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Meldingen bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie
In de periode van 1 november tot en met 31 januari hebben bijna 80 personen
gebeld vanuit detentie naar het Meldpunt. Zij hebben samen meer dan 350

keer gebeld naar het Meldpunt, dat zijn bijna 6 telefoontjes per dag. Daarvan
werd er bijna volledig vanuit Rotterdam gebeld en een aantal keer uit Zeist. Het
kleine aantal telefoontjes uit Zeist was te verwachten door de overplaatsing van
de gedetineerden uit Zeist naar Rotterdam. Er kwamen geen telefoontjes uit het
detentiecentrum in Schiphol. Sinds de overplaatsing van gedetineerden van
Schiphol

naar

Rotterdam

worden

daar

nauwelijks

bestuursrechtelijke

vreemdelingen meer vastgehouden.
De meeste telefoontjes gingen over klachtenafhandeling en medische zorg.
Daarnaast was het ongeloof over de detentie van vreemdelingen ook een veel
besproken onderwerp. Een veel gedane uitspraak is dat mensen zich als
crimineel behandeld voelen, terwijl zij dat in feite niet zijn. Dit blijkt onder meer
te komen doordat zij vaak handboeien omgedaan krijgen tijdens het vervoer
naar bijvoorbeeld de rechtbank of het ziekenhuis. Wij hebben hier dan ook veel
klachten voor ingediend en proberen daarbij ook het bestuursrechtelijke
karakter van de vreemdelingendetentie te benadrukken.
Daarnaast hebben we in de periode van 1 november tot en met 31 januari bijna
zestig klachten ingediend. Een veelvoorkomend onderwerp is het opsluiten in
eigen cel. Dit had te maken met de hectiek van het weekend van 5 tot en met
7 januari, zoals beschreven in deze nieuwsbrief. Over ruim twee derde van de
klachten die zijn ingediend in de periode van 1 november tot en met 31 januari
heeft de Commissie van Toezicht nog geen uitspraak gedaan. In twee gevallen
hebben klagers hun gelijk gekregen, deze klachten zijn gegrond verklaard.
Tot slot hebben wij niet enkel telefoontjes van gedetineerden ontvangen, maar
ook post. Meneer G. heeft ons een hele lange brief geschreven waarin hij ons
bedankt en zijn reis naar Europa beschrijft. Zo vertelt hij onder andere over de
mooie landschappen die hij gezien heeft toen hij door de bergen liep in OostEuropa. Ook schrijft hij dat niet al zijn vrienden en reisgenoten de lange reis
overleefd hebben. Dit geeft hem veel verdriet. Samen met deze brief stuurde hij
een kunstwerk mee dat hij uit een T-shirt geknipt heeft. Hij heeft daarop de
landkaart en vlag van Algerije en een kameel geverfd. Wij waren ontzettend
ontroerd en dankbaar voor deze prachtige brief!

Beklagzittingen
In de periode van november tot en met januari hebben we gedetineerden
vertegenwoordigd in iets minder dan 30 beklagzittingen. Hieronder drie
casussen die behandeld zijn in deze tijd:
20-12-2018: Onevenredig lang transport, niet kunnen genieten van het
luchtrecht en geen maaltijd

Meneer B. werd van de rechtbank terug vervoerd naar het detentiecentrum. De
route was erg lang en inefficiënt. Het vervoer heeft ruim drie uur en tien
minuten geduurd, terwijl de rit eigenlijk niet langer dan vijfentwintig minuten zou
moeten duren. Meneer B. heeft gedurende het vervoer in de transportbus in
een afgeschermde en kleine ruimte moeten zitten. Dit vond hij benauwend.
Daarnaast heeft meneer B. door het lange vervoer geen mogelijkheid gehad
om te luchten. Hij was die dag al vroeg vertrokken naar de rechtbank en kwam
ook laat terug. Daardoor kon hij niet meer luchten. Ten slotte heeft meneer B.
geen maaltijden gekregen. Hij heeft daardoor de hele dag niet gegeten.
Deze drie klachten van meneer B. zijn ingediend met de hulp van het Meldpunt
Vreemdelingendetentie. Het Meldpunt heeft ook meneer B. vertegenwoordigd
tijdens de zitting van deze klachten. Tijdens de zitten waren alle partijen het
erover eens dat het vervoer inderdaad te lang had geduurd. Ook was er geen
discussie over de andere twee klachten. Meneer B. had inderdaad geen
gebruik kunnen maken van zijn luchtrecht en heeft daarnaast ook geen
maaltijden gehad. Daarom heeft de Commissie van Toezicht ter plekke de
klacht mondeling gegrond verklaard. Het wachten is alleen op de hoogte van
compensatie. De Commissie zal dat na het met de directeur te hebben
besproken bepalen.
20-12-2018: Geboeid vervoer
Meneer Z. werd vervoerd van het detentiecentrum naar het ziekenhuis. Tijdens
dit vervoer is er gebruik gemaakt van vrijheidsbeperkende middelen. Het ging
hier om handboeien en een buikriem. Zowel de handboeien als de buikriem zijn
pas afgedaan bij terugkomst in het detentiecentrum. Meneer Z. voelde zich
behandeld als een crimineel. Hij voelde zich beschaamd en vernederd.
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft meneer Z. ondersteund bij het
indienen van de klacht en vertegenwoordigd tijdens de zitting. Alle partijen
waren er over eens dat meneer Z. nooit met vrijheidsbeperkende middelen had
moeten worden vervoerd. De Commissie van Toezicht heeft ter plekke de
klacht dan ook mondeling gegrond verklaard, waarbij de compensatie na het
horen van de directeur bepaald zou worden. Hoewel jurisprudentie sinds 2010
en uitspraken van o.a. de staatssecretaris het erover eens zijn dat geboeid
vervoer niet meer zou mogen voorkomen, zien wij dit helaas nog te vaak
gebeuren. Eerder hebben wij hierover een infographic gemaakt. Wij zijn
benieuwd naar de compensatie in deze zaak.
20-2-2019: Het intrekken van de klacht
Op 16 november 2018 heeft meneer S. gedurende een hele dag geen
maaltijden ontvangen. Hoewel, meneer S. meerdere malen heeft verzocht om

eten, heeft hij dit niet gekregen.
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft meneer S. op 23 november 2018
geholpen door zijn klacht in te dienen bij de Commissie van Toezicht. Bijna 3
maanden later op 13 februari 2019 is het Meldpunt Vreemdelingendetentie, als
vertegenwoordiger, uitgenodigd om te verschijnen op de beklagzitting van 21
februari 2019. Echter, op 20 februari 2019 kregen wij een e-mail waaruit bleek
dat meneer S. de klacht had ingetrokken.
Wij hebben meneer S. gevraagd naar de reden van zijn intrekking. Hij gaf aan
dat het hoofd van de afdeling waar hij zich bevond in het detentiecentrum vanaf
13 februari 2019 geregeld bij hem langskwam met het verzoek de klacht in te
trekken. Hij zou hiervoor een compensatie van vijf euro ontvangen. Meneer S.
vond dit niet redelijk en weigerde dan ook steeds om zijn klacht in te trekken.
Gedurende deze dagen kwamen de medewerkers van het detentiecentrum met
enkele brieven die ondertekend moesten worden. Meneer S. is de Nederlandse
taal niet machtig. Hij heeft aan ons aangegeven dat hij niet begreep wat er
precies op deze brieven stond. Hij vertelde ons dat hij toch enige druk voelde
om de brieven te ondertekenen, ook al begreep hij niet precies wat het
betekende. Toen hij een aantal dagen later een brief van de Commissie van
Toezicht kreeg begreep hij dat door het tekenen van de brieven van de
bewaking zijn klacht had ingetrokken.
Wij hebben de ondertekende brief ook ontvangen. De brief blijkt een formulier
voor intrekking van beklag te zijn. Hierop staat: ‘N.a.v. een gesprek met het
afdelingshoofd is klager in zijn gelijk gesteld en heeft zijn klacht ingetrokken en
een compensatie van €5,- gekregen.’ De verdere motivatie voor de intrekking
van de klacht ontbreekt.

Zorgen over gebruik isolatie
Het Meldpunt maakt zich zorgen over het toenemend aantal meldingen die we
krijgen van personen die voor langere tijd geïsoleerd achter celdeuren
verblijven. Een reden hiervoor is het weigeren van een tweepersoonscel. Dit
hebben we meerdere keren voorbij horen komen. Als iemand een
tweepersoonscel weigert dan mag het detentiecentrum volgens de Landelijke
Sanctiekaart van 2016 de maatregel strafcel opleggen met de de maximale
duur van twee weken. De gedetineerden moeten dan wel dagelijks gemotiveerd
worden tot medewerking. In Rotterdam gebeurt dit over het algemeen op de
beheersafdeling, dat betekent dat de cellen niet gestript zijn maar dat mensen
wel 23 uur per dag achter gesloten deur verblijven. Zij mogen dan 1 uur luchten
en dit gebeurt meestal in de luchtkooi. De twee weken kunnen echter
onbeperkt verlengd worden. Dit betekent dat zodra de twee weken voorbij zijn

en de gedetineerde alsnog weigert om met een celgenoot in een cel te
verblijven, hij de maatregel opnieuw opgelegd kan krijgen.
De afgelopen weken hebben ons minimaal 3 personen gebeld die langer dan 3
maanden geïsoleerd verblijven in detentie. Eén van de bellers zat er al vijf
maanden. De continue verlenging van de maatregel voor het weigeren van een
tweepersoonscel is zorgelijk. Isolatie zorgt voor negatieve gevolgen voor de
gezondheid.

[1]

Zoals valt te lezen in ons rapport uit 2015 kan het leiden tot

suïcidale gedachten en gedragingen, emotionele instorting, chronische
depressie, onbeheersbare woede, hallucinatie en hoge bloeddruk.
Ook vanuit de Raad van Europa is er aangegeven dat eenzame opsluiting met
grote terughoudendheid moet worden gebruikt. Zo stellen de European Prison
Rules op pagina 79 zegt daarover dat het alleen in uitzonderlijke gevallen
opgelegd mag worden en voor een zo kort mogelijke periode. In bepaalde
gevallen kan de opsluiting leiden tot de schending van het verbod op foltering
en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (artikel 3 Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens) Hierbij wordt er ook verwezen naar de
European Committee For Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment

or

Punishment.

Deze

commissie

houdt

zich

bezig

met

mensenrechtenschendingen in gesloten instellingen.
Uit de eerder genoemde casussen blijkt dat maatregel van eenzame opsluiting
meerdere malen wordt toegepast voor het weigeren van een tweepersoonscel.
Hierdoor kan de maatregel voor onbepaalde tijd doorgaan, wat op gespannen
voet staat met mensenrechten. Wij pleiten er dan ook voor dat deze maatregel
afgeschaft wordt en er gezocht wordt naar alternatieven.
Lees hieronder het verhaal van meneer L.
[1] Haney, C. (2003). ‘Mental Health Issues in Long-Term Solitary and “Supermax” Confinement.’ Crime
en Delinquency 49: 124-156; Shalev, S. (2008) A Sourcebook on solitary confinement. London: Mannheim
Centre

for

Criminology,

London

School

of

Economics

2008,

beschikbaar

via

http://www.solitaryconfinement.org/sourcebook.

Casus meneer L.
Op woensdag 5 december 2018 werden wij gebeld door meneer L. Hij vertelde
ons dat hij al zeven weken geïsoleerd zat, dus sinds eind oktober. De
aanleiding daarvan was dat hij een meerpersoonscel geweigerd had. Meneer L.
zegt dat hij in het verleden een traumatische ervaring heeft gehad met een
celgenoot en daarom alleen in een cel. Wegens deze weigering werd hij twee

weken geïsoleerd. Na twee weken mocht hij eruit mits hij dan wel in een
meerpersoonscel gaat. Meneer L. heeft dit geweigerd. Hij blijft dit ook weigeren
en zodoende wordt zijn isolatie continu met twee weken verlengd.
Wij schreven op donderdag 6 december een klacht voor meneer L. Inmiddels
zijn er meerdere klachten ingediend door ons en door zijn advocaat voor
meneer L. over zijn isolatie. Daarnaast schreven wij recentelijk ook nog twee
klachten over geboeid vervoer, meneer is namelijk met handboeien naar het
ziekenhuis vervoerd. De Commissie van Toezicht heeft echter nog over geen
enkele klacht een uitspraak gedaan omdat zij nog wacht op verweer van de
directeur. Inmiddels zijn we ruim vier maanden verder.
Meneer L. bleef in de tussentijd echter vastzitten in isolatie. Op maandag 24
december 2018 had hij wel een time-out van zijn maatregel gekregen,
waardoor hij een week lang mee mocht doen met activiteiten. Dit werd echter
niet verlengd en moest daarna weer 23 uur lang op zijn cel verblijven. Begin
januari gaf hij aan dat hij gek en gefrustreerd wordt van het lang vastzitten in
zijn cel.
Op woensdag 9 januari 2019 belde meneer L. ons, hij zat er helemaal
doorheen. Hij zei het volgende tegen ons: “Het gaat echt niet meer goed. Ik
word gek. Soms doet mijn lichaam het niet meer en tikt er iets in mijn hoofd.
Ook kan ik soms niet meer denken. Lezen gaat niet meer. Ik weet niet of ik er
volgende week nog ben. Wat heeft het nut? Ze maken mij helemaal gek en ik
blijf maar achter de deur. Ik weet het echt niet meer.” Meneer L. zat toen al ruim
tweeënhalve maand geïsoleerd.
Maandag 14 januari 2019 escaleerde de boel. Meneer L. voelde zich zo
machteloos en onbegrepen dat hij besloot dat praten met de bewaking geen zin
meer had. Hij had een mes gepakt, zodat bewakers terug zouden komen met
een speciaal team. Hij heeft zijn uitwerpselen die hij in een emmer had
verzameld richting de bewakers gegooid. Hij vertelde dat hij geen aandacht
krijgt als hij zich gedraagt. Door zijn misdragingen zou er dan eindelijk
aandacht voor hem en zijn situatie komen. Er kwam een grote groep bewakers
zijn cel binnen en hebben hem hardhandig tegen de muur gedrukt. De
bewakers hadden kniebeschermers aan en drukte deze in de rug van meneer
L. Hij liep verwondingen en blauwe plekken op en zijn kleding was gescheurd.
Een dokter kreeg hij niet te zien en hij kreeg een scheurjurk. Dit “kledingstuk”
heeft hij ruim drie weken moeten dragen, totdat zijn advocaat voor hem nieuwe
kleding had gekocht. Toen hij ons belde na dit incident zei het volgende erover:
“Als je je gedraagt, krijg je geen aandacht. Je moet gek doen en worden om
aandacht te krijgen, zodat bewakers langskomen. Isolatie maakt mij helemaal
gek.” Toen zat hij al bijna drie maanden geïsoleerd.

Op woensdag 16 januari 2019 zijn wij langsgegaan bij het detentiecentrum. We
wilden meneer L. natuurlijk graag zien. Het was toen al vaker gebeurd dat hij
ons soms niet terugbelde omdat hij daar te lusteloos voor was. We vroegen de
bewakers dan ook heel nadrukkelijk te zeggen dat wij van het Meldpunt zijn en
graag met hem wilde praten. Meneer L. kwam echter niet opdagen.
Later die dag belde hij ons en we vroegen waarom hij niet gekomen was. Hij
vertelde dat de bewakers tegen hem hadden gezegd dat hij bezoek had van de
DT&V. Helaas was ons verzoek om door te geven dat wij van het Meldpunt
Vreemdelingendetentie waren niet goed doorgekomen. Daarom wilde hij niet
naar de spreekkamer komen.
Op maandag 11 februari 2019 zijn wij weer langs geweest bij het
detentiecentrum. Weer vroegen we om meneer L. te zien. Na ruim twintig
minuten gewacht te hebben in de spreekkamer kwam er een bewaker naar ons
toe. Meneer L. kon niet komen. Het was ‘erg druk op de obs’. Later zei een
andere bewaker dat er een alarm afgegaan was op de afdeling van meneer L.
en dat hij de aanstichter daarvan was. Hij mocht dus niet naar ons toekomen.
De volgende dag belden we hem om te vragen wat er was gebeurd. Hij mocht
slechts enkele minuten aan de telefoon blijven dus we zijn er niet aan
toegekomen om alle details te vragen. Meneer L. zei echter wel dat hij niets
wist van een alarm en dat er helemaal geen bewaker naar hem toe was
gekomen om te zeggen dat hij bezoek had.
Daarna hoorden wij acht dagen niet meer van en over hem. Wij stuurden hem
een kaartje maar ook daarna belde hij ons niet. Totdat we op woensdag 20
februari 2019 gebeld werden door een andere gedetineerde. Hij maakte zich
zorgen om meneer L., hij zou naar een PI gebracht zijn.
Op vrijdag 22 februari 2019 werden we eindelijk weer gebeld door meneer L.
Hij zat in de PI in Scheveningen en ons 0800-nummer wordt blijkbaar
geblokkeerd binnen de PI. Hij kon ons dus niet op ons gratis nummer bellen. Hij
was in honger en dorststaking gegaan en moest naar het ziekenhuis om
verplicht te eten. Hij was geboeid vervoerd. Na dit telefoongesprek namen we
contact op met de advocaat van meneer L. en zijn beide onmiddellijk aan de
slag gegaan met het schrijven van klachten.
Maandag 25 februari 2019 belde meneer L. weer, hij was alweer een week in
honger en dorststaking. Zijn situatie was erg kritiek en hij klonk lusteloos. Hij
uitte veel onbegrip voor de klachtprocedures. Hij heeft zijn handtekening al op

zoveel klachten gezet maar toch zit hij nog steeds vast in isolatie en is er nog
steeds geen enkele uitspraak gedaan over een van zijn klachten.

Crisisweekend in DCR
Het weekend van 5 tot en met 7 januari 2019 heeft voor veel opschudding in
het Detentiecentrum Rotterdam gezorgd. Naar aanleiding van een incident zijn
alle afdelingen dat weekend op slot gegaan. Verschillende nieuwsplatformen
hebben hierover berichten naar buiten gebracht. “Detentiecentrum doet
aangifte tegen rellende vreemdelingen”, luiden de titels van artikelen
geschreven door RTV Rijnmond en NU.nl. Ook het AD bracht een artikel naar
buiten

met

de

kop

“Vreemdelingen

keren

zich

tegen

personeel

detentiecentrum”. Het DJI heeft ook persberichten naar buiten gebracht waarin
wordt gesproken over het agressieve gedrag van gedetineerden jegens het
personeel. In de publicatie ‘Voorvallen’ van januari 2019 valt te lezen dat het
detentiecentrum geen enkele vorm van agressief gedrag zal tolereren en
daarom zijn de gedetineerden als straf naar een beheersafdeling met een
restrictiever dagprogramma gebracht. Het personeel van het detentiecentrum
zou volgens dit bericht de gedetineerden kenmerken als “streetwise,
respectloos, manipulatief, agressief en onvoorspelbaar”.
De aanleiding
Volgens de nieuwsberichten zou de hectiek ontstaan zijn omdat er een gerichte
zoekactie

heeft

plaatsgevonden

naar

verdovende

middelen

met

een

drugshond. Hoewel de precieze aanleiding ook voor ons niet duidelijk is,
hebben wij van de gedetineerden niets over drugs of drugshonden gehoord.
Vanuit hun telefoontjes begrijpen wij het volgende. Op vrijdag 5 februari zou er
een prullenbak in de brand hebben gestaan. Er zou vervolgens verbaal en
fysiek geweld hebben plaatsgevonden tussen bewakers en een klein groepje
gedetineerden. Uiteindelijk zijn alle mannen van die afdeling overgeplaatst naar
een andere afdeling.
Echter met het overplaatsten van deze gedetineerden eindigde de problematiek
niet. Op een andere afdeling zou er een gevecht zijn uitgebroken tussen
gedetineerden onderling. Vervolgens is er besloten om alle afdelingen op slot te
doen. Alle gedetineerden op alle afdelingen hebben dus het hele weekend 23
uur per dag opgesloten in hun cel gezeten. Zij mochten één uur per dag
luchten. Dit mocht soms maar een voor een en andere gedetineerden zeggen
dat ze helemaal niet naar buiten zijn geweest. Daarnaast zijn een aantal
gedetineerden naar de beheersafdeling of de isoleercellenafdeling
overgeplaatst. Deze afdelingen zaten dan ook beide vol. Er is daarop een extra
beheersafdeling geopend. Deze kwam ook vol te zitten. Bovendien zijn er
negen personen naar strafdetentiecentra overgeplaatst en kwamen daar in

isolatiecellen terecht.
We hebben begrepen dat er het hele weekend voor niemand toegang was tot
activiteiten, bezoek en het doen van boodschappen. Voor sommige
gedetineerden golden deze beperkingen zelfs tot enkele dagen na het
weekend. Volgens de publicatie Voorvallen van het DJI heeft het ruim twee
weken geduurd voordat het dagprogramma met verschillende activiteiten weer
als normaal was.
Reacties van gedetineerden
Na afloop van dit weekend hoefden wij bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie
niet

lang

te

wachten

totdat

de

telefoontjes

van

gedetineerden

binnenstroomden. De mannen in het waren erg onthutst en geschrokken van
de hele situatie. Iemand vertelde ons dat zelfs een bewaker in zijn 28 jaar
werkervaring niet eerder zoiets heftigs heeft meegemaakt. De gedetineerden
vinden dat er anders met hen omgegaan had moeten worden. Ze zeggen
hardhandig aangepakt te zijn door de bewaking. Er zou namelijk assistentie
gekomen zijn van het landelijk bijstandsteam. Volgens een gedetineerde
droegen zij wapenstokken en hadden ze ook waterspuiten bij zich. Dit kwam
erg bedreigend over.
Tijdens de telefoongesprekken hebben wij dan ook gevraagd of ze een klacht
wilden indienen. Hoewel eigenlijk iedereen zich in zijn recht geschonden
voelde, durfde niet iedereen ook daadwerkelijk te klagen. Zij waren bang dat dit
in nog meer straf en isolement zou resulteren. Dit vinden wij jammer. Gelukkig
zijn ook mannen die wel een klacht wilden indienen en daar hebben wij ze dan
ook bij geholpen. Hopelijk maakt dit duidelijk dat alle afdelingen afsluiten voor
meerdere dagen niet proportioneel is. De celdeuren de gehele dag dichthouden
is inhumaan en kan schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid van de
gedetineerde. Het is dan ook te betreuren dat deze maatregel bij alle
gedetineerden is toegepast.
De gedetineerden voelen zich door het optreden tijdens het crisisweekend
vernederd en onterecht bejegend. Zij zijn allemaal verantwoordelijk gehouden
voor een opstootje dat is aangesticht door een paar mannen. Met name de
wijze waarop zij vervolgens allemaal in een cel opgesloten zijn zonder hun
verhaal te kunnen doen vinden zij kwalijk. Zeker aangezien er tot op de dag
van vandaag niet voldoende uitsluitsel is over wat er precies gebeurd is.
Een verkeerd beeld van gedetineerden
Wij vinden het onterecht dat er nieuwsberichten naar buiten komen waarin
gesproken wordt over ‘agressieve’ en ‘rellende’ vreemdelingen. Het komt
daardoor over alsof alle gedetineerden zich ernstig misdragen hebben. De

bovengenoemde

telefoontjes

geven

echter

een

ander

beeld

weer.

Desalniettemin wordt iedereen wel gestraft alsof zij agressief zijn geweest.
Ook het beeld dat het personeel schetst van de gedetineerden met kenmerken
als ‘respectloos’ en ‘manipulatief’ herkennen wij niet terug. Integendeel: met de
meeste gedetineerden hebben wij goed contact en zij bellen ons ook
regelmatig om te vertellen hoe het gaat. Met betrekking tot deze gebeurtenis
zijn er, zoals gezegd, veel mannen die niet durfden te klagen omdat ze bang
zijn voor straf. Dit getuigt totaal niet van manipulatie of iets dergelijks, maar juist
van een bedachtzame en gereserveerde houding.
We vinden het jammer dat de media zeer sterke woorden gebruikt, juist omdat
het overgrote deel geen aandeel had in de situatie. Dit kan schadelijk zijn voor
de beeldvorming van de gedetineerden in vreemdelingendetentie. Daarnaast
vonden wij dat in de artikelen de positie van de gedetineerden onbelicht werd
gelaten. Met dit artikel willen we dan ook de media berichten aanvullen met
telefoontjes die wij vanuit detentie hebben gehoord.

Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer
Op

dinsdag

12

februari

2019

heeft

de

Eerste

Kamer

een

deskundigenbijeenkomst georganiseerd over het wetsvoorstel Wet Terugkeer
en Vreemdelingenbewaring. Het wetsvoorstel, dat sinds 2015 klaar ligt, zou
vreemdelingenbewaring uit het strafrecht moeten halen, omdat het een
bestuursrechtelijke maatregel is. Helaas waren wij van het Meldpunt niet
uitgenodigd om te spreken tijdens de bijeenkomst. Wel waren bij
bijeenkomst: Amnesty International, de Nationale Ombudsman, Defence
Children, Dienst Terugkeer en Vertrek, de burgemeester van Weert,
Directeur van Detentiecentrum Rotterdam en Zeist, de Voorzitter van
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en mevrouw Rebergen
advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenzaken.
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Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben wij samen met Amnesty International
en Dokters van de Wereld een notitie geschreven met onze zorgen over het
wetsvoorstel. De belangrijkste punten zijn terug gekomen tijdens de
bijeenkomst. Dit zijn: het beheersregime, isolatie en de beklagprocedure.
Beheersregime
De nieuwe wet voert een beheersregime in het detentiecentrum in.
Vooruitlopend hierop heeft het Detentiecentrum Rotterdam al op twee
afdelingen dit beheersregime ingevoerd. Gedetineerden die ‘niet kunnen
omgaan met de extra vrijheden die (gaan) gelden in vreemdelingenbewaring’
komen op deze afdelingen terecht. Deze afdeling heeft een sterk penitentiair

karakter. Op basis van verschillende meldingen kunnen wij concluderen dat het
door gedetineerden als straf ervaren wordt. Mevrouw Busser van Amnesty
International heeft dit geuit tijdens de bijeenkomst. Wij zien dat sommige
personen ongeveer 23 uur per dag opgesloten zitten op hun cel in het
beheersregime om het weigeren van een meerpersoonscel. Dit heeft mevrouw
Busser ook aangekaart tijdens de bijeenkomst.
Wij maken ons ook zorgen over het gebruik van een beheersregime op de
binnenkomstafdeling. Dit hebben we ook in de notitie geschreven. Tijdens de
bijeenkomst heeft Eerste Kamerlid voor GroenLinks mevrouw Strik gevraagd of
een strenger regime noodzakelijk is. De directeur van de detentiecentra in
Rotterdam en Zeist, meneer Pellemans, heeft daarop gereageerd dat er op dit
moment geen beheersregime geldt op de binnenkomstafdeling. In de praktijk
blijkt volgens mededelingen van gedetineerden wel beperkingen te gelden op
die afdeling in vergelijking met de reguliere afdelingen. Deuren sluiten eerder
op de binnenkomstafdeling dan op die van de reguliere afdeling. De
openingstijden zijn vergelijkbaar met die van de beheersafdeling. Dit vinden wij
problematisch. Het moment van binnenkomst veroorzaakt namelijk al veel
stress bij de gedetineerden. De beperkingen van het openstellen van de deuren
bevorderen het wegnemen van de stress niet.
Isolatie
Wij zijn van mening dat isolatie niet thuishoort in vreemdelingendetentie. In de
notitie hebben we aangegeven dat we willen dat er gestreefd wordt om isolatie
uit te bannen. Op de bijeenkomst werd hierover door mevrouw Busser en de
Nationale Ombudsman gesproken. Zij kaartten aan dat het veelvoudige gebruik
van isolatie zorgelijk is. Het kan leiden tot gezondheidsschade. Er moet meer
ingezet worden op contact en zorg en het daarom uit de wet zou moeten
worden gehaald.
In de notitie hebben we ook aangegeven dat er een grote discrepantie was
tussen de regelingen die in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gelden en
wat er in het wetsvoorstel staat. Op de bijeenkomst werd heeft mevrouw
Busser hierover gezegd dat de GGZ een beleid met zo min mogelijk repressie
en juist veel openheid hanteert. Dit werkt stabiliserend.
Beklagprocedure
Onze zorgen over de vele orde- en strafmaatregelen werden gedeeld door de
Nationale Ombudsman en mevrouw Rebergen in hun bijdrage. Zowel de
Nationale Ombudsman als mevrouw Rebergen gaven daarbij aan dat er
onvoldoende toezicht is op de oplegging van de maatregelen. Dit komt volgens
de Ombudsman door ineffectieve interne toezicht. De klachtprocedure
functioneert namelijk niet voldoende. Het moet beter, effectiever en sneller. Wij

zijn blij dat beide deskundigen deze zorgen hebben geuit tijdens de
bijeenkomst, omdat wij deze zorgen delen. Wij ervaren dat de procedure veel
te lang duurt. Het kan weken duren voordat er een klacht op de zitting wordt
behandeld. Ook kunnen er weken tussen de zitting en de uitspraak zitten.
Daarnaast hebben de klagers maar 7 dagen na de gebeurtenis om een klacht
in te dienen, terwijl de directie onbepaalde tijd krijgt om verweer te leveren. Dit
vinden wij onrechtvaardig. Hoewel wij blij zijn met de uitgebreide
beklagmogelijkheden in het wetsvoorstel, voorziet het wetsvoorstel niet in
voldoende waarborgen om de procedure goed te laten verlopen.

Verandering van dagprogramma in DCR
Van verschillende gedetineerden in Detentiecentrum Rotterdam hebben we te
horen gekregen dat vanaf 4 december het dagprogramma is veranderd. Waar
gedetineerden eerst vrijblijvend naar verschillende activiteitenruimtes konden
gaan, mogen ze er nu alleen maar per afdeling op vaste tijdstippen komen.
Wanneer ze gebruik maken van hun luchtrecht, dan is het wel mogelijk dat ze
gedetineerden van andere afdelingen kunnen ontmoeten. Desalniettemin, heeft
de verandering nog steeds als gevolg dat ze minder gedetineerden van andere
afdelingen zullen tegenkomen. Hierdoor kan het zijn dat ze geen tot weinig
contact met bijvoorbeeld vrienden van andere afdeling kunnen hebben. Door
de veranderen zijn de gedetineerden beperkt tot het omgaan met de
gedetineerden van hun eigen afdeling.
Wij hebben om opheldering van het Detentiecentrum Rotterdam gevraagd. Het
centrum heeft als reactie gegeven dat het doel van het nieuwe dagprogramma
is om meer gedetineerden toegang te geven om gebruik kunnen maken van de
faciliteiten. Hiervoor was het wie het eerst komt, wie het eerst maalt, en vol is
vol. Door afdelingen te splitsen zal het volgens het detentiecentrum makkelijker
zijn voor meerdere gedetineerden om gebruik te kunnen maken van
activiteiten, zoals sport en crea. Dit gaat dan wel ten koste van de
bewegingsvrijheid binnen het detentiecentrum die gedetineerden hiervoor
hadden.

Afluisteren telefoongesprekken advocaat
Uit de Voorvallen publicatie van het DJI van 1 november 2018[1] blijkt dat er
telefoongesprekken tussen advocaten en cliënten zijn opgenomen. Dat mag
natuurlijk niet want deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Daarom is er voor
advocaten een ‘nummerherkenningsfunctionaliteit’ gemaakt dat er voor zorgt
dat het opnemen of afluisteren van die telefoongesprekken technisch
geblokkeerd wordt.

Echter blijken er toch onterecht telefoongesprekken tussen advocaten en
cliënten opgenomen te worden. Dit is gebleken na dat een advocaat bij de
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) geklaagd had dat zijn nummer niet
technisch geblokkeerd was. De NOvA heeft daarom onderzoek ingesteld en
toen is naar voren gekomen dat dit een structureel probleem is.
Op de lijst van de NOvA staan wel 25.000 nummers van advocaten en
ongeveer 1.200 van die telefoonnummers komt vaker dan één keer voor in de
lijst. Het zou zo zijn dat indien een telefoonnummer vaker voorkomt, deze niet
allemaal technisch geblokkeerd zijn. Zo kan er dus alsnog afgeluisterd en
opgenomen worden. Een gesprek dat opgenomen wordt, blijft vervolgens acht
maanden bewaard in de database van de DJI. In de afgelopen acht maanden
zijn er ruim 200.000 gesprekken van advocaten afgeluisterd! Inmiddels zijn er
daar weer 3.000 van verwijderd.
[1] https://www.dji.nl/binaries/voorvallen%20DJI%20november%202018_tcm41367190.pdf.

Minderjarigen te lang in bewaring
Uit een kamerbrief van 22 februari 2019 van Staatssecretaris Harbers blijkt dat
alleenstaande minderjarigen te lang vastgehouden worden in detentie. Het
merendeel van deze groep wordt vastgehouden in de gesloten
gezinsvoorziening in Zeist. Hoewel deze instelling kindvriendelijk behoort te
zijn, volgens Harbers, is het niettemin een vorm van detentie. In 2018 zouden
de alleenstaande minderjarigen gemiddeld 21 dagen vastgehouden zijn. De
termijn van twee weken is daar dan ook mee overschreden.
Volgens Harbers komt dit omdat er juist bij minderjarigen extra zorgvuldig met
de uitzetting omgegaan moet worden. Dat betekent dat er rekening gehouden
moet worden met de omstandigheden waar de minderjarige in terecht zal
komen na de uitzetting. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van adequate opvang
in het land waar het vertrek op ziet. Deze aanvullende criteria kunnen dan ook
van invloed zijn op de duur van de detentie.
In 2018 zaten er tientallen alleenstaande minderjarigen vast in de gesloten
gezinsvoorziening in Zeist. Hoewel detentie als een uiterst redmiddel dient te
worden toegepast, is er, volgens Harbers, bij deze maatregel de hoogste kans
op een succesvolle uitzetting. Hij zegt dat dit percentage bij minder dwingende
maatregelen veel lager ligt.

Cijfers Vreemdelingendetentie
Van oktober tot en met december 2018 heeft er weer een verhoging van het
aantal mensen in vreemdelingendetentie plaatsgevonden.[1] In het kwartaal
van oktober tot en met december 2018 waren er gemiddelde 317 van de 641
bedden bezet, terwijl het kwartaal daarvoor er 305 bedden bezet waren. Vanaf
januari 2018 zien we een stijgende lijn in het aantal bezettingen, toen er
gemiddeld 209 bedden bezet waren. Dit betekent dus dat er gemiddeld steeds
meer gedetineerden vast zitten in het detentiecentrum van Rotterdam. Dit zou
echter verklaarbaar kunnen zijn door de overplaatsing van mannelijke
gedetineerden van DC Schiphol naar DC Rotterdam. In totaal zitten er
gemiddeld 390 gedetineerden in vreemdelingenbewaring.
In de grafieken hieronder staan de gemiddelde cijfers over de maanden oktober
tot en met december 2018 in het detentiecentrum in Rotterdam en Zeist.

In onderstaande grafiek wordt de capaciteit van het detentiecentrum Rotterdam
gedurende het jaar 2018 weergegeven.

[1]DJI,
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Nationale Ombudsman over Medische zorg
In december 2018 heeft de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht
over de medische zorg van gedetineerden. Dit gebeurde naar aanleiding van
een klacht van een ex-gedetineerde die met hevige gezondheidsproblematiek
in detentie verbleef. Daarvoor was regelmatig onderzoek en behandeling nodig
en een strak voedings- en medicatieschema. In detentie kreeg hij deze
medische verzorging echter niet. Ondanks diverse gratieverzoeken en
klachtprocedures, heeft de man een maand lang in detentie gezeten terwijl zijn
gezondheid alsmaar achteruit liep.[1]
In 2017 besloot de Nationale Ombudsman een onderzoek te starten naar de
waarborging van medische zorg tijdens detentie. De conclusie luidt dat de
overheid verantwoordelijk is voor goede medische zorg van gedetineerden die
dat nodig hebben. Dit betekent dat er maatregelen getroffen moeten worden
door justitie, zoals het bestellen van medicijnen en dieetvoeding. Dit wordt ook
wel het ‘behoorlijkheidsvereiste’ van bijzondere zorg genoemd. Dit houdt in dat
overheidsinstanties zorg dienen te verlenen aan personen die onder hun hoede
worden geplaatst, juist vanwege hun afhankelijke positie.
De detentie zou dan ook geen verandering in de medische zorg van de
betrokkene moeten meebrengen. In deze zaak kon justitie echter niet aan die
standaard voldoen en stelt de klager dan ook in zijn gelijk. Hoewel wij blij zijn
dat de Nationale Ombudsman zich met medische zorg in strafrechtdetentie
heeft bezig gehouden, zouden wij ook graag meer aandacht voor de medische

zorg in vreemdelingendetentie willen.. Wij krijgen namelijk jammer genoeg vaak
telefoontjes over medische klachten en medische zorg dat niet toereikend is.
Een vergelijkbaar voorbeeld is de casus van K:K. heeft diabetes, waardoor de
huisarts een speciaal dieet heeft voorgeschreven. Twee keer per week moet hij
extra kaas krijgen en bij elke maaltijd een zoetje. Echter gaat dit niet altijd goed.
Zo belde hij ons met de mededeling dat de keuken geen extra kaas voor hem
heeft achtergehouden. Hij heeft er nog extra naar gevraagd, maar dit heeft hij
niet meer gekregen. Gelet op het rapport van de Nationale Ombudsman, had
het detentiecentrum voor de extra kaas moeten zorgen. Wij hebben hierover
dan ook een klacht naar de Commissie van Toezicht geschreven. We wachten
nog op een antwoord.
Vanuit het detentiecentrum zelf wordt er ook weinig variatie gegeven aan dieet.
Gedetineerden kunnen wel zelf boodschappen doen via het detentiecentrum,
om gevarieerder te eten. Echter zijn de producten zeer beperkt, vooral voor
mensen met diëten. Zo is alleen witte rijst beschikbaar en geen zilvervliesrijst.
Aangezien de witte rijst veel suiker bevat is dit dus geen beste optie voor
diabetici. Ook hier hebben we een klacht voor ingediend en hopen dat dit er
voor gaat zorgen dat er meer producten beschikbaar worden gesteld.
[1] De Nationale Ombudsman, 19 december 2018, rapport 2018/095.

Comité tegen foltering: hervorming van het
vreemdelingendetentie regime
Begin december heeft het Comité tegen foltering (CAT) een rapport
gepubliceerd met conclusies en aanbevelingen voor o.a. het verbeteren van de
situaties in detentiecentra in Nederland.
Het comité tegen foltering ziet toe op de naleving van het Verdrag tegen
foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of
bestraffing. Dit verdrag bevat verplichtingen die foltering tegen proberen te
gaan. Het comité, bestaande uit tien mensenrechten experts, beoordeelt de
implementatie van het verdrag door de lidstaten aan de hand van rapporten die
de lidstaten elke vier jaar moeten aanleveren. Het comité leest dit rapport
grondig door en kaart daarna haar bezorgdheden aan. Op basis hiervan doet
het ook aanbevelingen.
Dit jaar moest Nederland weer een verslag van de huidige situatie inleveren.
Daarnaast heeft Meldpunt Vreemdelingendetentie samen met andere NGO’s
een document ingeleverd met zorgen en opmerkingen over de situatie in
Nederland. Onder andere op basis hiervan heeft het comité begin december
hun eigen rapport uitgebracht. Hierin beveelt het comité Nederland aan om de

Wet Terugkeer een Vreemdelingenbewaring aan te passen. Het comité geeft
aan dat het bezorgd is over het praktijk van het detineren van asielzoekers en
ongedocumenteerde migranten. Zo worden er steeds meer families en
alleenstaande minderjarige vreemdelingen in detentiecentra geplaatst, terwijl
het comité stelt dat er ook alternatieve maatregelen gebruikten kunnen en
daarom ook moeten worden.
Daarnaast zijn er ook in het volwassene regime problemen. Hoewel
vreemdelingen niet langer dan 18 maanden gedetineerd worden, waardoor
Nederland voldoet aan de mensenrechtenstandaarden, vindt het comité het
zorgelijk dat veel vreemdelingen meerdere keren gedetineerd worden en dat
samengenomen meer dan 18 maanden zijn. Daarnaast uit het grote zorgen
over de rapporten die zijn verschenen die aangeven dat de omstandigheden in
vreemdelingendetentiecentra niet voldoen aan internationale standaarden. De
vreemdelingen zitten vaak in een meerpersoonscel in een zwaar beveiligde
institutie onder een strafrecht regime. Daarom stelt het comité dat het
strafrechtelijke regime en het regime voor vreemdelingendetentie gescheiden
moeten
worden.
Problematischer,
zoals
ook
door
Meldpunt
Vreemdelingendetentie en andere NGOs is aangegeven, is het gebruik van
isolatie, waardoor migranten maar beperkt toegang hebben tot juridische en
medische hulp, en het zelfs restrictievere regime dat gebruikt wordt in de eerste
twee weken voor nieuwe migranten. Het comité stelt daarom dat het gebruik
van isolatie niet als een straf moet worden gebruikt.
Het comité vindt echter de omstandigheden en regime in het detentiecentrum in
Curaçao nog problematischer. De omstandigheden worden zelfs afschuwelijk
genoemd. Gedetineerden worden slecht behandeld en soms aangerand en de
daders worden niet berecht. Daarom adviseert het comité het volgende:
Een snel, effectief en onafhankelijk middel voor de indiening en
afhandeling van de voorgenoemde behandelingen.
Toegang verlenen tot de detentiecentra in Curaçao aan internationale en
nationale toezichtinstanties en NGO’s.
Meer instructies en onderwijs geven over het verbod van foltering aan
rechtshandhavers en personen betrokken bij arrestatie, detentie en
gevangenissen, zoals medisch personeel.
Het rapport geeft dus belangrijke aanbevelingen voor het verbeteren van het
vreemdelingendetentie beleid. Echter, heeft het comité geen middelen om er
voor te zorgen dat Nederland ook daadwerkelijk iets met de aanbevelingen
gaat doen. Hoewel Nederland wel nog een follow-up verslag moet inleveren,
zijn er verder geen bindende maatregelen die het Comité kan geven indien het
er niet mee eens is. Het is uiteindelijk afhankelijk van de wil van de
Nederlandse overheid of ze alle aanbevelingen gaat implementeren.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van J&V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2019. De verslag houdende lijst van vragen en
antwoorden is gepubliceerd. U vindt de vragen en antwoorden hier. Hieronder
zullen we een aantal belangrijke punten over vreemdelingendetentie uitlichten.
In 2018 zijn (tot en met september) ca. 2.740 vreemdelingen in bewaring
gesteld. Van de vreemdelingen van wie in die periode de bewaring werd
opgeheven vanwege een vorm van vertrek, heeft 74% (ca. 1.680 Nederland
aantoonbaar verlaten. Over 2016 en 2017 lag dit percentage op respectievelijk
70% (ca. 1.550) en 73% (ca. 2.065).
Vanuit de gezinslocaties zijn in 2018 tot en met september ca. 55
vreemdelingen behorend tot een gezin zelfstandig teruggekeerd naar het land
van herkomst en zijn 30 personen behorend tot een gezin uitgezet naar het
land van herkomst vanuit vreemdelingenbewaring aansluitend op het verblijf in
een gezinslocatie. In 2017 zijn ca. 85 vreemdelingen behorend tot een gezin
zelfstandig teruggekeerd naar het land van herkomst vanuit een gezinslocatie
en zijn ca. 60 personen behorend tot een gezin uitgezet naar het land van
herkomst vanuit vreemdelingenbewaring aansluitend op het verblijf in een
gezinslocatie. In 2016 ging het om ca. 200, respectievelijk, ca. 100
vreemdelingen behorend tot een gezin.
De DJI-kosten van een opvangplaats in de gesloten gezinsvoorziening is
gemiddeld € 524 per plaats per dag. Dit ligt door het bijzondere karakter van
deze voorziening boven de gemiddelde prijs van vreemdelingenbewaring.
Aanvullend op de kosten die DJI maakt, maakt het COA kosten van € 16 per
plaats per dag voor de personele inzet voor begeleiding in de gesloten
gezinsvoorziening.
Het merendeel van de herkomstlanden heeft geen principiële bezwaren tegen
gedwongen terugkeer en werkt daar aan mee. Een aantal landen weigert mee
te werken aan gedwongen terugkeer. Daarnaast is er een aantal landen dat
veel voorwaarden en vragen opwerpt, of juist niet reageert op verzoeken tot
terugname van eigen onderdanen, zodat er feitelijk gesproken kan worden van
tegenwerking. Het is moeilijk om een representatief beeld te geven over een
langere periode. Bij veel landen kent medewerking een wisselend beeld:
perioden van relatief voldoende medewerking worden afgewisseld door
perioden met minder medewerking. Waar de samenwerking stokt, zetten
Nederland en de EU uitdrukkelijk in op het komen tot effectieve werkafspraken.

De samenwerking op gedwongen terugkeer met voor Nederland relevante
landen is thans onvoldoende bijvoorbeeld met Ethiopië, Irak, Iran en Somalië.

Nieuws uit het buitenland
Geweld tijdens deportatie in Duitsland
In Duitsland zijn er kamervragen gesteld over rapporten die naar buiten zijn
gekomen omtrent het gebruik van geweld tijdens deportaties. Gedurende deze
deportaties zou er politiegeweld hebben plaatsgevonden. De Duitse overheid
heeft tot dusver geen onderzoek ingesteld naar deze mogelijke schending van
mensenrechten.
Derhalve heeft Die Linke, een Duitse linkse politieke partij kamervragen
gesteld. Het zou om drie gevallen gaan waarin mensen gedeporteerd zijn op
grond van het Dublin Verdrag tussen juni en november in 2018. Volgens
getuigenverklaringen hebben mensen vernederende handelingen moeten
ondergaan, zijn er kalmerende middelen op hen gebruikt en zijn zij gescheiden
van hun familieleden. Ook blijkt uit data dat er 157 mensen geboeid zijn tijdens
hun deportatie vlucht naar onder andere Italië, Tunesië en Afghanistan.
De kamerleden die deze vragen gesteld hebben benadrukken dat zij tegen
deportatie zijn. Echter als het moet gebeuren, dat dit onder geen enkele
omstandigheid gepaard mag gaan met geweld en dwangmiddelen zoals
handboeien. Ook zijn zij tegen deportatie van zwangere vrouwen. De
kamerleden stellen dat zij een verband zien tussen het strenge regime dat
bestaat in deze situaties en de roep in de politiek om deportatie procedures
effectiever te implementeren.
Over de humaniteit binnen de uitzettingen in Nederland heeft het Meldpunt
Vreemdelingendetentie de afgelopen maanden een onderzoek gedaan. De
resultaten hierover worden binnenkort gepubliceerd op de website.
Verdere informatie over deportatie in Duitsland:
AIDA, Country Report Germany, March 2018.
Kleine Anfragen Bundestag, Erneute Berichte über Polizeigewalt im Zuge von
Dublin-Sammelabschiebungen, 29 January 2019
Ulla Jelpke, Abschiebepolitik verroht zunehmend, 31 January 2019.
Geblokkeerde uitzetting in VK
Dit artikel in de Guardian beschrijft het interessante verhaal van een
vreemdeling in het Verenigd Koninkrijk die zou worden uitgezet. Zijn vliegtuig
werd echter geblokkeerd door 15 activisten die bekend staan als Stansted 15.

Door deze actie is zijn uitzetting niet doorgegaan.
Sluiting vreemdelingendetentiecentrum Campsfield in het VK
Het vreemdelingendetentiecentrum Campsfield in het Verenigd Koninkrijk gaat
in mei 2019 sluiten. Dit heeft de Britse overheid besloten naar aanleiding van
het rapport van een voormalige Engelse ombudsman voor gevangenissen en
reclassering, Sir Stephen Shaw. Met deze sluiting zijn er vier detentiecentra in
vier jaar tijd gesloten. Het doel van het Engelse Ministerie van Binnenlandse
Zaken is om het gebruik van vreemdelingendetentie met 40% in vergelijking
met 2015 te verminderen. Er staan verder nog geen sluitingen gepland. De
Engelse overheid is van plan vreemdelingendetentie te moderniseren en
humaner te maken. Het heeft daarom toegezegd om samen te werken met
verschillende actiegroepen en belanghebbenden.
Volgens de actiegroep Campaign to close Campsfield and End All Immigration
Detention komt de sluiting veel te laat. Campsfield heeft al te veel levens
beschadigd. Aangezien er nog meerdere van deze centra zijn, zal de groep
actie blijven voeren om te zorgen dat de andere detentiecentra in het Verenigd
Koninkrijk ook gesloten zullen worden.

Proefschrift detentieomstandigheden in Europa
Vorig jaar heeft Rebecca Deruiter het Engelstalig proefschrift ‘Detention
Conditions in a Cosmopolitan Europe’ verdedigd. Hierin geeft ze aan dat er bij
beleid voor detentieomstandigheden in Europa weinig partijen betrokken zijn.
Het beleid is gebaseerd op gedeelde normen en waarden, zoals het
beschermen van mensenrechten en solidariteit tussen de beleidsmakers en
experts, maar niet op concrete standaarden vanuit de Europese Unie. Er is
geen politieke wil in de EU om hierover en hiervoor te ‘vechten’ zoals een
respondent van Deruiter heeft gezegd (p. 188). Deruiter stelt daarom dat de
Europese rechtbanken enorm belangrijk zijn om te bepalen wat voor
omstandigheden in vreemdelingendetentie acceptabel zijn binnen de Europese
Unie. Zij kunnen ervoor zorgen dat er een impuls komt om beleid te
veranderen.
Overigens is de Raad van Europa wel bezig met het standaardiseren van
regels omtrent detentieomstandigheden van migranten. Meer informatie
hierover
kunt
u
hier
vinden.
(https://www.coe.int/en/web/cdcj/activities/administrative-detention-migrants)

Wakes

Kaartjes schrijven

Bij wakes wordt er ‘gewaakt’ voor de

Denkt u wel eens aan de mensen die in

vreemdelingen

wordt

vreemdelingendetentie zitten? Wilt u hen

stilgestaan bij deze mensen die zonder

een hart onder de riem steken? Schrijf

papieren achter slot en grendel zitten. Wilt

hen dan een kaartje!

u een wake bijwonen? U kunt contact

De mensen waar wij mee in contact zijn,

opnemen met de organisatoren:

zijn heel dankbaar wanneer zij een leuk

in

detentie.

Er

kaartje ontvangen met een korte tekst
Let

op!

Data

kan

afwijken

wegens

erop.

feestdagen.
Gelieve de kaartjes in het Nederlands te
Detentiecentrum Rotterdam

schrijven.

Elke eerste zondag van de maand vindt er
een wake vanuit Stichting Mara plaats om

U hoeft uw kaart niet aan iemand

16:00 – 17:00 uur bij het detentiecentrum

persoonlijk te richten. U kunt ze naar ons

in Rotterdam. Voor meer informatie: klik

sturen en vervolgens sturen wij ze voor u

hier.

door. Tip: Kies vrolijke kaarten met
steunbetuigende tekst.

Detentiecentrum Zeist
Elke eerste zondag van de maand vindt er

U kunt uw kaarten naar het volgende

een wake vanuit de Raad van Kerken

adres sturen:

plaats bij het detentiecentrum in Zeist om
16.30 uur. Voor meer informatie: klik hier.

Stichting LOS
TAV Meldpunt Vreemdelingendetentie

Detentiecentrum Schiphol
Er

zijn

geen

wakes

Hang 16
meer

bij

het

3011 GG Rotterdam

detentiecentrum Schiphol. Zo goed als
alle vreemdelingen zijn overgeplaatst naar
Rotterdam. Enkel voor de eerste twee
weken

is

het

mogelijk

bestuursrechtelijke

dat

er

vreemdelingen

nog
in

Schiphol verblijven.

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

