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Nieuwsbrief Oktober

Het Meldpunt

Vreemdelingendetentie

verzamelt meldingen over de

omstandigheden in

vreemdelingendetentie. 

Het doel is om zo meer zicht te

krijgen op de detentie-

omstandigheden en dit terug te

koppelen naar de politiek en media.

Daarnaast bieden we hulp bij de

opvolging van klachten. 

     

Heeft u een klacht? Bel dan naar

010-7470156. Vanuit detentie kunt

u gratis bellen naar 0800-3388776. 

 

Volg ons op: 

  

of bezoek onze website.

Onderwerpen

Meldingen bij het Meldpunt
Vreemdelingendetentie
Beklagzittingen
Interview met het meldpunt in OneWorld
Uitzettingen vanuit detentie
Visitaties tijdens offerfeest
Persoon overleden
Suïcide België
Sluiting detentiecentra en verhuizingen
Cijfers Vreemdelingendetentie
Wakes

   
 
Oproep sprekers Urdu/Hindi/Punjabi: 

Aghar aap ko Dutch nahin aati to aap ab se Het Meldpunt

Vreemdelingendetentie pe bhi call kar sak te hai. Hamare paas ek

banda hai jisko Urdu, Hind aur  Punjabii aati hai. To phir aghar aap

ko koi ya aap ke jaan neh wallo ko koi muskhil hai dentention

mein, aap jhijke mat. Peer se lekar Jummeh hum aap ki maddat

ke liye tayyar hai. Aghar aap bas baat bhi kar na chahte hai, aap

tab bhi humko call sak te hai. 

Humara free Telephone number hai:  0800 3388776 
 

Meldingen bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie
In de maand oktober is een 110 keer gebeld vanuit vreemdelingendetentie. Daarvan werd er 100 keer vanuit

Rotterdam gebeld. De meeste telefoontjes gingen over de medische zorg en klachtenafhandeling. Daarnaast

werd vaak het ongeloof over detentie geuit: bellers waren verbaast over de praktijk van onschuldige mensen

opsluiten in een gevangenis. 
 
Opvallend is dat we steeds meer telefoontjes krijgen van mensen die naar andere landen worden teruggestuurd

https://mailchi.mp/69ab5bc44083/nieuwsbrief-oktober?e=[UNIQID]
https://twitter.com/info_vr
https://www.facebook.com/MeldpuntVreemdelingendetentieLOS/
http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/


dan de landen die we in de voorgaande jaren hoorden. Zo hebben we bellers die naar Burundi, China, Somalië,

Turkije, Myanmar, Suriname, Sudan, Georgië, Irak en Afghanistan pogen uitgezet te worden. Terwijl wij in de

voorgaande jaren bijna enkel Marokkaanse bellers kregen.  

 

Wij maken ons extra zorgen om onze bellers uit Afghanistan. Helaas worden er nog steeds mensen naar

Afghanistan uitgezet. Meestal betreft het hier een kwetsbare groep van jonge mannen die soms zelfs op de dag

van hun 18e verjaardag in detentie worden geplaatst. 

Beklagzittingen
Ingeslotenen kunnen over beslissingen die genomen zijn door of namens de directeur een klacht indienen bij de Commissie van

Toezicht. Als Meldpunt Vreemdelingendetentie ondersteunen wij ingeslotenen in de klachtenprocedure. Dit houdt in dat wij klachten

indienen en ingeslotenen bijstaan tijdens beklagzittingen. Afgelopen maand hebben er verschillende beklagzittingen in de

detentiecentra plaatsgevonden 
 
10-08-2018: Paracetamol onredelijk lang niet ontvangen 
Meneer K. belde uit Detentiecentrum Rotterdam omdat hij rond 18:00 uur om een paracetamol
vroeg via de intercom en hij die pas rond 21:20 uur kreeg. Hij kreeg de volgende dag te horen dat
hij geen prioriteit was. Meneer K. heeft met ondersteuning van het Meldpunt
Vreemdelingendetentie een klacht ingediend. Tevens heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie
hem vertegenwoordigd tijdens de zitting. In de zitting was het voor alle partijen duidelijk dat
meneer K. inderdaad drie uren heeft gewacht om paracetamol te krijgen. Alle partijen waren
overeen dat dit onredelijk lang is. De Commissie van Toezicht heeft ter plekke de klacht dan ook
mondeling gegrond verklaard. 
  
10-08-2018: strafoplegging zonder gehoord te worden door de directeur 
Meneer K. Had dezelfde dag ook een andere klacht. Hij was naar de strafafdeling overgeplaatst,
omdat hij een eenpersoonscel wilde hebben. Hij gaf aan dat hij voorheen een lange tijd in een
eenpersoonscel had verbleven, en dus nu ook niet in een meerpersoonscel geplaatst wilde
worden. Hij gaf daarnaast aan dat hij dit ook aan de directeur wilde uitleggen, maar dat hij niet is
gehoord voorafgaand het opleggen van de straf. Echter was in de strafbeschikking genoteerd dat
hij met de directeur had gesproken. Hij wou hiervoor dan ook een klacht indienen. Het meldpunt
vreemdelingendetentie heeft meneer K. geholpen met het indienen van een klacht en heeft hem
vertegenwoordigd tijdens de zitting. Tijdens de zitting voerde Detentiecentrum Rotterdam aan dat
de directeur wel meneer K. heeft gehoord. Hierover is vrij lang gediscussieerd. Wij zijn nog in
afwachting van de beslissing van de Commissie van Toezicht.   

Interview met het meldpunt in OneWorld
Zara Toksöz van OneWorld is bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie langsgekomen voor een
interview. Zij schrijft: 
 
"In Nederland is weinig aandacht voor mensen in vreemdelingendetentie... De maximale
toegestane tijd in detentie is achttien maanden. De meeste mensen die op het meldpunt bellen



komen na zes maanden vrij, maar dan zijn ze nog net zo ongedocumenteerd als daarvoor.
Regelmatig worden ze na vrijlating opnieuw gedetineerd. Dan begint het hele riedeltje opnieuw.
“Net belde een jongen die al meer dan tien keer is opgepakt. De overheid vindt dat er toch zicht is
op uitzetting. Elke keer moet hij zes maanden in detentie blijven. Stel je eens voor, dat is bij elkaar
vijf jaar van je leven!” 
Er zijn straf- en ordemaatregelen, bewakers in uniform, isoleercellen, de celdeuren gaan ‘s avonds
op slot en mensen zitten met z’n tweeën in een cel. “Allemaal net als in een gevangenis; het geeft
zoveel spanning.” In de maand augustus kreeg het meldpunt 113 telefoontjes. Gedetineerden uiten
vooral hun ongeloof over hun situatie in detentie en willen praten over medische zorg en
bejegening van bewakers. 
 
Het wetsvoorstel spreekt over een (soepeler) verblijfsregime en een (strenger) beheersregime.
Een gedetineerde die zich niet gedraagt moet in dit voorstel naar de zogenoemde
beheersafdeling. Detentiecentrum Rotterdam heeft dit beheersregime al toegepast. Regelmatig
krijgt het meldpunt hier klachten over, vooral van mensen die geen tweepersoonscel willen en na
deze ‘weigering’ van een gedeelde cel worden overgeplaatst naar de beheersafdeling en soms
zelfs naar een isoleercel. “Ze begrijpen vaak niet waarom ze op die afdeling met sobere
omstandigheden en ‘straffend’ regime worden geplaatst.” " 
 
Lees het volledige artikel hier.

Uitzettingen vanuit detentie
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is begonnen aan een onderzoek naar gedwongen vertrek en
uitzettingen. We proberen op deze manier een beeld te krijgen van de omstandigheden en rechten
van de vreemdeling tijdens zijn of haar uitzettingsproces om zo te controleren of de behandeling
voldoet aan de internationale mensenrechten-standaarden. Er is weinig toezicht op de wijze
waarop de rechten van de vreemdeling tijdens het proces gewaarborgd worden, waardoor
schendingen niet of nauwelijks aan het licht komen. Het is van uiterst belang dat daar verandering
in komt en dit project is een begin. 
 
Wij hebben daar uw hulp bij nodig. Wordt u binnenkort uitgezet? Kent u iemand die binnenkort
wordt uitgezet of uitgezet is? Neem dan contact met ons op! 
 
info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl 
010-7470156 
0800-3388776 (Gratis vanuit detentie)

Visitaties tijdens offerfeest
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft meldingen ontvangen dat op 21 augustus 2018 tijdens
het offerfeest een grote groep gedetineerden van afdeling F met een speciaal team is gevisiteerd.
Alle celdeuren gingen op slot en personen werden één voor één uit de cellen gehaald en naar een
speciale kamer gebracht voor de controle aan de lichaamsholtes. Ook werden de kamers
onderzocht door speurhonden. 

https://www.oneworld.nl/movement/geen-papieren-en-geen-misdaad-maar-toch-in-detentie/
mailto:info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl


Een man die ons belde vertelde dat hij zich nog nooit eerder had uitgekleed in het bijzijn van
mannen. Hij voelde zich vernederd. Daarnaast konden mensen niet naar de moskee om het
offerfeest te vieren. Het offerfeest is een belangrijke islamitische feestdag, die nu werd verstoord
door deze zoekactie. 
 
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft een navraag gedaan bij het detentiecentrum. De
directiesecretaris gaf direct aan dat er inderdaad een zogenoemde “spitactie” heeft
plaatsgevonden tijdens het offerfeest. Deze spitacties worden ongeveer acht keer per jaar
gehouden door een speciaal intern team zonder dat het gebruikelijke personeel op de hoogte is
van de datum waarop het daadwerkelijk plaatsvindt. Toevallig werd deze op het offerfeest gepland.
Helaas is de spitactie wel doorgezet nadat ze erachter kwamen dat het offerfeest was. Het
detentiecentrum betreurt dat dit op deze dag plaats heeft gevonden en bood direct haar excuses
voor deze planning. Echter ontkende zij dat een visitatie zou hebben plaatsgevonden. Immers was
al meerdere keren beloofd dat visitaties zo goed als niet meer zouden voorkomen. 
 
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft echter toch telefoontjes gekregen waarin uitgebreid
werd verteld dat meerdere personen waren gevisiteerd. Na aandringen heeft de directiesecretaris
navraag gedaan waaruit is gebleken dat er inderdaad toch is gevisiteerd. De directie was eerder
niet op de hoogte, de instructie om niet te visiteren is door een “menselijke fout” niet uitgevoerd
door het interne bijstandsteam. De directie is echter wel verantwoordelijk en is dan ook persoonlijk
langsgegaan bij de gedupeerden met een excuus, een blikje cola en een pakje shag. De excuses
kwamen op 16 oktober, wij kunnen ons voorstellen dat een groot aantal gedupeerden niet meer in
het detentiecentrum aanwezig was. Wij hebben geen telefoontjes ontvangen van mensen die ons
vertelden over het ontvangen van de excuses. 
 
De Nederlandse staat heeft erkend dat een traumatische gebeurtenis als visitatie mogelijk een
schending van het mensenrecht 3 EVRM zou kunnen zijn. Wij betreuren het dat deze schokkende
gebeurtenis is afgedaan met een blikje cola en een pakje shag.

Persoon overleden
In week 39 is een ingeslotene door het personeel van DCR gereanimeerd. Hij is vervolgens met
een ambulance opgehaald en naar een ziekenhuis gebracht. De ingeslotene heeft ongeveer twee
weken in het ziekenhuis gelegen. Op 11 oktober kwamen wij  te weten dat hij op 10 oktober is
komen te overlijden. Over de oorzaak van reanimatie en het overlijden zelf is niks bekend. Volgens
DCR zijn de inspecties op de hoogte en doen zij een onderzoek. 



Suïcide België

Sluiting detentiecentra en verhuizingen
Detentiecentrum Schiphol 
De bestuursrechtelijke vreemdelingen uit detentiecentrum Schiphol zijn overgeplaatst naar
detentiecentrum Rotterdam. In Schiphol verblijven nu enkel nog bestuursrechtelijke vreemdelingen



bij de eerste binnenkomst voor maximaal twee weken. De wakes bij Schiphol zijn dan ook gestopt.
Deze wakegroep sluit zich aan bij wakegroep van Rotterdam.   
Detentiecentrum Zeist 
Zoals we al vaker hebben aangegeven gaat Detentiecentrum Zeist sluiten. Wij zien ook al dat er
meerdere ingeslotenen worden overgeplaatst. Een groot deel van de ingeslotenen uit
Detentiecentrum Zeist gaan verhuizen naar Detentiecentrum Rotterdam. Echter blijft de gesloten
gezinsvoorziening achter in Detentiecentrum Zeist. De overplaatsing gaat gefaseerd plaatsvinden,
wat betekent dat niet iedereen tegelijk overgeplaatst wordt. Het is de bedoeling dat
Detentiecentrum Zeist voor het einde van dit jaar leeg komt te staan. Het Meldpunt hoopt dat de
overplaatsing goed verloopt en dat ingeslotenen niet geboeid vervoerd worden of lang hoeven te
wachten. 
  
Vluchtelingenwerk ook op Detentiecentrum Rotterdam 
Vluchtelingenwerk is op een structurele basis spreekuur gaan draaien in Detentiecentrum
Rotterdam. Dat betekent dat Vluchtelingenwerk asielzoekers zowel op Justitieel Complex Schiphol
als Detentiecentrum Rotterdam blijven ondersteunen. Concluderend is het nu dus ook mogelijk
voor asielzoekers die in bewaring zijn bij Detentiecentrum Rotterdam om op spreekuur te gaan bij
Vluchtelingenwerk.

"Ze hebben mij opgepakt omdat ik geen woonadres heb. Maar na zes maanden laten ze mij vrij,
terwijl ik dan nog steeds geen woonadres heb. Waarom heb ik hier al die tijd dan gezeten?" 
 
-B. 38 DCR

Cijfers Vreemdelingendetentie
Rapportage Vreemdelingenbewaring 
Er zijn opnieuw meer mensen in vreemdelingendetentie geplaatst, in de eerste helft van 2018 zijn
er al 1740 personen in bestuursrechtelijke bewaring geplaatst. De trend om meer mensen in
vreemdelingenbewaring te plaatsen blijft doorzetten. De gemiddelde bezetting op peildata is in de
eerste helft van 2018 440 personen, dit zijn 100 personen meer dan in de eerste helft van 2017.
Echter is het voor ons onduidelijk wat een "gemiddelde bezetting op peildata" betekend. Het
Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft hier vragen over gesteld aan de rijksoverheid en kreeg
hierop het volgende antwoord: 
"Met het kopje “gemiddelde bezetting op peildatum” wordt bedoeld dat, met de gegevens zoals die
op 1 juli bekend waren, berekend is hoeveel mensen er gemiddeld in die periode in
vreemdelingenbewaring hebben gezeten. 
Omdat het kopje vragen oproept zullen we in de komende RVK’s niet meer de gemiddelde
bezetting opnemen, maar de bezetting op peildatum (aan het eind van de rapportageperiode, in dit
geval peildatum 1 juli 2018)". Hierop vroegen wij op nadere uitleg en hoorde wij: "Het gaat om
maandgegevens, in dit geval dus het gemiddelde van de aantallen op peildata op 1 februari, 1
maart, 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli." 
 



Opvallend is dat er in de eerste helft van 2018 meer dan 60 personen uit detentie zijn gegaan die
langer dan 6 maanden vast hebben gezeten. Dit waren in de eerste helft van 2017 nog maar 20
personen. Lees de volledige rapportage hier.  
 

 
 

 
 
DJI in Getal 
De capaciteit bij de Vreemdelingenbewaring is gedaald van 1.691 plaatsen in 2013 naar 757 in
2016; de capaciteit in 2017 was gelijk aan die van 2016. De bezetting (op peildatum) nam over de
jaren 2013 t/m 2015 ook af: van 621 personen in 2013 tot 155 personen in 2015. Sinds 2016
neemt de bezetting echter toe van 301 en in 2017 zelfs 382. Een stijging van 146% ten opzichte
van 2015. De instroom houdt gelijke trend met de bezetting. In de periode van 2013 t/m 2015
daalde deze sterk van 3.668 naar 2.176. In 2016 steeg de instroom naar 2.570 en in 2017 naar
3.181 vreemdelingen; in vergelijking met 2015 is dat een toename van 46%. Het aantal
ingestroomde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) is in 2017 ten opzichte van 2016
aanzienlijk toegenomen van 26 tot 46. Het aantal ingestroomde gezinnen met kinderen is in 2017
juist afgenomen ten opzichte van 2016 van 76 naar 67. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan dat van
2015. De verblijfsduur in vreemdelingenbewaring is afgenomen van gemiddeld ruim tien weken in
2013 naar iets meer dan zes weken in 2016 en 2017. 
Opvallend is dat er procentueel minder Albanezen vast zaten en meer Marokkanen dan in 2016.
Zorgelijk is dat Afghanistan nog steeds in de top vijf nationaliteiten in vreemdelingendetentie zit.  
De man-vrouw verhouding blijft nagenoeg gelijk. Maar een zorgelijke toename is er in het aantal in
achttien- en negentienjarigen in vreemdelingendetentie, in 2017 zaten er dertig personen met deze
leeftijd in detentie. Ook het aantal AMV'ers is flink toegenomen: van 26 in 2016 naar 46 in 2017. 
De gemiddelde verblijfsduur is redelijk gelijk gebleven. Net als in 2016 zijn er geen ontvluchtingen
en geen suïcides in 2017 geweest. Lees de volledige rapportage hier. 
 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cd6559cc-627c-4b99-8196-0654bf630adb&title=Rapportage%20Vreemdelingenketen.%20Periode%20januari-juni%202018.pdf
https://www.dji.nl/binaries/DJI%20in%20getal%202013-2017%20definitief_tcm41-350484.pdf


 
 

 
 

 
 



 
 
 
Capaciteit- en Bezettingscijfers 
De gemiddelde capaciteit- en bezettingscijfers van de maanden juli, augustus en september staan
in de onderstaande grafieken. 
 

Wakes
Bij wakes wordt er ‘gewaakt’ voor de
vreemdelingen in detentie. Er wordt
stilgestaan bij deze mensen die
zonder papieren achter slot en

Kaartjes schrijven
Denkt u wel eens aan de mensen die in

vreemdelingendetentie zitten? Wilt u hen

een hart onder de riem steken? Schrijf

hen dan een kaartje! 

De mensen waar wij mee in contact zijn,



grendel zitten. Wilt u een wake
bijwonen? U kunt contact opnemen
met de organisatoren: 
 
Let op! Data kan afwijken wegens feestdagen. 
 
Detentiecentrum Rotterdam 
Elke eerste zondag van de maand
vindt er een wake vanuit Stichting
Mara plaats om 16:00 – 17:00 uur bij
het detentiecentrum in Rotterdam.
Voor meer informatie: klik hier. 
 
Detentiecentrum Zeist 
Elke eerste zondag van de maand
vindt er een wake vanuit de Raad
van Kerken plaats bij het
detentiecentrum in Zeist om 16.30
uur. Voor meer informatie: klik hier. 
 
Detentiecentrum Schiphol 
Er zijn geen wakes meer bij het
detentiecentrum Schiphol. Zo goed
als alle vreemdelingen zijn
overgeplaatst naar Rotterdam. Enkel
voor de eerste twee weken is het
mogelijk dat er nog
bestuursrechtelijke vreemdelingen in
Schiphol verblijven.

zijn heel dankbaar wanneer zij een leuk

kaartje ontvangen met een korte tekst

erop.  

 

Gelieve de kaartjes in het Nederlands te

schrijven. 

 

U hoeft uw kaart niet aan iemand

persoonlijk te richten. U kunt ze naar ons

sturen en vervolgens sturen wij ze voor u

door. Tip: Kies vrolijke kaarten met

steunbetuigende tekst.  

 

U kunt uw kaarten naar het volgende

adres sturen: 

 

Stichting LOS 

TAV Meldpunt Vreemdelingendetentie 

Hang 16 

3011 GG Rotterdam

Meldpunt Vreemdelingendetentie 
Hang 16 - 3011 GG Rotterdam 

Tel. 010 747 0156 
Tel. vanuit detentie 0800 33 88 77 6 

info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl 
www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl

http://www.maraprojecten.nl/
http://www.stichtingros.nl/wpsite/activiteiten/wake/
http://www.raadvankerken.nl/
http://www.wakezeist.nl/97692797
https://twitter.com/info_vr
https://www.facebook.com/MeldpuntVreemdelingendetentieLOS/
http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/

