
Meldpunt 
Vreemdelingendetentie 
verzamelt klachten over de 
omstandigheden   in 
vreemdelingendetentie.  
 
Het doel is om zo meer zicht te 
krijgen op de detentie-
omstandigheden en dit terug te 
koppelen naar de politiek en 
media. Daarnaast bieden we 
hulp bij de opvolging van 
klachten. 
      
Heeft u een klacht? Bel dan naar 
030-2990222, vanuit detentie 
kunt u gratis bellen naar 0800-
3388776 of vul het klachten 
formulier in op onze website 
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Een nieuw jaar – een overzicht van de klachten 
Sinds het Meldpunt Vreemdelingendetentie in 2010 is opgericht, zijn er al meer dan 300 
klachten binnengekomen. In 2010 begonnen wij het Meldpunt met 100 klachten en inmiddels 
ontvangen wij gemiddeld 120 klachten per jaar. 25% van de klachten gaat over de medische 
zorg. Veel mensen klagen dat hun medische klachten niet serieus worden genomen en 
medicijnen worden vaak niet verstrekt. Daarnaast krijgen wij veel klachten over het contact 
met de buitenwereld. 13% vindt namelijk dat hij of zij te weinig privacy krijgt tijdens een 
bezoek. Ook wordt er nog vaak bezoek vroegtijdig weggestuurd. Bejegening naar 
gedetinieerden en plaatsing in isoleercellen (beide 10%) zijn daarna de meest voorkomende 
klachten. Hierbij kunt u denken aan bedreigingen door bewaarders en aan klachten over de 
plaatsing in een isolatiecel. In 6% van de gevallen krijgen wij klachten over het gebruik van 
geweld bij uitzetting of bij vervoer naar een bepaalde locatie. De overige 30% van de 
klachten gaat bijvoorbeeld over visitatie, voeding of de rechtsbijstand.  
 
Op de volgende pagina volgt een overzicht van enkele klachten die wij de afgelopen twee 
maanden hebben binnengekregen. 

1.  Meldingen vanuit detentie 
Meldpunt Vreemdelingendetentie   

 

http://www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl/formulier.asp?id=185


Man verliest bijna een vinger door toedoen van bewaarder  
Afgelopen maand kregen wij van een man de melding binnen, dat een mede-gevangene zijn 
vinger zou zijn kwijtgeraakt door toedoen van een bewaarder. De man zou om een bal 
hebben gevraagd aan de bewaarder, maar deze wilde hem niet geven. Vervolgens ontstond 
er een worsteling, waarbij hij probeerde weg te rennen. Uiteindelijk ging hij zijn cel in, waarna 
de bewaarder de celdeur dichtgooide. Het gevolg hiervan was dat de vingers van de man 
tussen de deur kwamen. Het blijkt dat hij hierdoor bijna zijn pink kwijt was geraakt en 
daarnaast is hij gewond geraakt aan zijn andere vingers. Na het incident is hij met slechte 
medicatie in de isoleercel vastgezet en vervolgens overgeplaatst naar een ander 
detentiecentrum. Het detentiecentrum verklaard dat de man door eigen toedoen zijn vinger 
verwond heeft, want hij zou zelf de celdeur hebben dichtgetrokken. Wij hebben echter vier 
getuigen en het slachtoffer gesproken, en dezen hebben onafhankelijk van elkaar dezelfde 
verklaring afgelegd. De SP heeft zelf kamervragen gesteld naar aanleiding van dit incident. 
Het antwoord op deze vragen verwachten wij rond 15 maart. In één van de volgende 
nieuwsbrieven zullen wij ongetwijfeld terugkomen op deze gebeurtenis.  
 
Klik hier voor de kamervragen over dit incident 
 
Man wordt aangesproken met No–Name  
Bij het Meldpunt kregen wij ook een melding binnen van een man die erover klaagd dat hij 
steeds met ‘no name’  wordt aangesproken. Toen hij voor het eerst in detentie kwam, heeft 
hij zijn naam niet op willen geven. Hierdoor staat hij geregistreerd als No-Name’er. 
Aangezien hij zo niet aangesproken wil worden, heeft hij zijn naam meerdere malen bekend 

gemaakt aan de medewerkers van zijn detentiecentrum. Echter, hij 
blijft aangesproken worden als No-Name. Wij zijn met de advocaat 
bezig hier een oplossing voor te zoeken.  
 
Zwangere vrouw geboeid vervoerd en slecht verzorgd  
Een zwangere vrouw belde ons dat zij erg slecht behandeld wordt. 
Zo zou zij geboeid naar de gynaecoloog in het ziekenhuis zijn 
vervoerd. Ze vroeg zich af waarom zij geboeid werd, want ‘’ze is toch 
geen crimineel?!’’. Bovendien vreesde ze ervoor dat het schadelijk 
zou kunnen zijn voor haar ongeboren kind. Ook zou zij meerdere 
weken alleen zijn opgesloten en is zij zelfs een week lang in de 
isolatiecel geplaatst. De advocaat is bezig met het indienen van een 
klacht en het opvragen van de gegevens, want deze behandeling is 
niet alleen slecht voor de zwangere vrouw, maar ook voor haar kind.  
  

 
 
 
 
IGZ doet onderzoek naar medische zorg in detentie- en uitzetcentra 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een onderzoek gestart naar de medische 
zorg in detentie- en uitzetcentra. In 2009 heeft de IGZ een rapport gepubliceerd over de 
kwaliteit van de medische zorg in de centra. Het huidige onderzoek is een vervolgonderzoek, 
wat erop gericht is om te kijken of de aanbevelingen uit het rapport van 2009 zijn opgevolgd. 
Aangezien wij zoveel klachten binnenkrijgen over de medische zorg, zijn wij erg blij met dit 
onderzoek.  
 
Klik hier voor het rapport uit 2009 

2.   IGZ doet onderzoek naar medische zorg in detentie- en uitzetcentra, 
algehele vrijspraak in zaak Schipholbrand. 

  In het nieuws  

http://ikregeer.nl/documenten/kv-tk-2013Z03164
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.igz.nl%2Fzoeken%2Fdownload.aspx%3Fdownload%3DMedische_diensten_in_detentiecentra.pdf&ei=XuglUZfHM-jC0QXFgoCYDw&usg=AFQjCNHmKOy0FCbhZGzt6yCxFxBSz


Algehele vrijspraak in zaak Schipholbrand  
De verdachte van de schipholbrand in 2005, Ahmed uit Libië, waarbij elf mensen om het 

leven kwamen, is vrijgesproken. Eerder was hij 
al tweemaal veroordeeld voor opzettelijke 
brandstichting, maar nu oordeelde het Haagse 
Hof echter dat hij niet had kunnen verwachten 
dat er een brand zou ontstaan toen hij zijn 
sigaret weggooide richting het voeteneinde van 
zijn bed. Ahmed raakte zelf zwaargewond door 
de brand en lag zelfs een tijdje in coma.  
 
Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat er op z’n 
minst sprake is van schuld. Het bekijkt of het 
nog in cassatie gaat bij de Hoge Raad. 

 
 
 

 
 
Nationale Ombudsman uit kritiek om vreemdelingendetentiebeleid 
Afgelopen maand heeft de Nationale Ombudsman een brief gestuurd aan staatssecretaris 
Teeven (Veiligheid en Justitie), omdat hij vindt dat vreemdelingen in detentie in een veel te 
streng regime zitten voor uitzetting. Zo zegt de Nationale Ombudsman dat het detentieverblijf 
voor vreemdelingen geestdodend is. Dit moet onder meer verbeterd worden door onbegeleid 
familiebezoek toe te laten en een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Ook moeten er 
mogelijkheden zijn tot het volgen van een opleiding. Andere belangrijke punten zijn dat het 
opsluiten van kinderen in vreemdelingendetentie onmiddelijk moet worden beëindigd en dat 
het gebruik van de isoleercel tot het uiterste beperkt moet worden. De Nationale 
Ombudsman, en ook de IGZ, zal zich de komende tijd ook erg richten op de medische zorg 
in detentie- en uitzetcentra.  
 
Staatssecretaris Teeven heeft er erg lang over gedaan om de adviezen van de Nationale 
Ombudsman van augustus 2012 te beantwoorden. Dit deed hij pas na vier maanden, in 
december 2012. Daarnaast gaat de staatssecretaris in zijn reactie niet in op de kritiek van de 
Nationale Ombudsman. Via onderstaande links kunt u (nogmaals) het rapport van de 
ombudsman lezen en zijn reactie op de brief van staatssecretaris Teeven. De brief van 
staatssecretaris Teeven aan de Nationale Ombudsman is niet openbaar gemaakt. 
 
Rapport van de Nationale Ombudsman augustus 2012 
Brief van de Nationale Ombudsman januari 2013 
 
 
 
 

 
 
De Groene Amsterdammer 
Op 7 maart verscheen er van het tijdschrift ‘De Groene Amsterdammer’ een speciale uitgave  
over illegalen in Nederland. Waar wij eerder in deze nieuwsbrief al vertelden over een 
melding van een man waarvan zijn vinger door toedoen van een bewaker zwaar beschadigd 
zou zijn geraakt, daar verteld in dit tijdschrift een getuige over het voorval. Ook geeft de 
getuige een beeld van zijn leven in en voorafgaand aan de vreemdelingenbewaring. Naast 
dit verhaal staan er nog vele andere verhalen die de moeite waard zijn om te lezen. 

3.  Nationale Ombudsman uit kritiek om vreemdelingendetentiebeleid  
  In de politiek  

4.  De Groene Amsterdammer, VluchtelingenWerk Magazine.  

  Publicaties  

http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-aJBfOxAB5oJ:www.nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/default/files/2013-01-23_pdf_brief_staatssecretaris_teeven.pdf+&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESgibGIvVMw8baJmi8cvZe9k8CtkDvl4CFFL5axROkLgMNlNcLbjbY6GiXi


VluchtelingenWerk Magazine 
Elk seizoen publiceerd VluchtelingenWerk een magazine. Ook in de editie ‘Lente 2013’  
komen verschillende verhalen voor over de vreemdelingenbewaring. Zo komt ook de 
melding, die tevens te zien is in deze nieuwsbrief, over het gebruik van de benaming No-
Name voor in de uitgave. Nhabil Mourad (34) zegt in het artikel dat hij niet begrijpt waarom 
het op deze manier moet gaan en ook laat hij blijken hoe onzeker hij is over de duur van zijn 
verblijf in de vreemdelingenbewaring. 
 
Klik hier om gratis deze editie te ontvangen 
 
 
 
 
 
Campagnedag Vreemdelingenbewaring   
Dit jaar voert Amnesty volop campagne voor een einde 
van de vreemdelingenbewaring in Nederland. Amnesty 
vindt dat de vreemdelingenbewaring enkel gebruikt mag 
worden als uiterst middel. Zo zijn er volgens de organisatie 
genoeg alternatieven. Deze alternatieven zijn misschien 
niet ideaal, maar wel een stuk beter dan gevangenschap. 
Denk hierbij aan een borgsom, meldplicht of elektronische 
enkelband.  
 
Als start van de campagne, is op 2 maart 2013 een 
informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin 
achtergrondinformatie en workshops over de 
vreemdelingenbewaring werden gegeven. Het doel van 
deze bijeenkomst was om uiteindelijk een groep mensen samen te brengen die bepaalde 
kennis, contacten of vaardigheden bezitten. Dit Amnesty Actieteam zal zich de komende tijd 
door heel Nederland in gaan zetten om een einde te maken aan de inhumane 
vreemdelingenbewaring. 
 
Movies that Matter Festival 
Ieder jaar worden er tijdens het Movies that Matter Festival speelfilms en documentaires uit 
de hele wereld vertoond. Dus ook dit jaar! Het filmprogramma wordt begin maart bekend 
gemaakt, maar wij weten al wel dat er in ieder geval een Nederlandse film zal worden 
vertoond over vreemdelingendetentie. Deze Nederlandse speelfilm, genaamd ‘Exit’, is 
gebaseerd op een waargebeurd verhaal. U zult een verhaal zien over de harde werkelijkheid 
van het uitzetbeleid. Vijf uitgeprocedeerde vreemdelingen besluiten zich te verzetten tegen 
hun uitzetting. Een nachtelijke confrontatie op vliegveld Zestienhoven tussen vijf 
uitgeprocedeerde asielzoekers en Nederlandse dienders loopt uit op een veldslag. 

 
De ticketverkoop startte op 7 maart en 
het festival vindt plaats van 21 tot en 
met 27 maart in Den Haag. Kaarten 
kunt u via deze link online bestellen, of 
op de festivallocaties Filmhuis Den 
Haag en Theater aan het Spui. Voor 
wie er niet bij kan zijn: ‘Exit’ wordt 
tevens op 23 maart uitgezonden op 
Nederland 2. 

 
 
 

5.  Campagnedag Vreemdelingenbewaring, Movies that Matter Festival, Wakes 
Activiteiten  

http://www.vluchtelingenwerk.nl/webwinkel/magazine/vluchtelingenwerk-magazine-lente-2013.php
http://www.filmhuisdenhaag.nl/special/234/movies-that-matter-festival.aspx


Wakes 
Na de Schipholbrand in 2005 zijn de Raden van Kerken van Soest en Zeist een initiatief 
gestart met de naam Wake Zeist. Tijdens de zogenoemde wakes, die eens in de maand 
plaatsvinden bij de detentie- en uitzetcentra, gaat er een groep van verschillende 

organisaties en vrijwilligers naar één van de centra om daar stil 
te staan bij het strenge vreemdelingenregime. Er wordt onder 
anderen gesproken, kunst gemaakt, bloemen in het hek gestopt 
en liederen gezongen. Ook zamelt de organisatie 
(winter)kleding in, omdat de detentiecentra alleen voor de strikt 
noodzakelijke kleding zorgt. De wakes zullen doorgaan zolang 
als er mensen zonder strafblad worden opgesloten.  
 
Wil u graag meedoen aan de wakes? Naast Wake Zeist worden 
er door andere organisaties ook wakes georganiseerd bij 
andere detentiecentra. Klik op één van de onderstaande 
websites! 
 
Klik hier voor de website van Wake Schiphol 
Klik hier voor de website van Wake Zeist 
Klik hier voor de website van Wake Zestienhoven en Rotterdam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Amnesty International, Stichting het R.C. Maagdenhuis en Haella 

 

 

www.meldpuntvreemdelingendtentie.nl | 030-2990222 | vanuit detentie: 0800-3388776 

Stichting LOS - Meldpuntvreemdelingendetentie 
 

http://www.schipholwakes.nl/index.html
http://www.wakezeist.nl/
http://www.stichtingros.nl/site/index.php?table=knowledge&ID=77
http://www.meldpuntvreemdelingendtentie.nl/
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