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Grote groei aantal meldingen
Op dit moment zijn er door het Meldpunt in het eerste kwartaal van 2019 al
meer officiële klachten ingediend dan over heel 2018 in totaal.

https://mailchi.mp/6513ff559773/nieuwsbrief-juni-2019?e=[UNIQID]
https://twitter.com/info_vr
https://www.facebook.com/MeldpuntVreemdelingendetentieLOS/
http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/


 
In 2018 werden er door het Meldpunt in totaal 70 klachten ingediend namens
gedetineerden in vreemdelingendetentie. In 2019 werd dit getal tijdens de
eerste 4 maanden al ruim overschreden. Er werden tussen 1 januari en 1 mei
maarliefst 136 klachten ingediend.
 
Deze groei is deels te wijten aan het crisisweekend begin januari dit jaar,
hiervoor dienden wij destijds 22 klachten in.
 
Daarnaast hebben wij dit jaar al 27 klachten over isolatie of verlenging daarvan
geschreven. Gedetineerden die een duocel weigeren, worden 14 dagen in
isolatie geplaatst. Deze 14 dagen kunnen onbeperkt worden verlengd. Dit heeft
als gevolg dat er nu een aantal mannen op beheersafdeling D al zo’n 4
maanden 23 uur per dag zonder tv geïsoleerd zitten.
 
Wij merken dat onze zichtbaarheid in het DCR groeit, daardoor kunnen wij
gedetineerden eerder bij staan in het klachtprocedures.
Daarnaast is het voor ons van belang om de, volgens ons buitenproportionele
strafmaatregel isolatie, aan de kaak te stellen bij de Commissie van Toezicht
doormiddel van het indienen van klachten.

Uitspraken op Klachten Crisisweekend
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij geschreven over het weekend van 5 tot
en met 7 januari 2019, ook wel bekend als het “crisisweekend”. Tijdens dat
weekend heeft het detentiecentrum Rotterdam een lock down gehad, wat
betekent dat alle gedetineerden meerdere dagen opgesloten hebben gezeten
in hun cel. Zij hebben daardoor niet deel kunnen nemen aan activiteiten en
slechts 1 uur per dag de buitenlucht gezien.
 
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie kreeg tenminste dertien telefoontjes over
de lock down. Veel van hen durfden niet te klagen omdat zij bang waren voor
repressailles. Veertien mensen hebben met onze hulp toch een klacht
ingediend bij de beklagcommissie. Inmiddels zijn deze klachten, zonder zitting,
behandeld door de Commissie van Toezicht. Deze klachten hebben allemaal
hetzelfde teleurstellende resultaat; ongegrond.
 
De reden dat de klachten zijn afgewezen is dat de Commissie van Toezicht het
juist vindt dat alle gedetineerden het weekend opgesloten zijn omdat er sprake
was van een ‘crisis’. Deze motivering baseert de Commissie van Toezicht op
“[…] hetgeen de beklagvoorzitter ambtshalve bekend is over de crisis situatie
van begin januari 2019”.
 



Het Meldpunt vindt deze uitspraak merkwaardig aangezien er niet duidelijk
wordt gemaakt wát er dan precies ambtshalve bekend is. Wordt daarmee
bedoelt wat er in de media is geschreven over het crisisweekend? Of bedoelt
de Commissie dat zij hierover geïnformeerd is door het detentiecentrum? Dan
had het Meldpunt daar toch op van de hoogte moeten zijn aangezien wij de
klagers hebben vertegenwoordigd.
 
Bovendien hoort de Commissie van Toezicht een toezichthoudende functie te
hebben; het is niet de bedoeling dat zij enkel ambtshalve kennis toepast op
haar uitspraken. De uitspraken moeten worden gebaseerd op de informatie die
naar voren komt vanuit de beklagzitting en moet gedeeld worden met beide
partijen.
 
Bovendien heeft de directie van het detentiecentrum zelf aangegeven dat zij
zich niet aan de protocollen hebben gehouden, terwijl er dus géén
toezichthoudend orgaan is dat controle heeft uitgeoefend op de proportionaliteit
van de lock down. Met andere woorden: Het detentiecentrum houdt zich niet
aan de protocollen, de Commissie van Toezicht is ambtshalve bekend gemaakt
waarom er een lock down was maar doet géén verder onderzoek naar de
proportionaliteit van deze maatregel, en gaat zelfs niet in gesprek met
gedetineerden die hierover klagen.
 
Het Meldpunt heeft dan ook namens de meeste klagers beroep ingesteld bij de
RSJ. We zijn heel benieuwd wat hieruit komt!!

Wob-verzoek: beheersregime en isolatie
Op 19 maart 2019 heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie een Wob-verzoek
gestuurd om informatie te verzamelen over het beheersregime en isolatie in het
detentiecentrum Rotterdam. Op 10 mei 2019 kregen wij daar antwoord op. Een
aantal zaken waren opvallend.
 
Het beheers- en verblijfsregime wordt toegepast sinds mei 2017. De bezetting
in het verblijfregime schommelt over de maanden heen, toch is de gemiddelde
bezetting in 2018 wel gestegen ten opzichte van 2017. In december 2018
verbleven gemiddeld 20 personen op de beheersafdeling. Jammer genoeg kon
er ons niet verteld worden wat de redenen zijn dat gedetineerden in het
beheersregime worden geplaatst in verband met het recht op privacy.



 
Uit de memorie van toelichting van het Wetsvoorstel terugkeer en
vreemdelingenbewaring blijkt dat er vanuit de ervaring met
vreemdelingendetentie verwacht werd dat er tussen de 5-10% gedetineerden
van de gevangenispopulatie in DCR in het beheersregime zouden zitten.
Uit het WOB verzoek van het Meldpunt Vreemdelingendetentie blijkt dat er
meestal minder dan 30 plaatsingen per maand in het beheersregime zijn
geweest. Dit kan ook meerdere plaatsingen van dezelfde personen in een
maand omvatten.
Toch blijft het detentiecentrum zeggen dat 20-30% van de populatie in het
beheersregime geplaatst zal worden. [1] Er wordt geen inzage verschaft in
waar dit percentage vandaan komt, maar een dergelijk percentage zou
betekenen dat 70-120 personen in het beheersregime wordt geplaatst.[2] De
bovenstaande tabel, eveneens uit dit wobverzoek, laat een heel ander beeld
zien. De laatste kolom toont aan dat er gemiddeld 13 personen op een dag in
het beheersregime zitten, dat is slechts 3% van de populatie.[3] Het blijft
onduidelijk of mensen die op de beheersafdeling geïsoleerd worden
meegerekend zijn in deze tabel.
 
Ook hebben we informatie gevraagd over isolatie in de maand januari 2019.
We hebben deze maand gekozen vanwege het ‘crisisweekend’. In de maand
januari 2019 is er 115 keer de maatregel isolatie opgelegd, waarvan 75 keer als
strafmaatregel. Dit is schrikwekkend hoog, zeker als daarbij de populatie van
350-400 personen in acht wordt genomen. Daarbij zijn er iets meer geïsoleerd
in de eigen cel dan in een strafcel.[4]  De meest voorkomende reden voor
isolatie als strafmaatregel was het weigeren van een meerpersoonscel (16
keer). Er is 28 keer de strafmaatregel voor de maximale duur van 14 dagen
opgelegd en 13 keer een ordemaatregel voor de maximale duur van 14 dagen
(waarvan 1 keer 15 dagen). Er bellen regelmatig gedetineerden naar het



Meldpunt Vreemdelingendetentie die een strafmaatregel van 14 dagen
opgelegd hebben gekregen enkel voor het weigeren van een meerpersoonscel.
Gezien sommige gedetineerden langer dan 6 maanden in
vreemdelingendetentie verblijven is de vraag voor een meerpersoonscel
aannemelijk. Bovendien blijkt dat in strafdetentie het gebruikelijk is om
gedetineerden een eenpersoonscel aan te bieden. Terwijl 53% van de
strafrechtelijk gedetineerden korter dan 3 maanden in detentie verblijft. 
Er is 40 keer geïsoleerd vanwege een ordemaatregel en hiervan was de reden
voor bijna de helft ‘dreigen met suïcide’.
 

[1] Vraag 5 uit WOB-verzoek: Uit de eerdergenoemde Memorie van toelichting, volgt dat op grond van

"ervaring van de afgelopen decennia" verwacht wordt dat 5-10 % van de vreemdelingenpopulatie in

detentie in het beheersregime geplaatst zal worden. Stroken deze cijfers met de huidige realiteit? Waarom

wel of niet?

Antwoord: Nee, de huidige realiteit ligt meer in een percentage tussen de 20- 30%.

[2] Op basis van een populatie van 350-400 personen in het detentiecentrum

[3] De gemiddelde bezetting per maand bij elkaar opgeteld en gedeeld geeft een bezetting van 13,4

personen. Dit geeft een percentage van iets meer dan 3% van de populatie van 350-400 personen.

[4] Er werden 39 gedetineerden geïsoleerd als straf op de eigen cel en 36 gedetineerden werden

geïsoleerd op een strafcel.

Verhalen uit detentie

Meneer J.
Meneer J. is tijdens zijn detentie
gewend geraakt aan slecht nieuws.
Keer op keer is zijn detentie
verlengd. In april moest hij weer naar
de rechtbank en daar kreeg hij
wederom hetzelfde te horen; over
vier weken moet u terugkomen en
dan kijken we verder. Meneer J. zou
dus de elfde maand binnen detentie
ingaan.

Op de afdeling waar meneer J.
verblijft is hij altijd behulpzaam naar
zijn medegedetineerden toe. Zo
helpt hij hen met vertalen en kookt
graag met hen samen. Ook heeft hij

Meneer T. 
Meneer T. heeft diabetes en slechte
ogen dus had een afspraak om naar
het ziekenhuis te gaan. Voordat hij
daarheen ging, moest hij bij de
dokter van het detentiecentrum
Rotterdam komen. De dokter zei
hem zijn handtekening te zetten op
een formulier. Meneer is ouder dan
zestig jaar en spreekt niet zo goed
Nederlands, hij begreep dan ook niet
precies waarom hij zijn handtekening
moest zetten en wat voor gevolgen
het zou hebben als hij dit weigerde.
Daarom zette hij maar gewoon zijn
handtekening.



het Meldpunt Vreemdelingendetentie
geholpen door ons telefoonnummer
aan heel veel gedetineerden te
geven. Dit was niet altijd makkelijk
voor meneer J. want alle andere
gedetineerden van zijn afdeling
mochten eerder vrij dan hij. Keer op
keer kreeg hij weer een nieuwe
celgenoot.

Op 6 mei 2019 kreeg meneer J.
eindelijk zelf een keer goed nieuws.
Hij belde het Meldpunt
vreemdelingendetentie om te
vertellen dat hij die middag nog vrij
kwam! Uiteraard waren wij heel blij
voor hem en wensen hem het
allerbeste. Tegelijkertijd maken we
ons ook zorgen om de lange duur
dat mensen gedetineerd worden
binnen vreemdelingendetentie...

Hij bleek toestemming te geven voor
het omdoen van handboeien en een
broekstok tijdens het bezoek aan en
in het ziekenhuis. Hij voelde zich
enorm beschaamd en iedereen in
het ziekenhuis staarde hem aan. Hij
moest de dokter een hand geven
met de boeien nog om en deze
blijven ook om tijdens de consultatie.
Ook de bewakers bleven er de hele
tijd bijstaan.

Meneer moet eigenlijk weer naar het
ziekenhuis vanwege zijn suikerziekte
maar hij wil niet. Hij zegt dat hij liever
ziek is dan als een terrorist wordt
behandeld…

9 maanden isolatie
Op 1 mei 2019 heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie een uitspraak van de
commissie van toezicht ontvangen waar we van geschrokken waren. Het ging
in de zaak om een gedetineerde die negen maanden in isolatie heeft gezeten
wegens het weigeren van een meerpersoonscel. De gedetineerde heeft daar
over geklaagd met behulp van het Meldpunt.
 
Het Meldpunt heeft namens de gedetineerde aangegeven dat hij onredelijk lang
in isolatie moet verblijven. Wij maken ons hier zorgen over omdat isolatie
schadelijke gevolgen kan hebben, en al helemaal na zo’n lange periode. De
commissie van toezicht ging hier echter totaal niet in mee. Zij geeft aan dat de
gedetineerde deze lange isolatie aan zichzelf te danken heeft. De commissie
begrijpt dat de directeur geen uitzondering kan maken voor de gedetineerde,
ook al verblijft hij al zo uitzonderlijk lang in isolatie.
 
Het Meldpunt is in beroep gegaan tegen deze uitspraak. We vinden het niet
kunnen dat mensen in vreemdelingendetentie zolang geïsoleerd worden.
Immers is vreemdelingenbewaring niet bedoelt als straf en het is dan ook
onterecht dat er zulke zware straffen worden opgelegd.

Doofstomme man 



Op 11 april 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over
een doofstomme man in vreemdelingendetentie.[1] De man is vanuit Eritrea
naar Europa gereisd. Hij is doof, spreekt niet en kon door middel van littekens
aantonen dat hij zichzelf snijdt vanwege alle stress die de reis met zich mee
heeft gebracht. Omdat de man niet kan praten is er met hem gecommuniceerd
in de Nederlandse Gebarentaal of door te schrijven met een tolk die Tigrinya
spreekt.
 
Ondanks al deze medische en communicatieproblemen heeft de rechter
bepaald dat de man niet detentieongeschikt is. Met andere woorden; hij is
gezond en stabiel genoeg om vastgehouden te worden. Het is namelijk aan
hemzelf om het tegendeel te bewijzen. Er kan sprake zijn van
detentieongeschiktheid als er binnen detentie niet de juiste medische zorg
geboden kan worden of wanneer de medische problemen kunnen
verslechteren door detentie.
 
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is geschrokken van deze uitspraak. Er
kan niet van een doofstomme man verwacht worden dat hij zelf aantoont dat hij
detentieongeschikt is. Communicatie via schrijven gaat eveneens in een
vreemde taal en is dus ontzettend moeilijk. Ook kan er verwacht worden dat het
verblijf in detentie hem nog gestrester maken waardoor hij zichzelf weer zal
snijden. Er kan dus verwacht worden dat zijn medische problemen erger zullen
worden door detentie maar toch is hij niet detentieongeschikt.
 

[1] Raad van State, ECLI:NL:RVS:2019:1162, 11 april 2019.

WODC Rapport Voeding in detentie
Het WODC geeft aan dat de voedingscultuur binnen detentie mogelijk
verbeterd zou worden door meer nadruk te leggen op eigen verantwoordelijk en
zelfredzaamheid van gedetineerden. Grensoverschrijdend gedrag wordt
volgens hen mede veroorzaakt door het eten van verkeerd voedsel. Op basis
van de meldingen die wij ontvangen uit vreemdelingendetentie is er zeker
draagvlak voor het zelfstandig koken met goede ingrediënten.

Het WODC benadrukt dat op dit moment de voedingscultuur in detentiecentra
vooral gericht is op efficiency. Het  WODC bedoelt hiermee de
magnetronmaaltijd die elke gedetineerde dagelijks ontvangt. Er zou meer
moeten worden gekeken naar alternatieven voor deze magnetronmaaltijd en
dan met name naar het bereiden van de eigen maaltijd.

Uit meerdere meldingen vanuit DCR blijkt vervolgens dat er maar beperkt de
ruimte is om te koken, hoewel daar wel veel animo voor is. Op afdeling F delen



63 mannen een keuken met daarin 2 kookstellen. De helft van deze kookstellen
zijn vaak onbruikbaar wegen het gebrek aan ruimte door het formaat van de
pannen. Voor het bereiden van een maaltijd hebben de heren daar de
beschikking over drie gewone pannen en drie koekenpannen.

Tussen 8:00 en 12:00, tussen 13:00 tot 17:00 en tussen 18:00 en 21:30 mag
men op afdeling F buiten de cellen verblijven. Dit is ook het moment waarop
veel mensen een maaltijd willen bereiden. Zo kunnen zij tussen 17:00 en 18:00,
wanneer de deuren gesloten zijn, het eten op eigen cel nuttigen. In praktijk leid
dit korte tijdvak in combinatie met de beperkte apparatuur er toe dat niet altijd
iedereen zijn maaltijd tijdig kan bereiden.

Boodschappen duur in DCR
De afgelopen tijd ontvangt het Meldpunt steeds vaker klachten over de slechte
kwaliteit en de hoge prijs van boodschappen in detentiecentrum Rotterdam.
In DCR is het op de reguliere afdelingen in principe mogelijk om je eigen
maaltijd te bereiden. Hier krijgen vreemdelingen, naast de
magnetronmaaltijden, wekelijks 15 euro om boodschappen te doen. Van dit
bedrag moet ook eventueel tabak worden betaald, en de telefoonkosten om te
bellen naar advocaat, familie, kennissen etc. In zo’n geval blijkt dat het budget
krap is. 2 pakjes shag a 30 gram kosten in detentie op dit moment samen € 12,
60. Een tweede vaak gehoorde klacht over de boodschappenlijst is de beperkte
keuze, vis staat er bijvoorbeeld nooit op, het aanbod in groente is beperkt, en
ook het frisdranken/sappen assortiment is onvoldoende. Tijdens onze
rondleiding in DCR begrepen we van een medewerker dat de boodschappen
duurder zijn dan bijvoorbeeld in de Albert Heijn, vanwege de kosten van de
bezorging van de boodschappen. Deze kosten maken de boodschappen
ongeveer 10% duurder.
Wij maakten onderstaande tabel aan de hand van informatie die wij van
meneer A. van afdeling F kregen. 



*Let op, sommige van de prijzen van de AH zijn omgerekend naar de
hoeveelheid zoals in DCR wordt gebruikt. De complete prijslijst die wij voor dit
artikel hebben gebruikt, kunt u opvragen via
info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl

Rondleiding DCR
Op 9 mei 2019 was het Meldpunt Vreemdelingendetentie uitgenodigd voor een
rondleiding in het detentiecentrum Rotterdam. Eerst hebben we in een
vergaderruimte gezeten met een zodat we vragen konden stellen aan een
medewerker van het detentiecentrum. We hebben het onder andere gehad
over het groter worden van de groep gedetineerden, de ramadan en medische
zorg.
 
Daarna werden we rondgeleid in het detentiecentrum. We begonnen bij de



ruimte waar de gedetineerden zelf ook binnen komen. Daar worden hen vragen
gesteld om bijvoorbeeld een match te kunnen maken met een celgenoot. In de
wachtkamer zagen we de poster van het Meldpunt Vreemdelingendetentie met
ons telefoonnummer erbij.
 
Vervolgens zijn we naar de ruimte gegaan waar de bodyscan staat, een van
onze collega’s ging erop staan om een scan te laten maken zodat wij konden
zien hoe dat eruit ziet. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is blij dat er zoveel
mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bodyscan en hopen op de uiteindelijke
totale uitbanning van het gebruik van visitatie.
 
We zijn ook rondgeleid op een afdeling en hebben gezien hoe de cellen en
keuken eruit zien. De meeste gedetineerden sliepen toen nog vanwege de
ramadan. Het was daardoor erg rustig op de afdelingen. We hebben ook de
fitness- en recreatieruimte kunnen zien. Daar hebben we met verschillende
gedetineerden en medewerkers gepraat. Ook hebben we de mooie
kunstwerken die de gedetineerden gemaakt hebben kunnen bewonderen.
 
Toen wij vroegen waar die bibliotheek was,  begrepen we dat deze niet langer
bestaat omdat er een fitnessruimte van wordt gemaakt. Op een van de
afdelingen konden we wel de boekenkast bekijken die daar stond. We vonden
het jammer dat deze boekenkast niet in het zicht staat op de afdeling maar
achter een gesloten deur. We zijn bang dat niet alle gedetineerden weten dat zij
om een boek mogen vragen en dus geen gebruik hiervan maken.
 
Ook konden wij de boodschappenlijst zien. Hoewel er veel keuze was aan eten
en drinken, vonden we de boodschappen wel duur.  

Ramadan in DCR
Een deel van de gedetineerden in Detentiecentrum Rotterdam is Islamitisch en
daar werd de afgelopen maand een klein beetje extra rekening meegehouden.
Tijdens de ramadan werd er elke avond door het gevangenispersoneel Harira
uit een pakje uitgedeeld. Dit is een typische soep die door veel Marokkanen
gegeten wordt tijdens de Ramadan. Ook worden er elke dag dadels uitgedeeld.

De Moskee en de kerk zijn eigenlijk twee aparte zaaltjes naast elkaar waar
mensen hun geloof kunnen belijden. Er hangen symbolen op de muur en in de
Moskee ligt een bidkleed op de grond. Normaal gesproken kan je als je wilt
elke vrijdag de Moskee in het detentiecentrum bezoeken. Tijdens deze
spirituele maand mogen gedetineerden dagelijks de Moskee in het
detentiecentrum bezoeken.
 



Een van onze melders doet dit jaar voor het eerst mee aan de Ramadan. Hij is
Surinaams en niet perse islamitisch, maar hij doet dit omdat hij zich op die
manier meer verbonden voelt met de mensen op zijn afdeling. Hij eet nu ook
dadels en vertelde dat hij die eerste met pit en al op at.

Brief T. K. naar aanleiding onrusten
Amnesty International, Vluchtelingwerk Nederland, Dokters van de Wereld en
Stichting Los schreven samen een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief
werd geschreven naar aanleiding van de onrust begin dit jaar in het
Detentiecentrum Rotterdam. In de brief wordt ondermeer opgeroepen tot een
grondig en onafhankelijk onderzoek naar onrust in januari en aanscherping van
de kwetsbaarheidtoets.
 
Van deze klachten ging het merendeel over het langdurig insluiten op cel. Na
de onrusten begin januari dit jaar werden de vreemdelingen in DCR
groepsgewijs gestraft. Van zaterdag 5 januari 2019 tot en met maandag 7
januari 2019 werd iedereen op zijn eigen cel opgesloten en mocht niemand
bezoek ontvangen. Hieronder volgen een aantal passages uit de brief die wij
hebben gestuurd, je vindt hier ook een link naar het volledige document:
 
“De oorzaak van de onrust werd in de berichtgeving volledig bij de
vreemdelingen gelegd en er werd niets gezegd over (penitaire)
omstandigheden, de verveling en de onzekerheid waar vreemdelingen die –
soms maandenlang – in detentie verblijven, mee te maken krijgen”…
 
 “Alle ingeslotenen verbleven tenminste drie dagen lang, 23 uur per dag
ingesloten op cel. In de dagen daarna bleven de celdeuren eerst nog ongeveer
20 uur per dag op slot.”
  
…”Groepsgewijs/collectief straffen conform de wet
Volgens de berichten waren er enkele tientallen vreemdelingen bij de
incidenten betrokken. Het personeel heeft 18 keer aangifte gedaan van
intimidatie en geweld. Enkele honderden anderen hebben echter niets met de
incidenten te maken.
 
“Ook de directie zelf heeft aangegeven dat men zich bij het opleggen van
maatregelen om de agressie van de onruststokers tegen te gaan niet aan de
protocollen heeft gehouden.”
 
Tijdens de lock-down werd een grote groep – veelal kwetsbare- mensen
gestraft voor de agressie van een minderheid. Collectief straffen is in strijd met
artikel 51, vijfde lid, van de Pbw. Dat artikel bepaalt dat een gedetineerde niet



kan worden gestraft voor feiten waarvoor hij niet verantwoordelijk is te houden.
 
…”Er is onvoldoende effectief en onafhankelijk toezicht
 
Gevangenisdirecteuren en dus ook de directeur van een detentiecentrum voor
vreemdelingen hebben verregaande bevoegdheden bij het opleggen van orde-
of strafmaatregelen of het gebruiken van geweld. Na de lock-down hebben 
zeker 18 mensen een klacht in gediend bij de Commissie van Toezicht. De
Commissie heeft de proportionaliteit en de noodzakelijkheid van de maatregel
echt niet getoetst. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft – voor zover wij
weten – geen onderzoek gedaan. In een zeer gesloten setting – zoals
vreemdelingendetentie – dient sprake te zijn van grondig en onafhankelijk
toezicht op impactvolle maatregelen zoals deze. Toezicht kan informatie
opleveren die kan worden gebruikt om herhaling van problemen te
voorkomen.”…
 
Lees de hele brief hier

Voorvallen DCR maart april
Detentiecentrum Rotterdam schrijft in het overzicht voorvallenoverzicht van
gevangenissen dat op dinsdag 26 maart 2019 op de beheersafdeling (D-
afdeling) in het DCR een ernstige ordeverstoring heeft plaatsgevonden.
 
Er wordt geclaimd dat een ingeslotene zonder enige aanleiding tot twee maal
toe een medewerker in het gezicht heeft geslagen. Wij hebben over dit incident
meerdere meldingen van gedetineerden ontvangen.
 
Wij zijn door 6 mensen van afdeling D benaderd die de situatie anders
beschrijven dan DCR. Volgens de getuigen heeft één gedetineerde een
ernstige allergische reactie gekregen door een fruitsapje dat hij gekocht had in
het detentiecentrum. Het drankje bleek sinds december 2018 over de datum te
zijn. Het had uitslag en jeuk over het hele lichaam veroorzaakt. Samen met zijn
celgenoot en iemand die vertaalde, dit was de ingeslotene die uiteindelijk een
disciplinaire straf kreeg opgelegd, wilde meneer dit bespreken met een
bewaker.
 
De bewaker gaf als reactie dat je gewoon even in je handen moest spugen en
dan het spuug over de jeukende plekken moest wrijven. Deze ongevoelige
reactie leidde tot een discussie. Hierop gaf de bewaarder met twee handen een
flinke duw op de borst van de vertaler, waarop de situatie uit de hand is
gelopen.
 

http://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/wp-content/uploads/brief-tbv-AO-18-april-over-onrust-DC-Rotterdam.pdf


Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is toen door twee mensen gebeld die
zagen hoe de jongeman met geweld werd opgepakt in zijn eigen cel. De jongen
werd tegen de grond gewerkt, twee bewakers zetten hun knieën in de benen
van meneer en een ander bleef tegen zijn hoofd aan trappen terwijl hij op de
grond lag en zijn armen en benen werden vastgehouden. Een vrouwelijke
bewaarder zou hebben geroepen ‘Genoeg, genoeg, genoeg!’.
 
De melders gaven aan dat een hele jonge jongen volledig in elkaar was
geslagen door bewakers en huilend was afgevoerd naar het
gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Daarop hebben wij meteen contact
opgenomen met het gevangenisziekenhuis, maar konden de jongen niet
lokaliseren. Later die week bleek dat hij 14 dagen geïsoleerd zou verblijven in
PI Vught.
Het verblijf van 14 dagen isolatie in PI Vught werd met 14 dagen verlengd
omdat, zo valt te lezen in de beschikking, de medewerker nog ontdaan was en
niet klaar was voor de terugkeer van de jongen. Uiteindelijk verbleef de jongen
28 dagen in isolatie in PI Vught.
 
Hoe dit voorval precies is verlopen blijft voor ons in het midden. Het zou goed
zijn als een toezichthoudende instantie hier uitspraak over doet. Het regime
zorgt voor erg veel frustratie onder de ingeslotenen. De vreemdelingen zijn
geen criminelen, maar moeten wel dezelfde behandelingen als criminelen
doorstaan. Het verblijf in vreemdelingendetentie en de orde en
strafmaatregelen die opgelegd worden, worden vaak als mensonterend
ervaren. Daarnaast kunnen mensen  niet aftellen naar hun vrijlating omdat het
niet zeker is of en wanneer zij worden uitgezet.
 
Op 1 april, een week later, is een andere gedetineerde door een celgenoot in
DCR neergestoken. Deze meneer is eerst naar de medische dienst in het
detentiecentrum gebracht en is later door een ambulance opgehaald en naar
het ziekenhuis vervoerd. Voor zover op dit moment bekend is deze meneer op
dit moment niet in levensgevaar.

Rapportage Vreemdelingenketen
Deze maand is er weer een nieuwe rapportage vreemdelingenketen
verschenen. Er zijn een aantal opvallende ontwikkelingen. Zo worden er in
vreemdelingendetentie in 2018 weer meer mensen vastgehouden ten opzichte
van het jaar daarvoor. Ook worden deze mensen gemiddeld langer
vastgehouden dan in 2017.
 
Het afgelopen jaar werden 3,5 duizend mensen in vreemdelingendetentie
geplaatst, dat zijn er 5 duizend meer dan in 2017. 2610 vreemdelingen



verbleven korter dan 3 maanden in vreemdelingendetentie. Tussen 2018 en
2019 groeide die groep  met  maarliefst 12,5%. De groep die tussen 3 en 6
maanden in detentie verbleef, nam van 420 naar 450 mensen toe. De meest
alarmerende groei is die van mensen die langer dan 6 maanden in het DCR
zijn verbleven. In 2017 waren dit nog 40 mensen en in 2018 waren dit er 100!.
 
We blijven na het lezen van het rapport toch nog zitten met een aantal vragen.
In het document wordt aangegeven hoe groot de in en uitstroom van
vreemdelingendetentie is, maar het wordt niet duidelijk waar deze mensen naar
toe uitstromen. Blijven zij in Nederland of worden zij ook daadwerkelijk
uitgezet? Wij zijn benieuwd naar de cijfers van mensen die in Nederland
worden vrijgelaten.
 
Lees hier het hele rapport

Nazorg voor ex-gedetineerden
In maart zond de monitor de reportage ‘Tweede kans voor gedetineerden’ uit.
Deze reportage gaat over de beperkte nazorg voor ex-gedetineerden in
Nederland. De nazorg voor gedetineerden uit normale detentiecentra bestaat
grotendeels uit werkre-intergratie projecten. Hiervoor komen alleen mensen in
aanmerking die langer dan 6 maanden in strafdetentie hebben gezeten. In
totaal krijgt meer dan de helft van de gedetineerden geen nazorg en valt terug
in oude gewoontes.
 
Helaas werd er in deze reportage geen aandacht geschonken aan mensen uit
vreemdelingendetentie. In Nederland is er voor ex-gedetineerden uit
vreemdelingendetentie  helemaal geen nazorg. Terwijl het bekend is dat een
groot aantal van hen weer in Nederland wordt vrijgelaten en weer op straat
komt.
 
Detentie heeft een schadelijk effect op deze veelal kwetsbare groep mensen.
Een ex-gedetineerde vreemdeling is na vrijlating nog net zo ongedocumenteerd
als voor het verblijf in vreemdelingendetentie het geval was. Omdat de duur
van vreemdelingendetentie altijd onduidelijk is, kan het ertoe leiden dat mensen
hun woning of verblijfplaats in een opvang kwijtraken Daar komt bij dat mensen
zonder verblijfsvergunning in Nederland niet legaal mogen werken.  Deze
omstandigheden zouden tot overlevingscriminaliteit kunnen leiden. Om deze
problematiek voor te zijn is het van groot belang om juist aan deze groep
nazorg te bieden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/14/tk-rapportage-vreemdelingenketen-2018-2


Redress artikel over compensatie
Organisatie Redress[1] heeft een rapport[2] geschreven over de toegang van
slachtoffers van geweldsmisdrijven binnen detentie in de Europese Unie tot
juridische procedures. Middels dit rapport hebben zij ook onderzoek gedaan
naar de uitbetaling van eventuele van compensatie. In principe kunnen
gedetineerden binnen vreemdelingendetentie klagen over een beslissing van
de directeur.

Dit doen ze bij de Commissie van Toezicht. Een voorbeeld van een klacht is
bijvoorbeeld uitsluiting van activiteiten of opsluiting in isolatie. Uit het rapport
komt naar voren dat de compensatie die de Commissie van Toezicht uitbetaald
soms slechts €2,50 bedraagt. Onterechte plaatsing binnen isolatie bedraagt
tussen de €10 en €20.

Redress stelt dat de bedragen die uitbetaald worden door de Commissie van
Toezicht aan gedetineerden de geleden schade onvoldoende reflecteert. In
andere woorden; het bedrag dat aan compensatie wordt toegekend geeft een
onrealistisch beeld van de daadwerkelijk geleden schade omdat het vaak
extreem laag is.

Met name opsluiting in isolatie kan een zware, en soms permanente, impact
achterlaten op een individu. Iemand moet dan immers 23 uur per dag achter
een gesloten deur verblijven. Soms is dit zelfs in een gestripte cel; daar staat
enkel een matras op de grond, een wasbak en een wc. Ook geboeid vervoer
naar bijvoorbeeld het ziekenhuis is een extreem nare situatie. Soms blijven de
handboeien namelijk om tijdens het gesprek met de dokter. Hierdoor voelen
gedetineerden zich vaak erg beschaamd en ongemakkelijk.

Vervolgens krijgen zij dan een paar tientjes uitbetaald voor het geleden
ongemak; echter staat dit bedrag niet in verhouding met de, vaak langdurige,
psychologische, en soms ook lichamelijke, schade die gedetineerden hieraan
overhouden. Redress komt dan ook tot de conclusie dat deze vergoedingen
een realistischer beeld moeten weerspiegelen en dat dit kan betekenen dat er
meer geld toegekend moet worden aan de gedetineerden.

[1] Redress is een internationale mensenrechten organisatie die slachtoffers
van foltering bijstaat tijdens juridische procedures om te strijden voor
gerechtigheid  eventuele compensatie .
[2] Redress (2019). The Rights of Victims of Violent Crimes in Pre-trial and
Immigration Detention: Report on the Netherlands. Den Haag: Redress
Nederland.



CvT Uitspraak van de maand: KC 2019/006
In april 2019 heeft de Commissie van Toezicht de volgende merkwaardige
uitspraak gedaan. Tijdens een beklagzitting heeft een gedetineerde zich erover
beklaagt dat hij niet zowel de gebedsdienst van de imam, als de kerkdienst van
de dominee en de pastoor mag bijwonen, terwijl hij dat wel graag zou willen. De
gevangenis gaat er vanuit dat iemand één godsdienst belijdt en om die reden
kunnen gedetineerden slechts of de gebedsdienst, of de kerkdienst bijwonen.
Ingevolge artikel 9 EVRM en artikel 6 Gw is het mogelijk gelijktijdig meerdere
geloven aan te hangen en ze ook te praktiseren. Vanwege praktische redenen
kan klager echter niet deelnemen aan - afwisselend - zowel de gebedsdienst
als de kerkdienst. De praktische redenen hebben betrekking op het feit dat in
de inrichting beperkt ruimte is om godsdienstoefeningen te houden, zowel wat
betreft tijd als fysieke ruimte. Wanneer klager de gelegenheid zou krijgen
steeds zowel de gebedsdienst als de kerkdienst bij te wonen, wordt daarmee
anderen die gelegenheid, vanwege capaciteitsgebrek, ontzegd. De
beklagcommissie is daarom van oordeel dat het niet steeds kunnen bijwonen
van de gebedsdiensten en de kerkdiensten, weliswaar een inbreuk is op het
recht van godsdienstvrijheid, maar dat deze inbreuk gerechtvaardigd is en op
grond van artikel 9 lid 2 van EVRM mogelijk is, omdat deze inbreuk anderen in
staat stelt hun geloof te belijden door het bijwonen van erediensten. Daarbij is
van belang dat de inbreuk beperkt is. De klacht van klager is dus ongegrond. 

NLs uitzetbeleid is één van de strengste van Europa
De Commissie van Zwol heeft onderzocht hoe NL kan voorkomen dat steeds
opnieuw langdurig verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers in het nieuws
komen en een status krijgen. Aanleiding was de zaak van Lily en Howick. De
Commissie heeft geconcludeerd dat NL vooral moet zorgen dat procedures niet
zo lang duren, en dat uitgeprocedeerde asielzoekers echt uitgezet worden.
Bij het rapport hoort ook een bijlage met vergelijkend onderzoek naar het
terugkeerbeleid in verschillende Europese landen. Daaruit blijkt dat NL al bij de
strengste landen in Europa hoort, en weinig oog heeft voor de menselijke
aspecten. Ook is onderzoek gedaan naar de gezinnen in Gezinslocaties. Veel
van hen zitten nog in toelatingsprocedures en zijn nog niet uitzetbaar. Zie het
hele rapport hier.

Wakes
Bij wakes wordt er ‘gewaakt’ voor de

vreemdelingen in detentie. Er wordt

stilgestaan bij deze mensen die zonder

papieren achter slot en grendel zitten. Wilt

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!

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/04/tk-bijlage-onderzoeksrapport-langdurig-verblijf-vreemdelingen-zonder-verblijfsrecht


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.

De mensen waar wij mee in contact zijn,

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

This email was sent to <<E-mail>> 

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/
mailto:%3C%3CE-mail%3E%3E
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