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1.

Greep uit het klachtenarsenal
Meldpunt Vreemdelingendetentie

Hoogzwangere vrouw in vreemdelingenbewaring en er weer uit
Een hoogzwangere vrouw heeft het Meldpunt
benaderd nadat zij geen verloskundige kon
spreken met betrekking tot haar zwangerschap.
Zij voelde zich zwak, misselijk en duizelig. Dit
verzoek heeft zij gedaan bij de medische dienst
van detentiecentrum Rotterdam. De medische
dienst had de vrouw op de wachtlijst gezet,
maar werd niet opgeroepen. Het Meldpunt heeft
naar aanleiding hiervan overlegd met de advocaat
van de vrouw en hebben besproken dat de advocaat
contact zou opnemen met de medische dienst. De
advocaat had nog geen telefoontje gepleegd naar
de medische dienst, en de vrouw belde op om door
te geven dat zij een arts heeft gesproken aangaande
de zwangerschap. Dit stelde haar enorm gerust.
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Het doel is om zo meer zicht te
krijgen
op
de
detentieomstandigheden 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
030-2990222,
vanuit
detentie kunt u gratis bellen
naar 0800-3388776 of vul het
klachten formulier in op onze
website

Een dag later heeft het Meldpunt nogmaals contact gezocht met de advocaat om te
bespreken hoe de vrouw eventueel uit detentie kan worden gehaald gezien haar
zwangerschap. Bij toeval liet de advocaat weten dat diezelfde dag de vrouw werd vrijgelaten
en haar een (hoge) schadevergoeding is toegewezen vanwege het onterecht vastzitten in
vreemdelingendetentie.
Juridisch Loket bemiddelt
Bij het Meldpunt komen geregeld klachten binnen over het slecht functioneren van het
Juridisch Loket in detentie. Ze sturen mensen weg en zeggen dat zij niet kunnen helpen met
problemen waar zij eigenlijk voor zijn bedoeld. Ook weten veel mensen niet af van het
Juridisch Loket.
Het juridisch dossier van een vrouw in detentie wilde de oude advocaat niet doorsturen aan
de nieuwe advocaat voor overname van de zaak. In de tussentijd is er een uitspraak door de
rechtbank gewezen. De vrouw werd niet op de hoogte gebracht van de uitspraak waardoor
zij lange tijd niet wist waar zij aan toe was en daardoor bezorgd en paniekerig raakte.
De nieuwe advocaat had meerdere malen contact met de oude advocaat voor overname van
het dossier.
De uitspraak van de rechtbank
heeft de oude advocaat dan
ook ontvangen. De oude advocaat gaf
aan het dossier te hebben opgestuurd.
Dit heeft enige tijd geduurd.
De vrouw heeft het Meldpunt
gebeld met de mededeling dat zij niet
tevreden is over hoe de overname van haar dossier verliep. Het Meldpunt heeft de vrouw
geadviseerd om contact op te nemen met het Juridisch Loket en de situatie voor te leggen.
Het Juridisch Loket heeft bemiddelt in de overname van het dossier tussen de advocaten. Dit
leidde tot succes. De nieuwe advocaat had kort erna het dossier en de uitspraak ontvangen
waarna de vrouw eindelijk wist waar zij aan toe was.
Visitatie na advocatenbezoek
Het blijkt dat er nog steeds veelvuldig gevisiteerd
(3 maal naakt bukken) wordt. Een man in detentie
heeft laten weten dat hij werd gevisiteerd na een bezoek
van zijn advocaat. Dezelfde man gaf ook aan dat hij gevisiteerd
werd voordat hij op transport ging naar het ziekenhuis en bij
de aankomst in het centrum weer. Dit werd steeds gedaan door
twee mannen. Hij ervaarde dit als vernederend en beangstigend.
Het Meldpunt heeft tevens van een advocaat binnen het netwerk
gehoord dat het steeds gebruikelijker wordt dat een vreemdeling wordt gevisiteerd na een
advocatenbezoek.
Tandarts trekt voortand na arrestatie
Een man in vreemdelingendetentie heeft een melding gemaakt naar aanleiding van een
tandartsbezoek. De voortand van de man kwam enigzins los te zitten nadat een politieagent
hem duwde waarbij hij zijn mond tegen de trap stootte gedurende zijn arrestatie. Tevens
zaten de handboeien zeer strak waardoor hij na de arrestatie hevige last van zijn polsen had.
Toen de man uiteindelijk in het detentiecentrum aankwam gaf hij aan veel pijn aan zijn mond
te hebben vanwege de val. Er werd een tandartsbezoek gepland door het detentiecentrum.
De tandarts heeft de voortand van de man vervolgens simpelweg getrokken.
De man, die hier uiteraard niet blij mee was, heeft nog gevraagd of er geen andere
mogelijkheden bestonden dan het trekken van de tand. Die waren er niet volgens de
tandarts.

2.

Conferentie International Detention Coalition

Terug naar
boven Christman Party in dtc Zeist en Expertmeeting
in Athene,

Activiteiten

Conferentie Athene
Op 22 en 23 november 2012 werd in een Athene, Griekenland, op initiatief van de
International Detention Coalition (IDC) in samenwerking met Greece Council for Refugees
(GCR) een conferentie gehouden omtrent vreemdelingenbewaring. Hierbij waren aanwezig
ongeveer 20 organisaties uit 15 EU-lidstaten, waaronder ook Nederland.
Het doel was om een actieplan op te stellen inzake bewaring en prioriteiten te stellen.
Gedurende de twee dagen werd een en ander verteld over de nationale statistieken omtrent
detentie. Ter sprake kwam de gemeenschappelijk EU-bezorgdheid over
vreemdelingenbewaring. Eén van de belangrijkste zorgen was het gevangenhouden van
kinderen, kwetsbare groepen zoals oudere mensen en slachtoffers van mensenhandel.
Daarnaast dient er zorg te zijn voor het ontwikkelingen voor alternatieven van
vreemdelingenbewaring in Europa. De alternatieven die voor handen zijn worden tot op
heden nauwelijks gebruikt. Verder werden de huidige detentieomstandigheden per land
vergeleken en besproken.
Aan het einde van de conferentie werd besloten dat een EU- werkgroep over detentie zal
worden gevormd.
Klik hier voor meer informatie
Expertbijeenkomst vreemdelingendetentie in Den Haag
Op 10 december 2012 is er in Humanity House Den Haag een expertbijeenkomst over
vreemdelingendetentie met Tweede Kamerleden gehouden. Het lijkt erop dat er in 2012
enige vooruitgang is geboekt wat betreft vreemdelingendetentie. Zo zijn er in het afgelopen
jaar minder mensen in bewaring geplaatst. Ook zijn er nieuwe centra gebouwd met betere
voorzieningen. Toch moet er nog veel gedaan worden om de huidige
detentieomstandigheden te verbeteren. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken door experts,
kamerleden en fractiemedewerkers over dilemma’s en opties voor verbetering van de het
beleid ten aanzien van vreemdelingendetentie.
Kerstconcert detentiecentrum Zeist
“How to throw a Christman Party” zette een speciaal
concert in om aandacht te vragen voor de
omstandigheden waarin vreemdelingen in de
detentie verblijven.Op 16 december 2012 werd
een kerstconcert gegeven bij de ingang van
detentiecentrum Zeist. Betrokkenen waren welkom.
De actie werd gevoerd door een groep jongeren
die zich inzetten voor vreemdelingen. Het doel was
om door middel van media en eigentijdse activiteiten,
acties te voeren en een groot publiek te betrekken bij
wat hen zorgen baart.
Eerder heeft Lydia van Maurik, de frontvrouw van de band, aandacht besteed aan
detentiecentrum Zeist met een liedje. Klik hier voor het nummer.

3.

A&MR: visitatie in vreemdelingenbewaring
Publicaties

Artikel over visitatie
In het blad Asiel en Migratierecht (A&RM) is een artikel over visitatie binnen
vreemdelingenbewaring gepubliciteerd. Dit artikel is geschreven door de projectleider van
het Meldpunt Vreemdelingendetentie, Ariëtte Reijersen van Buuren.
De personen die in vreemdelingendetentie verblijven worden regelmatig gevisiteerd. Bij de
vreemdelingen roept dit gevoelens van vernedering en criminalisering op. In het artikel wordt
gesproken over hoe dit lichaamsonderzoek in de praktijk wordt uitgevoerd en er worden
gronden aangevoerd voor het aanvechten en verwerpen van de zware veiligheidsmaatregel
binnen vreemdelingenbewaring. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van zowel nationale als
internationale jurisprudentie.
In de eerste plaats zou er steeds een individuele
risicoanalyse gemaakt moeten worden. Daarnaast
zijn er alternatieven die in veel gevallen de veiligheid
in een inrichting voldoende kunnen garanderen.
Denk hierbij aan fouillering. Bovendien vormen veel
vreemdelingen die gevisiteerd worden in detentie
een kwetsbare groep. Kwetsbaar omdat zij nare
ervaringen hebben meegemaakt in het verleden,
maar ook omdat zij slechts worden vastgehouden
omdat zij geen geldig verblijfsdocument hebben. Met deze kwetsbaarheid zou rekening
gehouden moeten met betrekking tot de ingrijpende maatregel van het visiteren. In de
praktijk blijkt helaas dat visitatie regelmatig onnodig wordt uitgevoerd.
Klik hier voor het hele artikel

4.

Bejaarde vrouw uit Burundi vrijgelaten
In het nieuws

De 67-jarige vrouw uit Burundi die lange tijd vastzat
in detentiecentrum Rotterdam is vorige maand
vrijgelaten. De Raad van State heeft in hoger
beroep gegrond verklaarde en de uitspraak van
de rechtbank vernietigde. Het Nederlands Dagblad
had op 6 oktober 2012 een artikel geschreven over
deze vrouw. Naar aanleiding van dit artikel heeft
het Leger des Heils contact opgenomen met
de advocaat van de vrouw en het Meldpunt, om
opvang aan te bieden voor de vrouw. De vrouw
zat nog in detentie toen het aanbod werd gedaan.
Door een arts van het Meldpunt Vreemdelingendetentie is een medisch advies opgesteld,
dat de advocaat heeft gebruikt in de hoger beroep procedure. Bovendien kon door het
aanbod van het Leger des Heils een alternatief voor de bewaring worden aangeboden.
Middels samenwerking van het Meldpunt, Dokters van de Wereld, de advocaat en het Leger
des Heils is de vrouw vrijgelaten en verblijft ze nu in een verpleegtehuis waar ze de
medische zorg waar ze zo dringend behoefte aan heeft. Het gaat momenteel vele male
beter met de vrouw.

De vrijlating werd vermeld in het Nederlands Dagblad.
Klik hier voor het artikel

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Amnesty International, Stichting het R.C. Maagdenhuis en Haella
www.meldpuntvreemdelingendtentie.nl | 030-2990222 | vanuit detentie: 0800-3388776
Stichting LOS - Meldpuntvreemdelingendetentie

