
Vragen n.a.v. Raad van State uitspraak 7-5-21: staats se cre ta ris J&V deed
on vol doen de om co ro na be smet ting in vreemdelingende ten tie te voor ko men

Geachte Kamerleden,

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie verzamelt meldingen van ingeslotenen van
vreemdelingendetentiecentra en informeert deze ingeslotenen over welke rechten zij
hebben in vreemdelingenbewaring. Ons doel is het verbeteren van de
leefomstandigheden in vreemdelingendetentie en om deze omstandigheden
inzichtelijk te maken voor buitenstaanders. Wij willen u via deze brief attent maken
op het probleem van het gebruik van meerpersoonscellen in vreemdelingendetentie
en welke risico’s dit met zich meebrengt.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen vrijdag 7
mei namelijk een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat het gebruik van
meerpersoonscellen tijdens de coronacrisis onverantwoord is (zie bericht
‘Staats se cre ta ris J&V deed on vol doen de om co ro na be smet ting in de ten tie te
voor ko men’). De uitspraak gaat over een Colombiaanse vrouw waarvan de toegang
tot Nederland geweigerd op Schiphol. Zij is in afwachting van haar terugvlucht in
eerste instantie voor drie dagen in vreemdelingendetentie geplaatst, maar moest
daar uiteindelijk 25 dagen doorbrengen. De reden was dat zij twee keer in
quarantaine moest, nadat haar celgenoot besmet bleek te zijn met het coronavirus.
De RvS heeft geoordeeld dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hiervoor
verantwoordelijk kan worden gehouden omdat zij onvoldoende maatregelen heeft
getroffen om besmetting met het coronavirus in vreemdelingenbewaring te
voorkomen. De staatssecretaris had extra inspanningen moeten leveren om te
waarborgen dat de vrouw niet tot twee keer toe in quarantaine zou belanden. De
vrouw krijgt een schadevergoeding van € 880.

Het gebruik van meerpersoonscellen is altijd zorgwekkend omdat dit een grote
inbreuk maakt op het recht op privacy van ingeslotenen. Vreemdelingendetentie
heeft als enige doel om ingeslotenen beschikbaar te houden voor uitzetting, van een
straf is geen sprake. Het is een bestuursrechtelijke maatregel die gebaseerd is op
het beginsel van minimale beperkingen. Dit brengt mee dat inbreuken op privacy zo
veel mogelijk beperkt zouden moeten worden. Het standaard inzetten van
meerpersoonscellen sluit niet aan bij het bestuursrechtelijke karakter van
vreemdelingenbewaring. De Nationale Ombudsman riep daarom vorig jaar op om
ingeslotenen de keuze te geven om op een een eenpersoonscel te verblijven en een
meer menselijke maat toe te passen.

Met het oog op de huidige coronacrisis is de inzet van meerpersoonscellen nog
onbegrijpelijker. Het is voor ingeslotenen die samen in een cel zitten van ongeveer
10 vierkante meter onmogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@125329/coronabesmetting-vreemdelingenbewaring/
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@125329/coronabesmetting-vreemdelingenbewaring/
https://www.raadvanstate.nl/actueel/abonnementenservice/persberichten/persbericht/@125315/202006788-1-v3/
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/onderzoeken/2020002-onderzoek-naar-de-uitvoering-van-vreemdelingenbewaring


Dit zorgt voor angst en onrust onder de ingeslotenen over de mogelijke risico’s van
besmetting met het coronavirus. Hier komt nog bij dat wanneer een ingeslotene een
meerpersoonscel weigert, hij voor maximaal 14 dagen in een strafcel kan worden
geplaatst. Uit meerdere hoeken is er kritiek geuit op het blijven inzetten van
meerpersoonscellen. Zo heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming (RSJ) de minister voor rechtsbescherming op 9 oktober 2020
verzocht om het gebruik van meerpersoonscellen op te schorten omdat zij dit niet
verantwoord achtte in het kader van corona. Daarnaast hebben zowel de
Nederlandse Orde van Advocaten en de FNV de minister voor rechtsbescherming
verzocht om het gebruik van meerpersoonscellen tijdens de coronacrisis te herzien.

De minister voor Rechtsbescherming heeft het gebruik van meerpersoonscellen in
strafrechtelijke detentie hierop teruggebracht, voor vreemdelingenbewaring is dit
echter niet het geval geweest. Het gebruik van meerpersoonscellen vergroot niet
alleen de kans op besmetting met het coronavirus, maar ook op plaatsing in
quarantaine. Tijdens quarantaine mogen ingeslotenen nog maar één uur per dag uit
hun cel, mogen zij geen bezoek meer ontvangen en is er - gezien bovenstaand
voorbeeld - een aanzienlijke kans dat zij langer in detentie zitten omdat zij geweigerd
zullen worden op hun vlucht naar het land van herkomst.

Wij pleiten al geruime tijd voor het volledig afschaffen van het gebruik van
meerpersoonscellen. Wij zien, door de toenemende risico’s op corona besmettingen,
alleen maar meer redenen om zo snel mogelijk te stoppen met de inzet van
meerpersoonscellen. Het gebruik van meerpersoonscellen is volgens ons op geen
enkele manier te verantwoorden. Wij hopen dat u onze zorgen hierover deelt en hier
aanleiding in ziet om vragen te stellen aan de staatssecretaris van
Vreemdelingenzaken.

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van meerpersoonscellen in
vreemdelingendetentie dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Reinout Meijnen en collega's
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