht hij namelijk niet zonder negatieve testuitslag meegenomen worden met de
passagiersvlucht en het land van herkomst binnenkomen. Er is veel moeite gedaan om hem
alsnog op deze vlucht mee te krijgen. Eenmaal aangekomen heeft hij alsnog een corona test
moeten doen, de KMar betaalde hiervoor €70,-, vertelt Denzell ons.

6. Reacties op klachten
Vanaf het begin van de corona crisis ondersteunt het Meldpunt ingeslotenen met het indienen
van klachten tegen de al dan niet genomen maatregelen in DCR. Deze gaan hoofdzakelijk
over het niet kunnen houden van afstand, het niet verstrekken van handzeep door DCR, het
niet mogen dragen van mondkapjes en de beperkingen in het sporten en koken en de rest van
het dagprogramma. In november 2020 diende het Meldpunt samen met 26 ingeslotenen een
klacht in.126 In december 2020 werden de eerste klachten besproken op een zitting.
Het algemene verweer van de directie van DCR tijdens deze zitting was dat de ingevoerde
maatregelen algemeen beleid zijn, die zij enkel uitvoeren. Het feit dat ingeslotenen niet
voldoende afstand kunnen houden van elkaar en van het personeel, zou geen extra
gezondheidsrisico’s opleveren omdat nieuwe ingeslotenen bij aankomst eerst acht dagen in
quarantaine worden geplaatst en het personeel niet langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter
van de ingeslotenen komt. Daarnaast vond de directie het niet noodzakelijk om handzeep te
verstrekken aan de ingeslotenen, omdat handen een onderdeel van het lichaam zijn en
bodywash daarom volstaat. Dat de Commissie van Toezicht (CvT) het DCR al in juli had
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opgedragen deze beslissing te herzien,127 blijkt de directie ook in deze zitting weer naast zich
neer te hebben gelegd.
Over het mondkapjesbeleid verweerde DCR zich door te wijzen op het verbod voor
ingeslotenen om een mondkapje te dragen.
Ook zag de directie geen noodzaak om sportapparatuur voor en na individueel gebruik te
ontsmetten. Volgens de directie levert het geen extra gezondheidsrisico’s op voor de
ingeslotenen wanneer dit pas na het gebruik van een groep van een afdeling gebeurt,
aangezien deze ingeslotenen samen op een afdeling zitten en met die groep tegelijk buiten de
deur zijn. Als er iemand binnen de groep besmet raakt hoeven alleen alle mensen in die groep
in quarantaine. Tenslotte ontkende de directie dat het recht van ingeslotenen om de keuken te
kunnen gebruiken werd geschonden of ingeperkt.128

Het Meldpunt heeft tijdens een eerste zitting op 17 december samen met klager inhoudelijk
kunnen reageren op het verweer van de directie. Helaas heeft de CvT in de uitspraak alle
onderdelen van de klacht niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. De commissie acht
plaatsing op een meerpersoonscel mogelijk, zolang dit geen extra gezondheidsrisico’s met
zich meebrengt. Over het afstand houden geeft de Commissie aan dat personeel
waarschijnlijk niet langer dan 15 minuten in nauw contact komt met ingeslotenen. Waar de
CvT in juli de directie opdroeg om over te gaan tot het verstrekken van handzeep, ging de
CvT nu mee in het verweer van de directie dat handen onderdeel zijn van het lichaam en ‘hair
and body’ wasgel volstaat. Aangezien het kunnen koken geen ‘recht’ is van ingeslotenen,
worden zij met het verminderen van de kookmogelijkheden ook niet beperkt in dat recht.
Samengevat beoordeelt de Commissie dat de genomen maatregelen passen binnen het
landelijke beleid en dat ingeslotenen niet in hun rechten werden beperkt.129

7. Samenvatting
Zoals corona ongetwijfeld invloed heeft gehad op iedereen, zo heeft deze crisis ook een grote
impact op ingeslotenen in Detentiecentrum Rotterdam. De afgelopen 1,5 jaar stonden in het
127
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teken van vele uren opsluiting op cel en andere maatregelen die de omstandigheden in
vreemdelingendetentie zwaarder maakten dan ooit.

Tijdens de coronacrisis werden er mensen vrijgelaten, maar ook opgesloten. Er werd minder
gevlogen, maar toch vonden er uitzettingen plaats. Het ‘zicht op uitzetting’ bleef bestaan
volgens de rechtbank en de overheid, aangezien verwacht wordt dat het coronavirus
uiteindelijk zal verdwijnen en de migratieketen weer volop kan gaan draaien. 130

Verschillende organen hebben richtlijnen opgesteld met betrekking tot de behandeling van
personen die in hun vrijheden beperkt worden tijdens de coronacrisis. Een daarvan is het
Europees Comité ter voorkoming van foltering (Committee for the Prevention of Torture,
CPT). Het CPT stelt onder andere dat elke coronamaatregel waar een gedetineerde mee te
maken krijgt proportioneel moet zijn en respectvol voor menselijke waardigheid. Ook moet
worden gekeken naar alternatieven op de ontneming van iemands vrijheid. Vreemdelingen
zouden tijdens een pandemie zo min mogelijk moeten worden opgesloten. Voor
gedetineerden die wel vast zitten moet er aandacht worden besteed aan specifieke behoeften
en aanvullende psychologische steun.131

Detentieomstandigheden zijn verslechterd
De omstandigheden in vreemdelingendetentie zijn voor ingeslotenen te allen tijde zwaar. De
coronacrisis heeft deze situatie verergert. Een overgroot deel van de telefoontjes die het
Meldpunt van maart 2020 tot en met januari 2021 kreeg ging over corona en de maatregelen
die al dan niet door de directie werden getroffen.

Quarantaines
Elke nieuw ingeslotene moest – ook als hij uit een andere penitaire inrichting kwam – eerst
acht dagen in quarantaine op de binnenkomstafdeling. Dit betekent dat hij per dag 23 uur in
zijn cel doorbrengt en één uur buiten mag luchten. Quarantaines werden ook afgekondigd
nadat er een besmetting of uitbraak was geconstateerd binnen een afdeling. Deze duurden van
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48 uur tot 14 dagen. Quarantaine is zeer ingrijpend voor de ingeslotenen, vanwege de
sensorische en sociale deprivatie waarmee het gepaard gaat. Het zorgde voor fysieke en
mentale klachten, verveling, stress en frustratie.

Beperkt dagprogramma
Door personeelstekort vanwege corona en het grotendeels sluiten van sport- en crearuimtes
vallen belangrijke delen van het dagprogramma weg. Door de coronamaatregelen mogen
ingeslotenen niet 12 uur, maar slechts 3 of soms 4 uur per dag buiten hun cel zijn. Door de
afstandseisen kan de keuken minder gebruikt worden. Tijdens deze pandemie kon er dus niet
langer van een dagprogramma worden gesproken. Het ging praktisch gezien alleen om het
openzetten van de celdeuren, waarbij ingeslotenen een aantal uur zichzelf zullen moeten
vermaken op de afdeling. Alternatieven zijn er amper, buiten het plaatsen van enkele
sporttoestellen op de luchtplaats.

Geen bezoek
Het ontvangen van bezoek kon vanaf maart 2020 lange tijd niet doorgaan. Eenmalig werd er
25 euro op de telefoonkaarten gestort om ingeslotenen de gelegenheid te geven vaker te
bellen. Vanaf 6 april is er ook een mogelijkheid om te skypen. Men waardeert deze
mogelijkheden, maar het beltegoed is snel op door de hoge telefoontarieven en
skypegesprekken moeten lang van tevoren worden aangemeld en kunnen niet altijd doorgaan
door technische problemen of de afwezigheid van personeel.

Versoepelingen laten lang op zich wachten. Terwijl de rest van Nederland al weer bezoek kan
ontvangen, kunnen ingeslotenen pas vanaf 22 juni 2020 weer familieleden en andere
betrokkenen in levende lijve zien, maar wel achter hoge plexiglazen ramen, waardoor je
elkaar niet goed kunt verstaan. Ook zijn de bezoekerstijden beperkt tot twee of drie opties per
week vroeg in de ochtend. Voor sommige ingeslotenen betekent dit dat zij afzien van bezoek
door schaamte of omdat zij familie of vrienden liever niet laten reizen voor bezoek op deze
tijden en onder deze omstandigheden.

Goederen
Normaal gesproken konden betrokkenen goederen, zoals kleding en spullen die het leven in
een detentiecentrum draaglijker kunnen maken, afleveren bij het detentiecentrum of
48

meenemen tijdens een bezoek. In verband met de coronamaatregelen moest dit lange tijd per
post, waarbij de dozen aan vastgestelde afmetingen moesten voldoen. Dit bracht meer
bezorgkosten met zich mee en zorgde er geregeld voor dat pakketten niet of erg laat bij de
persoon in kwestie aankwamen.

Handzeep
Aan ingeslotenen werd geen gratis handzeep of andere vormen van desinfectie verstrekt,
hoewel het RIVM wel opriep tot het vaak wassen van je handen. Toen het Meldpunt en
Tweede Kamerleden hierover hun beklag deden, werd door de directie van DCR gesteld dat
de shampoo en douchegel die in het standaard hygiëne pakket aangeboden worden voldoende
zouden zijn en dat een ingeslotene die handzeep zou willen gebruiken, deze zelf aan kan
schaffen. 132
Op 17 juli 2020 besloot de Commissie van Toezicht (CvT) dat de klachten met betrekking tot
het niet verstrekken van zeep gegrond waren en shampoo niet voldeed.133 De CvT draagt de
directie op een nieuwe beslissing te nemen. Maar de directie legt deze uitspraak naast zich
neer zonder daar (door de CvT) op aangesproken te worden. In februari 2021, wanneer het
Meldpunt samen met ingeslotenen opnieuw over het gebrek aan zeep heeft geklaagd, komt de
CvT hierop terug. Shampoo en douchegel zouden toch volstaan als desinfectiemiddel.
. Voor bezoek en personeel zijn er ondertussen wel desinfectiezuilen aanwezig. Ondanks
toezeggingen van de directie dat desinfectiezuilen vanaf 19 oktober 2020 ook op afdelingen
geplaatst zullen worden, worden die niet geplaatst. Wel kunnen ingeslotenen vanaf januari
2021 op de luchtplaats gebruik maken van een desinfectiezuil.

Meerpersoonscellen
Ingeslotenen hebben vaak een celgenoot. Tijdens de pandemie spraken verschillende partijen
hun zorgen uit over het gebruik van meerpersoonscellen (MPC), omdat celgenoten geen
afstand kunnen houden en elkaar kunnen besmetten. Op 29 april 2020 stelde de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat een meerpersoonscel (MPC) niet gelijk
staat aan een gezinssituatie waarin mensen zich niet aan de 1,5 meter-afstandsnorm hoeven te
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houden.134 In een uitspraak in juli 2020 sluit de CvT zich daarbij aan, maar verklaart een
klacht hierover toch ongegrond omdat zich in het detentiecentrum nog geen besmettingen
hebben voorgedaan. 135
Het Meldpunt gaat hiertegen in beroep bij het RSJ wanneer er toch besmettingen binnen DCR
voordoen in augustus en september 2020. De RSJ gaat mee in de beoordeling van de CvT en
besluit dat niet alle maatregelen van het RIVM niet kunnen worden nageleefd binnen de
inrichting. Iemands verblijg in een MPC kan, gelet op de door de directeur getroffen
maatregelen, niet als onredelijk of onbillijk worden geacht.136 =

Mondkapjes
Ingeslotenen mochten geen mondkapjes dragen in het detentiecentrum. Dit werd door DJI en
de minister voor Rechtsbescherming uitgelegd als een veiligheidskwestie: het is voor het
personeel van belang om de gemoedstoestand van ingeslotenen te kunnen zien en hen te
kunnen identificeren bij een incident.
Sinds 8 oktober gold vanuit de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) het advies aan
medewerkers om wel mondkapjes te dragen.137 Als bewaking mondkapjes draagt, zouden de
ingeslotenen ook voldoende beschermd moeten zijn, vindt de directie.138 Desondanks krijgt
het Meldpunt veel meldingen over personeel dat geen mondkapjes draagt. Er zijn tevens
bellers die klagen dat wordt gedreigd met isolatie als straf op het dragen van mondkapjes
door ingeslotenen, terwijl velen zichzelf en anderen willen beschermen door ook een
mondkapje te mogen dragen.
Ook wanneer er in januari 2021 in verschillende PI’s een corona-uitbraak plaatsvindt, geeft
Sander Dekker aan dat mondkapjes nog steeds niet nodig zijn.139 Inrichtingen van DJI
worden door hem gezien als ‘niet-publieke’ ruimtes en ook niet als doorstroom locaties.
Daarom is er geen wettelijke plicht om mondkapjes te dragen.140 Kort daarna verandert het
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beleid echter. Vanaf 28 januari 2021 slaat het mondkapjesverbod om in een
mondkapjesplicht. Wanneer ingeslotenen geen mondkapjes dragen, lopen ze het risico op een
boete.141

Beschouwing
Coronamaatregelen in detentie zijn door directie en bewindsvoerders gebagatelliseerd;
ingeslotenen konden hun handen wel met shampoo wassen i.p.v. met handzeep,
meerpersoonscellen zouden voor gezonde personen geen negatieve consequenties hebben,
wanneer personeel minder dan 15 minuten in nauw contact is met de ingeslotene zijn
beschermingsmiddelen niet nodig en mondkapjes werden voor ingesloten verboden tot eind
januari 2021. Dit is opvallend aangezien dezelfde maatregelen in de samenleving worden
gepresenteerd als zijnde van levensbelang en wordt iedereen gevraagd zich strikt aan deze
maatregelen te houden. In veel gevallen lopen maatregelen en versoepelingen in
detentiecentrum achter op de situatie in de rest van de samenleving.
In mei 2020 schreef de Volkskrant hoe gevangenissen hun eigen wetten hebben. Oudgevangenisdirecteur Douw bevestigd dat er een gebrek aan transparantie heerst. Zo kan de
Tweede Kamer veel wat er gebeurt niet controleren en worden ingeslotenen tot op een
bepaalde hoogte ‘monddood’ gemaakt.142

Daarbij is de behandeling van de klachten traag. Tussen het indienen van een klacht en de
uitspraak van de CvT zit vaak een aantal maanden. Wanneer er daarna in beroep wordt
gegaan, komen daar nog weken tot maanden bij op, wat betekent dat de klager vaak al
vertrokken is uit DCR. Het is dus normaal gesproken al lastig voor ingeslotenen om tijdens
hun detentieperiode omstandigheden te verbeteren, laat staan hoe hinderlijk dit langdurige
proces is wanneer een mogelijk gevaarlijk virus en snel verslechterende omstandigheden om
een sneller oordeel vragen. Het is aannemelijk dat de gevolgen van de genomen maatregelen
dan al schade hebben veroorzaakt. Ondanks dat de CvT het overgrote deel van de klachten
over de genomen maatregelen uiteindelijk ongegrond verklaarde, vraagt het Meldpunt zich af
of de klachtenprocedure zoals deze nu is houdbaar is. Ook vragen wij ons af of het voldoende
is dat de CvT en in beroepszaken de RSJ genomen maatregelen alleen toetsen aan de
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minimale beperkingen die binnen de penitentiaire beginselenwet gelden en de richtlijnen die
het RIVM stelt. Er zou gezien de duur van deze coronacrisis meer aandacht moeten zijn
geweest voor de proportionaliteit van de omstandigheden, de negatieve gezondheidseffecten,
menswaardigere alternatieven en de richtlijnen van de CTP.

Gezien de besmettingen die zich in DCR en andere detentiecentra hebben voorgedaan, hoopt
het Meldpunt dat bovenstaande maatregelen heroverwogen zullen worden voor het geval
virusmutaties of een nieuwe pandemie het nemen van maatregelen opnieuw noodzakelijk
maken. Voor veel ingeslotenen zorgen de grote verschillen tussen de maatregelen binnen en
buiten de detentiecentra, de wisselende omstandigheden en het gebrek aan activiteiten voor
een algemeen gevoel van onveiligheid. Zij zijn overgeleverd aan de regels zoals die in DCR
gelden en dit zorgt voor angsten, onzekerheden, stress en frustraties.

Het is ook discutabel of deze beperkingen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de
gezondheid van ingeslotenen, aangezien de maatregelen ook hebben geleid tot lethargie,
depressieve gevoelens en lichamelijke klachten.

Wanneer meer tijd buiten de cel niet mogelijk is, zal er gezocht moeten worden naar
alternatieven om verveling op de cel te verdrijven. Daarnaast zou er nadrukkelijker gekeken
kunnen worden naar het (verder) verminderen van het aantal ingeslotenen, zodat de werkdruk
op personeel wordt afgezwakt en afdelingen rustiger worden zodat er meer tijd buiten cel en
in buiten-, sport- en crearuimtes doorgebracht kan worden. Er bestaan alternatieven van
toezicht, zoals een meldplicht.143 Daarnaast is het niet redelijk om te verwachten dat
uitzettingen gewoon door kunnen gaan als grenzen worden gesloten, waardoor opsluiting in
een detentiecentrum zijn legitimiteit verliest.

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen als het gaat over de
gevolgen van de coronacrisis voor personen in vreemdelingendetentie tussen maart 2020 en
januari 2021. Wij beargumenteren in deze publicatie dat het detineren van mensen die hun
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uitzetting moeten afwachten tijdens een lockdown door een pandemie een onmenselijk zware
maatregel is, die nog verder dan eerder al het geval was de basale (grond)rechten van
ingeslotenen inperkt. Er moet actief gezocht worden naar alternatieven voor deze vorm van
detentie. Zolang vreemdelingendetentie in het huidige regime blijft voortbestaan zou de
detentieduur sterk moeten worden ingekort, zéker in de situatie van langdurige lockdowns
waarin mensen 21 uur in de cel moeten blijven. Veel eerder dan nu gebeurt zou moeten
worden overgegaan tot het anders opvangen of vrijlaten van mensen die in deze situatie
verblijven.

De directie van het detentiecentrum en beleidsmakers van de Dienst Justitiële Inrichtingen en
van het ministerie van Justitie en Veiligheid zagen zich ongetwijfeld voor een formidabele
opgave gesteld bij het uitbreken van deze crisis. En er zijn sinds maart 2020 ook keuzes
gemaakt die goed hebben uitgepakt. Vertegenwoordigers van detentiecentrum Rotterdam
benadrukken in hun communicatie met het Meldpunt dat een grote uitbraak is uitgebleven en
de getroffen hygiëne- en quarantainemaatregelen hebben hier ongetwijfeld aan bijgedragen.
De vraag is echter of dit ook op een andere manier had gekund, waarbij minder leed was
berokkend voor de ingeslotenen.

Volgens het beginsel van minimale beperkingen zouden ingeslotenen niet meer in hun
vrijheden beperkt mogen worden dan absoluut noodzakelijk is. Het niet hebben van
voldoende personeel kan tijdelijk een obstakel zijn in een noodgeval zoals een pandemie,
maar niet een jaar lang.

Hij wist dat hij vrij zou komen, dat was hem op een doordeweekse ochtend vroeg in januari
2021 verteld door zijn regievoerder van DT&V, alleen wist hij niet precies wanneer. Hij
vroeg personeel of zijn telefoon opgeladen zou kunnen worden144. Nabil was voor zijn
detentieperiode namelijk niet woonachtig in Nederland en wist dat hij mobiel internet nodig
zou hebben om zijn weg te kunnen vinden. Het opladen van zijn mobiele telefoon werd
geweigerd. Na de hele dag gewacht te hebben werd hij om 19:00 in de avond uit zijn cel
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geroepen, hij mocht gaan. Ook toen vroeg hij weer of zijn telefoon opgeladen mocht
worden, al was het maar vijf minuten, maar weer werd hem verteld dat dit niet mogelijk
was. “Niet ons probleem” krijgt hij te horen. Wel krijgt hij een dagkaart voor het openbaar
vervoer. Alleen is het inmiddels al laat en heeft hij geen idee waar hij heen kan. Nabil kent
de stad niet en heeft geen geld bij zich. Horeca en winkels, om navraag te kunnen doen of
zijn telefoon op te laten, zijn dicht. Hij heeft familie in Frankrijk, maar daar geldt een
avondklok. Uiteindelijk haalt een vrijwilliger die hem eerder af en toe bezocht in
vreemdelingendetentie hem op en regelt een hotel-overnachting. De volgende dag haalt een
familielid uit Frankrijk hem op.145
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Bijlagen
Bijlage 1: internationale ontwikkelingen - reacties op corona in vreemdelingendetentie
van enkele relevante internationale organisaties/instituties
CTP

Samengevat en vertaald houden de principes het volgende in;

1) Onderneem actie om gezondheid en veiligheid van gedetineerden en personeel te
waarborgen en te beschermen.
2) WHO-richtlijnen, nationale- en klinische richtlijnen om het virus te bestrijden moeten
worden gerespecteerd en toegepast worden in detentiecentra.
3) De beschikbaarheid van het personeel moet worden versterkt en het personeel moet
professionele steun krijgen. Ook moeten zij gezondheids- en veiligheidsbescherming en
training krijgen om hun taken te kunnen blijven doen in detentiecentra.
4) Elke corona maatregel waar een gedetineerde mee te maken krijgt moet noodzakelijk zijn
en een wettelijke basis hebben. De maatregel moet proportioneel zijn en respectvol voor
menselijke waardigheid. Tot slot moet er van de maatregelen een einddatum bekend zijn.
Gedetineerden moeten hierover geïnformeerd worden in een taal die zij begrijpen.
5) Er moet gekeken worden naar alternatieven op de ontneming van iemands vrijheid. Zo
moet er gekeken worden naar alternatieven op voorlopige hechtenis, moeten straffen worden
herzien en moeten mensen (eerder) worden vrijgelaten. Vreemdelingen zouden op dit
moment zo min mogelijk moeten worden vastgezet.
6) Wat betreft de gezondheidszorg moet er veel aandacht besteed worden aan de specifieke
behoeften van gedetineerden. Dit moet vooral gebeuren bij kwetsbare groepen als ouderen of
mensen met al bestaande medische problemen. Daarnaast zouden gedetineerden aanvullende
psychologische steun moeten krijgen van het personeel.
7) In tijden van een pandemie is het redelijk dat niet-essentiële activiteiten in detentiecentra
niet doorgaan. Hierbij moeten wel de fundamentele rechten van gedetineerden gerespecteerd
worden. Hierbij kan gedacht worden aan het recht op goede persoonlijke hygiëne en het recht
op verblijf in de buitenlucht. Het niet kunnen ontvangen van bezoek zou gecompenseerd
moeten worden met met andere mogelijkheden tot communicatie met de buitenwereld.
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8) Een persoon die in isolatie of quarantaine is geplaatst doordat hij geïnfecteerd is met het
coronavirus zou nog steeds elke dag betekenisvol menselijk contact moeten krijgen.
9) Bij de behandeling van een besmette gedetineerde moeten belangrijke waarborgen
gerespecteerd worden. Zo moet er bijvoorbeeld toegang zijn tot een advocaat en dokter. Ook
dienen er voorzorgsmaatregelen getroffen te worden, zoals het dragen van een masker, indien
noodzakelijk.
10) Het monitoren door instituties als Nationale Preventie Mechanismen (NPMs) en de CPT
is een essentiële waarborg bij de behandeling van besmette personen. Staten zouden toegang
moeten blijven geven tot dit soort monitorende instanties voor gedetineerden en
gedetineerden in quarantaine.

Bijlage 2 - Detentieomstandigheden en vrijlating

De rechtbank
Ook in april 2020 doet de rechtbank uitspraken over de rechtmatigheid van detentie. Op 3
april heeft de Rechtbank Den Haag in een zaak bepaald dat klachten over de
detentieomstandigheden niet betekenen dat de detentie onrechtmatig is. Wel begrijpt de
rechter dat deze omstandigheden vreemdelingendetentie zwaarder maken dan normaal. Dit
moet meegenomen worden in het besluit of de detentie voortgezet moet worden. Echter zal
dit per individueel geval opnieuw bepaald moeten worden en leidt het dus niet tot een
algehele vrijlating van alle ingeslotenen in vreemdelingendetentie.146
Diezelfde dag heeft de Rechtbank Den Haag zich in een andere zaak gebogen over de vraag
of er ‘zicht op uitzetting binnen redelijke termijn’ is. Volgens de rechter moet er gekeken
worden naar de bewaringstermijnen uit de artikelen 59 lid 5 en 6 van de Vreemdelingenwet.
Uit deze wetsartikelen volgt dat mensen anderhalf jaar in vreemdelingendetentie kunnen
worden vastgehouden. In deze zaak zat de vreemdeling twee maanden vast en de rechter gaat
er vanuit dat het binnen de termijn van anderhalf jaar wel mogelijk zal zijn om hem uit te
zetten. Tot slot stelt de rechtbank onder vermelding van de oproep tot vrijlating van het
Meldpunt dat bezwaren over de detentieomstandigheden aangekaart kunnen worden binnen
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Uitspraak Rechtbank Den Haag d.d. 03-04-2020. Zaaknummer: NL20.7055
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het detentiecentrum. De rechter wil zich dus niet uitspreken over de
detentieomstandigheden.147
DT&V publiceerde tot 9 juni een excelbestand waarin de reisbeperking per land stonden
weergegeven. Op hun website schreven zij; “diverse landen leggen het vliegverkeer in zijn
algemeenheid ernstige beperkingen op of verbieden het vanwege corona.” Als gevolg
hiervan gingen vele ingeslotenen met hun advocaat in beroep tegen het voortduren van
detentie.
Op 10 juli is dit met enig succes. Een ingeslotene stelde tegen het voortduren van de detentie
maatregel een beroep in waarbij hij een schadevergoeding verzocht. De staatssecretaris zou
onvoldoende voortvarend te werk zijn gegaan en het zicht op uitzetting ontbreekt. Vanwege
de corona crisis kon zijn vertrekgesprek in maart niet plaatsvinden. In april en juni hebben
(telefonische) vertrekgesprekken plaatsgevonden, maar niet is gebleken dat onderzocht is
welk uitzettingstraject kon worden ingeslagen. Er is daarom vanaf 11 april 2020 onvoldoende
voortvarend gehandeld, waardoor de maatregel (detentie) vanaf die datum onrechtmatig was.
De maatregel is op 18 juni 2020 opgeheven en de vreemdeling kreeg een schadevergoeding
van €2.760,- toegekend148.
Het gevolg hiervan is echter niet …

Bijlage 3:
Bezetting detentie
Op peildatum 29 februari zaten ongeveer 440 personen in vreemdelingendetentie, op
peildatum 25 mei ongeveer 270 personen149 en op peildatum 28 juni waren er ongeveer 275
ingeslotenen150 (waarvan het grootste deel in DCR). Alhoewel het aantal ingesloten in de
147

Uitspraak Rechtbank Den Haag d.d. 03-04-2020. Zaaknummer: NL20.7063
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Uitspraak Rechtbank Den Haag d.d. 10-07-2020. Zaaknummer: NL20.12140
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2633.html
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opvallend-veel-vreemdelingen-vrijgelaten-

uit-detentie-merendeel-belandt-opstraat~b9f395ab/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&
utm_content=free
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periode eind februari t/m juni dus is afgenomen, laat het meest recente gemiddelde van 338
ingeslotenen (gemiddelde van mei t/m augustus) zien dat het aantal personen in
vreemdelingendetentie weer is toegenomen in de maanden juli en augustus.
Het aantal mensen in detentie op 28 juni is rond de 165 mensen minder ten opzichte van eind
februari en ongeveer 25 minder vergeleken met midden april. Op peildatum 29 februari 2020
zaten er namelijk circa 440 mensen zonder verblijfsrecht vast en op 12 april in totaal 300; 290
in detentiecentrum Rotterdam en 10 mensen (alleen vrouwen) in Zeist.

De tabel toont de bezetting op de vijf peildata (let op: de periodes tussen de peildata zijn niet
aan elkaar gelijk). De bezetting op andere data is tot zover onbekend. Wel is bekend dat er
tussen 11 maart en 31 mei 2020 in totaal 390 detenties zijn opgeheven151. Als gevolg van het
besluit van de staatssecretaris om zowel inkomende als uitgaande Dublin-opdrachten tijdelijk
niet in behandeling te nemen, behoren hier ook 70 detenties toe die onder de
Dublinverordening vallen.

Het DJI deelt elk kwartaal grafieken met daarin het gemiddeld aantal bezette, leegstaande en
buiten gebruik gestelde plaatsen152.
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/opvallend-veel-vreemdelingen-vrijgelaten-

uit-detentie-merendeel-belandt-op-straat~b9f395ab/
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https://www.dji.nl/feiten-en-cijfers/cijfers-en-publicaties/capaciteit--en-bezettingscijfers
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Figuur 3 bezetting januari t/m april
Figuur 4 bezetting mei t/m augustus

Uitzettingscijfers
In het dataset van Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is te zien dat het aantal uitzettingen
hard daalt aan het begin van de corona crisis in Maart 153. In april vinden er slechts tien
gedwongen uitzettingen plaats, maar in de maanden daarna loopt dit aantal op. Een deel vindt
binnen Europa plaats, maar een aanzienlijk deel ook daarbuiten. Van april t/m november
vonden er zo’n 850 uitzettingen plaats154. Opvallend is de stijging in september (200) en de
maanden daarna (beide 170), waarin het aantal uitzettingen dicht in de buurt komt bij de
aantallen van januari en februari. Ondertussen liepen juist dit najaar de corona cijfers in
Nederland en veel andere landen op.

153

Van de maand december zijn er nog geen cijfers beschikbaar

https://data.overheid.nl/dataset/immigratie-dtenv-vertrek
154

In maart vonden er 120 gedwongen uitzettingen plaats. Deze zijn niet meegerekend,

omdat een deel daarvan waarschijnlijk plaatsvond voor de aanwezigheid van het virus in
Nederland.

62

Tot en met juni publiceert DT&V een aantal keer een lijst155 van landen met daarin de actuele
reisbeperkingen die per land van kracht zijn en mogelijk invloed hebben op (gedwongen)
terugkeer. Op deze lijst wordt bijgehouden welke vormen van uitzettingen beperkt zijn,
daarin wordt onderscheid gemaakt tussen: zelfstandige uitzetting, gedwongen uitzetting en
geëscorteerde uitzetting.
Sinds de DT&V is verhuisd naar een nieuwe website wordt de lijst met reisbeperkingen
helaas niet meer gepubliceerd. Het Meldpunt heeft geprobeerd een actuele lijst van de
reisbeperkingen op te vragen bij de DT&V, maar kreeg daarop deze reactie:
“Het overzicht waar u naar refereert is intern bedoeld om een indicatie te geven van welke
vertrekmogelijkheden er op een bepaalde peildatum zijn en is aan regelmatige verandering
onderhevig. Dit overzicht is per abuis eenmalig op internet gepubliceerd. Daarnaast bevat het
overzicht tevens diplomatiek gevoelige informatie en wordt mede daarom niet gedeeld buiten
de migratieketen.”
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https://mcusercontent.com/eb84722b3301a316bdf5b2753/files/78b6e6a4-3e4f-4ac5-862a-

f6f07dc4b38e/Landenlijst_vertrekbeperkingen_tcm49_446596.xlsx
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Op de nieuwe website van DT&V wordt per land bijgehouden of (gedwongen) uitzetting
mogelijk is156, hier wordt geen informatie over reisbeperkingen vanwege corona gedeeld. De
Nederlandse overheid houdt voor toeristen per land wél bij of het ondanks de corona
epidemie veilig is een land te bezoeken en geeft hierbij een reisadvies 157.

Figuur 1 Reisbeperkingen september 2020 De

website van het

bedrijf Skyscanner biedt een overzichtelijke kaart van
de reisbeperkingen die op dat moment wereldwijd van
kracht zijn158. Van de 200 landen waarnaar normaliter
gevlogen kan worden, zijn voor Nederlandse vluchten
in september 2020 nog steeds 71 gesloten, 89
gedeeltelijk open en maar 40 volledig open. Onder deze
gesloten landen vallen landen waarvan onderdanen in
Detentiecentrum Rotterdam al maanden, soms langer
dan een jaar, op uitzetting wachten.
Figuur 2 Reisbeperkingen januari 2021

Vier maanden later, in januari, zijn er alleen
maar meer reisbeperkingen bijgekomen.
Oplopende cijfers door onder andere nieuwe
virus mutaties maken dat veel landen reizen en
vliegen ontmoedigen. Op 23 januari geeft de
website van skyscanner aan dat Marokko tot in
ieder geval 10 februari 2021 geen reizigers
binnenlaat, zijn vluchten naar Suriname
opgeschort en geldt er in een talrijk andere
landen een verplichte quarantaine van dagen tot weken.
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https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/landeninformatie
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https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
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https://www.skyscanner.nl/reisbeperkingen
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