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Oproep Arabische boeken
In oktober heeft het Meldpunt meer dan 100 Nederlandse en Engelse boeken

gedoneerd aan het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam. Van het personeel van
het detentiecentrum en van de gedetineerden zelf heeft het Meldpunt begrepen dat er
weinig Arabische boeken beschikbaar zijn. Dit is vervelend voor een groot deel van de
ingeslotenen die Arabisch spreken en lezen. Daarom doet het Meldpunt hierbij een
oproep aan de lezers van onze nieuwsbrief voor Arabische boeken. Ook Engelse
boeken zijn welkom. Indien iemand boeken in de Arabische of Engelse taal over heeft,
dan kunnen ze contact opnemen met het Meldpunt en zullen wij deze doneren aan het
detentiecentrum.

Wetsvoorstel en reactie op memorie van antwoord
Waar gaat het wetsvoorstel over?
De Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring werd in april 2013 toegezegd door de
toenmalige Staatssecretaris Teeven kort na de zelfmoord van de heer Dolmatov die
vastzat in vreemdelingendetentie. Vijf jaar later, in juni 2018, is het wetsvoorstel met
zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer aanvaard[1]. Het wetsvoorstel wordt nu al
enige tijd door de Eerste Kamer behandeld.

Het

wetsvoorstel

introduceert

een

bestuursrechtelijk

kader

voor

vreemdelingenbewaring. Op dit moment valt vreemdelingendetentie namelijk onder een
strafrechtelijk regime. In het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam worden de
kaders van het wetsvoorstel al in grote lijnen toegepast. Voor het grootste deel van de
vreemdelingen in bewaring geldt een verblijfsregime zoals voorgesteld in het
wetsvoorstel en daarnaast is er een beheersafdeling ontwikkeld voor diegenen die meer
structuur en toezicht nodig hebben[2].
Hoe is erop gereageerd door de Eerste kamer?
Op 2 oktober 2019 is er een nadere memorie van antwoord ingediend bij de Eerste
Kamercommissie voor Immigratie & Asiel[3], waarin een aanvullend wetsvoorstel wordt
aangekondigd door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In het aanvullende
wetsvoorstel worden er aanpassingen voorgesteld die het primaire doel van het
wetsvoorstel in de weg staan. Een van de aanpassingen die wordt genoemd betreft het
vastleggen van nadere regels omtrent een lock-down in de wet.
Een lockdown is een collectieve straf. Zo werd in januari dit jaar een grote groep
mensen gestraft voor de agressie van een minderheid. Collectief straffen is in strijd met
artikel 51, vijfde lid, van de Pbw. Dit artikel bepaalt dat een gedetineerde niet kan
worden gestraft voor feiten waarvoor hij niet verantwoordelijk is te houden. Maar tijdens
de lockdown in juli zijn er bijvoorbeeld vreemdelingen in isolatie geplaatst die niet mee
hebben gedaan aan het protest, zelfs vreemdelingen die pas ná het protest in bewaring
zijn geplaatst, zijn geïsoleerd. Het Meldpunt wacht nog op de uitspraak op onze klacht
over de lock-down van januari, die nu ligt bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming. Ook wachten we op de uitspraak op onze klacht over de lock-down
in Juli die nog wordt behandeld door de Commissie van Toezicht.
Als de lockdown in het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring wordt
opgenomen, zal een lock-down gemakkelijker kunnen worden toegepast.
Hoe heeft het Meldpunt hierop gereageerd?
Al met al lijkt het erop dat de nieuwe wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring de
omstandigheden in detentie niet veel zal wijzigen ten opzichte van de huidige
Penitentiaire Beginselenwet. Daarom heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie vragen
gesteld over het wetsvoorstel en over de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer.
Ten eerste vragen wij ons af waarom er wijzigingen worden aangekondigd op het
wetsvoorstel, nog voordat de effecten van het onderhavige nieuwe voorgestelde beleid
bekend zijn. De manier van werken zoals wordt voorgesteld in het wetsvoorstel wordt
namelijk vanaf mei 2017 toegepast in het detentiecentrum Rotterdam. Het lijkt ons dus
een goed moment voor een evaluatie van het beleid vanaf mei 2017. Daarnaast hebben
we gevraagd in hoeverre de strafmaatregelen proportioneel zullen worden toegepast.
We willen graag voorkomen dat vreemdelingen onterecht gestraft worden.
Het wetsvoorstel is opgeschort
De commissie heeft de behandeling van dit wetsvoorstel uitgesteld totdat het door de

staatssecretaris aangekondigde wetsvoorstel de Eerste Kamer heeft bereikt[4]. Dit
betekent dat het nog een lange tijd zal duren voordat er een nieuwe wet aangenomen
zal worden.

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34309-H.html
[2] https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34309_wet_terugkeer_en
https://www.amnesty.nl/actueel/nieuwe-wet-terugkeer-en-vreemdelingenbewaring-dreigt-gemiste-kans-te-worden
[3]https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191002/nadere_memorie_van_antwoord_2/document3/f=/vl2fl6t126z1_
opgemaakt.pdf
[4]https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20191008_i_a_jbz?dossier=vjxtmykrkyyb

Speciale rapporteur racisme VN bezoekt Nederland
Tendayi Achiume, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor hedendaagse
vormen van racisme en mensenrechten, deed onderzoek naar tolerantie in Nederland¹.
Van 30 september tot 7 oktober 2019 bezocht Achiume Nederland en sprak met
overheidsfunctionarissen, het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van
raciale, etnische en religieuze minderheidsgroeppen. In een verklaring aan het einde
van het bezoek zei ze dat "de paradox in Nederland is dat de overtuiging dat gelijkheid
en tolerantie al bestaan feitelijk een barrière vormt om deze gelijkheid en tolerantie
daadwerkelijk te bereiken". Verder zei ze dat "deze overtuiging het moeilijk maakt om
de middelen en maatregelen te mobiliseren die nodig zijn om gelijkheid, nondiscriminatie en inclusie voor iedereen te waarborgen."
1 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25101&LangID=E

Conclusies en aanbevelingen Mensenrechtencomité
Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft een verslag gepubliceerd
waarin ze een aantal conclusies en aanbevelingen doet wat betreft
vreemdelingendetentie in Nederland.
Het Mensenrechtencomité is bezorgd over het stijgende aantal personen in
vreemdelingendetentie, waaronder zich ook kwetsbare mensen bevinden. Daarnaast
wordt de duur van de detentie vaak verlengd en het maximum dat vastgelegd is in de
Europese Terugkeer Richtlijn wordt soms overschreden. Er wordt door de autoriteiten
beperkte aandacht besteed aan alternatieven voor detentie. Verder benoemt het comité
de tekortkomingen van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Dit wetsvoorstel
voldoet niet aan de kwetsbaarheidtoets en geldt bovendien ook al voor kinderen ouder

dan twaalf jaar. Ook staat het wetsvoorstel toe om isolatie als disciplinaire maatregel te
hanteren en mogen gedetineerden voor maximaal zeventien uur per dag ingesloten
worden.
Het Mensenrechtencomité adviseert Nederland om vreemdelingendetentie alleen als
laatste redmiddel toe te passen en ook voor een zo kort mogelijke periode. Ook dient
Nederland alternatieven voor detentie op systematische wijze te promoten. Daarnaast
wordt er geadviseerd dat isolatie binnen vreemdelingendetentie strikt beperkt moet
worden. Tot slot wordt de aanbeveling gedaan om het wetsvoorstel te herzien.

Artikel Tijdschrift Asiel- en Migrantenrecht
In het Tijdschrift voor Asiel- en Migrantenrecht zijn in september dit jaar twee
artikelen verschenen over vreemdelingendetentie. Deze zijn geschreven door de
coördinator van het Meldpunt, Revijara Oosterhuis, in samenwerking met Annemarie
Busser en Tineke Strik. Het eerste artikel, getiteld 'Detentie-omstandigheden onder
huidig regime en onder wetsvoorstel getoetst aan internationale normen', kunt u hier
lezen op onze website.
Het tweede artikel, getiteld 'Gronden getoetst aan wetsvoorstel en aan Europees en
internationaal recht', gaat over hoe vreemdelingendetentie procedureel wordt
gewaarborgd en hoe de rechterlijke toetsing van de maatregel eruit ziet. Dit wordt in de
context van het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring en Europees en
internationaal recht geplaatst.
Eén van de zorgen die naar voren komt in het artikel is het al dan niet toepassen van
alternatieven voor detentie. In theorie worden in Nederland alternatieven voor detentie
enkel onderzocht wanneer persoonlijke omstandigheden daar om vragen. Uit de praktijk
blijkt echter dat lichtere middelen die als vervanging voor detentie kunnen dienen, niet
tot nauwelijks zijn ontwikkeld. Voor een effectieve toepassing van het ‘lichter middel’principe is het noodzakelijk dat de overheid ook daadwerkelijk gaat investeren in
alternatieven. Uit onderzoeksdocumenten van andere lidstaten blijkt dat alternatieven
veel effectiever, goedkoper en bovenal meer in lijn met de mensenrechten zijn. Een
voorbeeld van een alternatief is het invoeren van een meldplicht. Gewaarschuwd wordt
echter dat alternatieven écht moeten dienen als alternatief, en niet als extra drukmiddel
naast detentie.
Een ander punt dat naar voren komt is het herhaaldelijk in detentie plaatsen van
mensen. Detentie mag maximaal zes maanden duren, met een maximale verlenging
van twaalf maanden. Dit betekent dat iemand in totaal 18 maanden achtereenvolgens in
detentie kan worden geplaatst. De effectiviteit van detentie is na zes maanden echter
zeer klein, de kans op uitzetting is na deze tijd namelijk verminderd. Een belangrijke
kanttekening is dat mensen vaak herhaaldelijk in detentie worden geplaatst: nadat zij

zijn vrijgelaten, kunnen ze weer worden opgepakt en begint de detentiecirkel weer
opnieuw. Het is de vraag of dit wel in overeenstemming is met de Terugkeerrichtlijn en
bovendien met de rechten van de mens (in het kader van bijvoorbeeld doelmatigheid).
[1] Het is namelijk vaak zo dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor de situatie
uitzichtloos wordt.
Lees het volledige artikel hier.
[1] Zie bijvoorbeeld VN-Comité tegen Foltering, mei 2013 aanbevelingen aan de Nederlandse overheid.

Onze duizendste beller
In oktober heeft de 1000e beller gebeld! Sinds onze oprichting in 2010 hebben nu al
meer dan 1000 mensen vanuit vreemdelingendetentie naar het Meldpunt gebeld.

Brief Geen Kind in de Cel aan de Tweede Kamer
Gemiddeld worden alleenstaande, gevluchte kinderen 20 dagen vastgehouden in een
politiecel, stelt de Coalitie Geen Kind in de Cel (Amnesty International, Defence for
Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Kinderpostzegels, Stichting LOS, UNICEF
Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland).[1] Sommige kinderen verblijven zelfs 82
dagen in detentie. In een brief aan de Tweede Kamer, verstuurd op 1 november 2019,
wordt gereageerd op de beslissing van de staatssecretaris omtrent een wijziging van dit
beleid. Deze aanpassing houdt in dat alleenstaande minderjarigen die zonder
verblijfsrecht in Nederland verblijven, vier weken in detentie kunnen worden geplaatst.
Dit baart de Coalitie zorgen, omdat opsluiting van kinderen die kwetsbaar zijn tot
ernstige schade aan de (mentale) gezondheid kan leiden.
Ook is het in strijd met de mensenrechten. Het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens stelt dat het belang en welzijn van het kind te allen tijde voorop moet staan. De
staatssecretaris brengt daar tegenin dat het verblijf in detentie juíst in het belang van
het kind is, omdat mogelijke uitbuiting en een leven in de illegaliteit zo worden
voorkomen. Natuurlijk baart de Coalitie dit ook zorgen, maar dit neemt niet weg dat het
opsluiten van een kind betekent dat zijn of haar vrijheid wordt ontnomen.
Vrijheidsontneming kan nooit in het belang van het kind zijn, zegt ook het VNMensenrechtencomité.
Er wordt nu te makkelijk gegrepen naar detentie als enige oplossing, terwijl Nederland
van andere landen zou kunnen leren om alternatieven voor detentie toe te passen.[2]
Een uitspraak van de rechtbank in Den Haag in augustus over de inbewaringstelling

van een kind bevestigt de zorgen van de Coalitie. De Raad voor Kinderbescherming,
Stichting Nidos en/of de Raad voor Rechtsbijstand waren niet op de hoogte gebracht
van de detentie. Daarnaast kreeg de jongen ook geen advocaat of voogd toegewezen.
Een afweging over de belangen van het kind, ontbreekt. De Rechtbank constateerde
dan ook dat de rechten van de vijftienjarige jongen ernstig zijn geschaad.
De Coalitie pleit ervoor om het opsluiten van minderjarigen te stoppen en voor het
implementeren van alternatieven die wel recht doen aan het belang, het welzijn en de
rechten van het kind.

[1]

Ministerie Justitie en Veiligheid, Kinderen in vreemdelingendetentie / alternatieve toezichtmaatregelen,

kenmerk: 2450835, 22 februari 2019 aanvullende cijfers zijn opgevraagd door UNICEF Nederland en Defence for
Children bij het Ministerie J&V.
[2]

Op de autoriteiten rust een onderzoeksplicht om na te gaan of kan en dus moet worden volstaan met het

opleggen van een lichter middel om een vreemdeling te kunnen uitzetten of overdragen, dan het opleggen van de
maatregel van bewaring (vgl. het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Mahdi tegen
Bulgarije van 5 juni 2014 ECLI:EU:C:2014:1320). Dit onderzoek moet kenbaar en dus voor de rechter toetsbaar
plaatsvinden. Zoals tevens wordt onderstreept in het rapport dat UNICEF Nederland in november 2019 publiceert:
“Child-sensitive return, Upholding the best interests of refugee and migrant children in return decisions and
processes in the Netherlands”.

Unicef over belang van het kind
Op 6 november 2019 bracht Unicef een rapport uit over kinderen in asiel- en
terugkeerprocedures. Voorheen was nauwelijks bekend in hoeverre het belang van het
kind meewoog in beslissingen over terugkeer. In dit onderzoek wordt zichtbaar wat
hierin goed gaat en wat uitdagingen zijn. In sommige gevallen scoort Nederland op
deze vlakken slechter dan andere Europese landen (Ook Zweden, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk deden mee aan het onderzoek).[1]
Nederland is bijvoorbeeld het enige land dat zowel kinderen in gezinnen als
alleenstaande kinderen in detentie plaatst. In 2018 zaten 210 kinderen in
vreemdelingendetentie. Volgens Suzanne Laszlo (directeur van Unicef), zou Nederland
hierin een voorbeeld aan andere landen kunnen nemen. Voor kinderen heeft het verblijf
in detentie een schadelijke en traumatische uitwerking. Ze zijn bang en bevinden zich
bovendien al in een onzekere situatie. Dit is zorgwekkend volgens Unicef, omdat er
duidelijk schadelijke effecten zijn en de positieve effecten van detentie op terugkeer niet
zijn bewezen.
Unicef komt dan ook met aanbevelingen: het belang van het kind dient voorop te

worden gesteld, migrantenkinderen mogen niet meer in cellen worden gestopt en er
moet voor kindvriendelijke informatie worden gezorgd.[2] Deze aanbevelingen zijn
vooral bedoeld voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

[1] Download hier de vier rapporten:
Nederland: https://www.unicef.nl/files/UNC%20Country%20Report%20NL%20FINAL%20web.pdf
Duitsland: https://www.unicef.nl/files/UNC%20Country%20Report%20Germany%20FINAL%20web.pdf
Zweden: https://www.unicef.nl/files/UNC%20Country%20Report%20Sweden%20FINAL%20web.pdf
Verenigd Koninkrijk: https://www.unicef.nl/files/UNC%20Country%20Report%20UK%20FINAL%20web.pdf
[2]Zie voor meer informatie: https://www.unicef.nl/files/Manifest_Child%20sensitive%20return_DEF.pdf

Capaciteit en bezettingscijfers detentiecentrum Rotterdam
In het detentiecentrum in Rotterdam waren in het eerste kwartaal van 2019 349 van de
640 bedden bezet, terwijl er het kwartaal daarvoor 317 bedden bezet waren. In het
detentiecentrum in Zeist is een afname te zien in de bezettingscijfers. Waar er vorig
kwartaal 62 bedden van de 336 bezet waren, waren dat er in de periode van januari tot
en met april 2019 nog maar 35.
De gemiddelde capaciteit- en bezettingscijfers van de maanden januari tot en met april
2019 staan in de onderstaande grafieken.

De gemiddelde capaciteit- en bezettingscijfers van de maanden oktober tot en met
december 2018 staan in de onderstaande grafieken.

Immigratie detentie rapport Italië
In 2018 is in Italië de immigratiewetgeving aangepast. Volgens een rapport van het
Global Detention Project over detentie in Italië, is de maximale duur van detentie in
‘deportatiecentra’ verdubbeld. Tevens kan er nu op juridische basis detentie
plaatsvinden voor identificatiedoeleinden. Detentie op deze grond gebeurt regelmatig bij
alleenstaande minderjarigen bij zogenoemde ‘hotspots’. In deze hotspots is het doel
identificatie en wordt er regelmatig gebruik gemaakt van agressie en dwang wanneer
vingerafdrukken af moeten worden genomen.
Ook gebruikt Italië misleidende termen om vreemdelingendetentie aan te duiden,
bijvoorbeeld door het ‘administrative holding’ te noemen, zodat ingezeten geen beroep
kunnen doen op bescherming van hun rechten. Er is geen wettelijke grond voor het
beschermen van kwetsbare personen (zoals slachtoffers van geweld en mishandeling).
Volgens het rapport maakt Italië zich bovendien schuldig aan het schenden van
mensenrechten, door mensen uit te zetten, nog vóórdat zij een asielprocedure hebben
kunnen starten.
Voor meer informatie over het rapport, zie: https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/italy

Immigratie detentie rapport Turkije
Volgens een rapport van het Global Detention Project is Turkije lang het doorgangsland
geweest voor vluchtelingen die via Azië naar Europa komen. Deze rol kwam hoog op
de agenda te staan gedurende de vluchtelingencrisis in 2015, toen meer dan een
miljoen mensen de oversteek naar Europa waagden. 80% procent reisde toen door
Turkije. In 2016 is er een deal gemaakt tussen Europa en Turkije waarin onder andere
is overeengekomen dat Europa voor elke migrant of vluchteling die is teruggekeerd
naar Turkije, een Syrische vluchteling uit Turkije zou opnemen. Vraagtekens werden

gezet bij de mate van veiligheid voor vluchtelingen in Turkije.[1]
Turkije heeft één van de grootste vreemdelingendetentiesystemen van de wereld en
beschikt over ongeveer 24 ‘deportatiecentra’. Sinds de oorlog in Syrië heeft Turkije circa
3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. Het totale aantal vluchtelingen in
Turkije zit tegen de vier miljoen aan.[2] Sinds 2015 en 2016 staat het systeem dan ook
onder grote druk. De Turkse overheid reageerde hierop door zeer strenge maatregelen
toe te passen waarbij mensenrechten werden geschonden.
Een zorg die naar voren komt in het rapport is bijvoorbeeld de duur van detentie.
Volgens de wet ‘Law No. 6468 on Foreigners and International Protection’ (LFIP)[3], die
in 2013 werd aangenomen, kan men tot één jaar lang in detentie worden geplaatst
voordat men wordt uitgezet. Daarnaast is de gemiddelde detentieduur toegenomen in
2018.[4] Ook kwetsbare groepen, zoals slachtoffers van mensenhandel, worden
regelmatig in detentie geplaatst. [5] Overigens staat in het rapport dat Turkije
alleenstaande minderjarigen niet opsluit. Kinderen onder de 16 jaar worden
ondergebracht in zogenoemde ‘government-run shelters’.
Voor meer informatie over het raport, zie https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/turkey

[1]Amnesty International, “The EU-Turkey Deal: Europe’s Year of Shame,” March
2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/the-eu-turkey-deal-europes-year-of-shame/; I. Majcher,
“Border Securitization and Containment vs. Fundamental Rights: The European Union’s ‘Refugee
Crisis’,” Georgetown Journal of International Affairs, March
2017, https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/border-securitization-and-containmentvs-fundamental-rights-the-european-unions-refugee-crisis
[2] U.S. State Department, “Turkey 2018 Human Rights Report,” 2018 Country Reports on Human Rights Practices,
20 March 2019, https://tr.usembassy.gov/country-reports-on-human-rights-practices-for-2018-turkey-summary/; UN
High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Turkey: Operational Update 2018 Highlights,” March
2019, https://bit.ly/2lRWBrv; K. Kirisci, “Turkey: A Transformation from Emigration to Immigration,” Migration Policy
Institute (MPI), 1 November 2003, https://www.migrationpolicy.org/article/turkey-transformation-emigrationimmigration
[3] Voor meer informatie, zie: https://www.refworld.org/docid/5167fbb20.html
[4] Asylum Information Database (AIDA), “Turkey: Country Report,” 16 March
2019, https://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey
[5] Helsinki Citizens’ Assembly Turkey (HCA), “Global Detention Project Questionnaire,” Global Detention Project, 29
July 2011; U.S. State Department, “Trafficking in Persons Report 2012,”
2012, www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/index.htm

Uitzettingen vreemdelingendetentie Verenigd Koninkrijk

Volgens een rapport van de Independent Monitoring Board (IMB) is minder dan de helft
van de 25.487 mensen die uit detentie zijn vrijgelaten in 2018 in het Verenigd
Koninkrijk, teruggekeerd naar het eigen land. In 2018 verblijven er te veel kwetsbare
mensen in detentie in het Verenigd Koninkrijk. Ook worden zorgen uitgesproken over
het veelvuldig gebruik van dwang. Op een gegeven ogenblik werd bij meer dan 90%
van de gedetineerden handboeien gebruikt wanneer zij een afspraak hadden buiten het
detentiecentrum. Nadat de IMB dit aan het licht bracht, is dit aantal afgenomen. Ook
staat in het rapport dat er veelvuldig en onjuist gebruik wordt gemaakt van buikriemen
bij uitzettingsvluchten.
Ook wordt geconstateerd dat mensen regelmatig voor langere tijd in detentie blijven in
het Verenigd Koninkrijk. De langst vastgehouden man zat 763 dagen in detentie. Op
Gatwick Airport werd een man 11 maanden vasthouden, ondanks hoge
gezondheidsrisico’s en zijn mogelijke slachtofferschap van mishandeling, die ook zijn
erkend door een dokter. In vreemdelingendetentiecentrum Morton Hall in Lincolnshire
waren 217 situaties waarin mensen zichzelf (opzettelijk) pijnigden.
De Home Office wordt, door Rudy Schulkind van Bail for Immigration Detainees,
beschuldigd van het herhaaldelijk falen in het geven van goede redenen om iemand in
detentie te plaatsen. Volgens Schulkind faalt het systeem in wat het eigenlijk beoogt te
zijn, namelijk een laatste dwangmiddel voor uitzetting. Veelal wordt detentie toegepast
om vreemdelingen te dwingen tot vrijwillige terugkeer terwijl de Home Office helemaal
niet in staat is om mensen uit te zetten. Schulkind stelt dat het gaat om zinloze wrede
behandeling van mensen die geen misdaad hebben gepleegd.
Volgens James Wilson, waarnemend directeur van Detention Action, was er al vraag
door politici om een 28-dagen detentie-limiet in te stellen. Hij hoopt dat dit met steun
van het rapport van IMB kan worden bewerkstelligd. Hoewel er al wat verbeteringen te
zien zijn in de laatste jaren, zijn er nog steeds zorgen over het gebruik, de
transparantie, het nut van vreemdelingendetentie en de juiste steun voor kwetsbare
gedetineerden. Detention Action zal dan ook niet stoppen met het monitoren van
omstandigheden het komende jaar en blijft streven naar een nieuwe manieren om de
waardigheid voor gedetineerden te verbeteren.

Lange wachtrij psycholoog
Het Meldpunt heeft van verschillende gedetineerden in Detentiecentrum Rotterdam te
horen gekregen dat zij na een verzoek lang moeten wachten op een afspraak met een
psycholoog.
Dit kan problematisch zijn wanneer het bezoek van een psycholoog noodzakelijk is om

de detentieomstandigheden draaglijk te maken. Meneer L. is een van de gedetineerden
die wacht tot hij een psycholoog kan zien. Hij heeft veertien dagen in isolatie gezeten
vanwege het weigeren van een meerpersoonscel, omdat hij dit vanwege zijn
psychische gesteldheid niet aan kan. Meneer L. voelt zich onbegrepen doordat hij geen
psycholoog kan spreken. Hij denkt dat een afspraak met de psycholoog zijn situatie in
detentie zou kunnen veranderen.
Psychische klachten worden vaak veroorzaakt door spanning en depressie. Daarnaast
zijn er ook een aantal gedetineerden met ernstige psychiatrische problemen, die telkens
opnieuw worden gedetineerd. Al in 2012 schreef de Nationale ombudsman hierover, dit
is sindsdien niet aantoonbaar verbeterd.¹
1 https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf

Beklagzittingen
Op 3 oktober 2019 vonden er een aantal beklagzittingen plaats over hetzelfde
onderwerp: de opstand van 22 juli 2019. Op deze bijzondere dag kwamen er ruim 60
gedetineerden in protest tegen hun verblijf in het Detentiecentrum Rotterdam. Het
protest vond plaats op twee luchtplaatsen tegelijkertijd en zorgde voor veel chaos
binnen het Detentiecentrum te Rotterdam.
Hoewel er tijdens het protest moedig een spandoek gespannen was met de tekst
“freedom now”, bleek het Detentiecentrum Rotterdam hier ongevoelig voor. Het
Detentiecentrum Rotterdam strafte alle gedetineerden van de vier afdelingen. Zij
werden voor een lange tijd opgesloten, ondanks het feit dat de gedetineerden tijdens
het protest zonder dwang naar binnen waren gegaan.
De gedetineerden kregen allen een briefje in het Nederlands geschreven met de
boodschap dat het dagprogramma voor een onbepaalde tijd stil was gelegd. Hetgeen
zorgde logischerwijs voor veel onrust en bezorgdheid bij de gedetineerden.
Meerdere gedetineerden zijn in beklag gegaan tegen de gang van zaken tijdens de
gebeurtenis van juli 2019. Zo klaagde de heer D. erover dat hij last kreeg van
hyperventilatie en telkens onder de douche moest gaan staan om af te koelen. De heer
A. klaagde erover dat hij ziek was tijdens de opstand en daardoor überhaupt niet heeft
kunnen deelnemen aan de opstand. Daarnaast spreekt de heer A. ook geen
Nederlands, waardoor het briefje volkomen onduidelijk voor hem was. De heer T. was
isolatie opgelegd omdat hij tijdens de opstand “psychisch dreigend overkwam”. Echter
toen aan het detentiecentrum werd gevraagd om het psychische dreigende gedrag te
specificeren hadden ze geen concreet antwoord. In de rapport van de heer T. stond
zelfs geschreven dat hij rustig was.

Tijdens de zitting werd al vrij snel duidelijk dat het Detentiecentrum Rotterdam in de
nasleep van het protest geen oog had voor ieder afzonderlijk individu. Als verweer werd
namelijk telkens beweerd dat het optreden van het DCR in het kader was van de
openbare veiligheid en de veiligheid van ieder individu. Maar hoe hebben de betrokken
gedetineerden dan bijgedragen aan deze onveilige sfeer? Het DCR bleef stil.
Naderhand werd als argument gegeven dat er zo gehandeld is omdat de opstand van
juli 2019 vergelijkbaar was met de opstand van januari 2019. Echter, gaat het om
andere gedetineerden, andere omstandigheden en andere redenen. Ook zijn we nog in
afwachting van de definitieve uitspraak over de opstand van januari 2019. Hopelijk geeft
de uitspraak in de zaak over de opstand van juli 2019 de betrokken personen enige
genoegdoening.

Herinneringen aan de brand in Schiphol
Op 27 oktober 2019 was het 14 jaar geleden dat in Detentiecentrum Schiphol 11
mensen omkwamen tijdens een grote brand in de vleugel waar vreemdelingen
verbleven. Tot groot verdriet van de nabestaanden werd dit tragische voorval dit jaar
niet herdacht in Detentiecentrum Rotterdam.
In afwachting van hun uitzetting of vrijlating werden de omgekomen mannen en een
vrouw 14 jaar geleden opgesloten in cellencomplex K. Het cellencomplex was ten tijde
van de brand vrijwel nieuw, pas twee jaar eerder gebouwd, maar bleek niet
gecontroleerd te zijn op brandveiligheid.
In de vorige nieuwsbrief heeft het Meldpunt geschreven over een lockdown in het
detentiecentrum Rotterdam tijdens de hittegolf afgelopen zomer, waardoor alle
gedetineerden drie dagen lang in hun cel werden opgesloten. Het Meldpunt kreeg
hierover veel telefoontjes van gedetineerden. Vanwege de ernstige hitte deed het
sommige bellers terugdenken aan de brand op Schiphol. Eén van de gedetineerden is
zelfs een familielid verloren door deze brand. Hij heeft de drie dagen durende insluiting
als zeer traumatisch ervaren.
Op 25 oktober 2019 werd er door de directie van het detentiecentrum een
informatiemarkt georganiseerd in de sportzaal. Voor deze informatiemarkt waren ook
een aantal gedetineerde vreemdelingen uitgenodigd. Samen met afgevaardigden van
verschillende organisaties werden zij in groepjes langs de kraampjes geleid. Een van
de eerste kraampjes op de route was van de brandweer. Helaas werd op deze
bijeenkomst geen aandacht geschonken aan de brand in Schiphol van 14 jaar eerder,
die aan 11 gedetineerde vreemdelingen het leven gekost heeft.
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TAV Meldpunt Vreemdelingendetentie
Hang 16
3011 GG Rotterdam

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.

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>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Meldpuntvreemdelingendetentie · Hang 16 · Rotterdam, Zh 3011 GG · Netherlands

