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1 Inleiding
Vreemdelingen aan wie geen verblijf in Nederland 
is toegestaan kunnen met het oog op uitzetting in 
vreemdelingenbewaring worden gesteld. Binnen 
de vreemdelingenbewaring zijn twee groepen te 
onderscheiden: vreemdelingen die in Nederland 
worden aangehouden wegens illegaal verblijf en 
aan de grens geweigerde vreemdelingen.1 Zij wor-
den ingesloten op grond van respectievelijk artikel 6 
en artikel 59 van de Vreemdelingenwet (Vw 2000). 
Jaarlijks worden er tussen de acht- en tienduizend 
vreemdelingen op grond van de Vw 2000 hun 
vrijheid ontnomen.2 Vreemdelingendetentie betreft 
een bestuursrechtelijke maatregel, die ertoe dient 
om de vreemdeling beschikbaar te houden voor 
zijn uitzetting, of om hem te beletten zich toegang 
te verschaffen tot Nederland. De afgelopen tijd 
hebben verschillende organisaties forse kritiek 
geleverd op de tenuitvoerlegging van deze vorm van 
vrijheidsbeneming, waarbij de vraag of de rechten 
van gedetineerde vreemdelingen afdoende worden 
gegarandeerd in overwegende zin negatief beant-
woord wordt.3 Vreemdelingen worden regelmatig 
gedurende lange tijd vastgehouden onder een 
regime dat geen recht doet aan het bestuursrechte-
lijke karakter van de maatregel, maar grote overeen-
komsten vertoont met de vrijheidsbeneming in het 
strafrecht – en soms gaat vreemdelingendetentie 
zelfs gepaard met grotere beperkingen dan een 
strafrechtelijke detentie.4

Vreemdelingendetentie betreft 
een bestuursrechtelijke 
maatregel, die ertoe dient om 
de vreemdeling beschikbaar te 
houden voor zijn uitzetting, of om 
hem te beletten zich toegang te 
verschaffen tot Nederland

Er wordt wel gezegd dat de wijze waarop een maat-
schappij gedetineerde personen behandelt laat zien 
in hoeverre die maatschappij zich heeft verbonden 
aan de universaliteit van mensenrechten.5 Gesloten 
instellingen zoals gevangenissen en detentiecentra 
illustreren namelijk bij uitstek de dilemma’s bij het 
vinden van een balans tussen veiligheid en het waar-
borgen van de rechten van de mens.6 Maar misschien 
nog wel meer dan de behandeling van gedetineerden 
maakt de wijze waarop een maatschappij omgaat met 
immigranten duidelijk in hoeverre de retoriek van uni-
versele rechten ook in praktische zin gestalte krijgt.7 
In deze korte bijdrage zal ik ingaan op de bijzondere 
problemen die spelen bij de implementatie van men-
senrechten in de vreemdelingenbewaring.

Er wordt wel gezegd dat de 
wijze waarop een maatschappij 
gedetineerde personen 
behandelt laat zien in hoeverre 
die maatschappij zich heeft 
verbonden aan de universaliteit 
van mensenrechten

2 ‘Totale instituties’
Detentiecentra zijn ‘totale instituties’ – instellingen 
die nagenoeg alle aspecten van het leven van een 
persoon beheersen.8 Dat maakt de implementatie 
van mensenrechten bijzonder urgent in deze instel-
lingen, maar tegelijkertijd is de implementatie om 
diezelfde reden ook erg lastig. Ten eerste kan de 
implementatie van mensenrechten in een gesloten 
instelling bemoeilijkt worden omdat de overheid 
een bijzondere zorgtaak heeft om de veiligheid van 
degenen die zijn ingesloten te garanderen. Het 
volgende voorbeeld uit een recent rapport van de 
Nationale Ombudsman illustreert de complexiteit bij 
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1 Bij die laatste categorie kan 
het ook gaan om asielzoekers 
die de toegang tot Nederland 
geweigerd wordt, bijvoorbeeld 
omdat een ander land op 
grond van Europese afspraken 
verantwoordelijk is voor de 
behandeling van hun asiel-
aanvraag.

2 Amnesty International, Vreem
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de mensenrechten, november 
2010 www.amnesty.nl/ 
documenten/rapporten/ 
rapport%20vreemdelingen 
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3 Amnesty international in 
bovengenoemd rapport; zie 
ook Justitia et Pax, Humaniteit 
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mei 2010 www.justitiaetpax.nl/
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59 Vw bedraagt 73 dagen; 
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vreemdelingen zit langer dan 
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de Vreemdelingenbewaring, 
september 2010, p. 28.
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het vinden van de juiste balans tussen respect voor 
mensenrechten en de zorg voor de veiligheid van de 
ingesloten persoon.

Verzoekster is in vreemdelingenbewaring gesteld […] Tijdens haar 
verblijf werd verzoekster […] gevraagd om haar hoofddoek af te 
doen. Zij moest haar hoofddoek […] permanent afgeven aan twee 
vrouwelijke arrestantenwachten in aanwezigheid van twee mannen. 
In haar cel probeerde verzoekster zelf een hoofddoek te maken van 
kleenex zakdoeken. Ook deze geïmproviseerde hoofddoek is haar af-
genomen. Verzoekster […] beschouwt het afnemen van haar hoofd-
doek als een ernstige inbreuk op haar integriteit en geloofsbeleving.9

De inbreuk op het recht van vrijheid van godsdienst 
werd in dit specifieke geval gerechtvaardigd geacht 
onder verwijzing naar de zorg voor de veiligheid van 
de vrouw – in het verleden had een vrouw in een 
Haagse politiecel zelfmoord gepleegd met gebruik 
van haar hoofddoek. Wel wees de Ombudsman op 
het belang van voldoende vrouwelijke arrestanten-
wachten die toezicht konden houden op de vrouwen 
die zonder hoofddoek ingesloten waren, vooral bij 
de vreemdelingenbewaring.

Ten tweede kan de implementatie van mensenrechten 
in een gesloten setting problematisch zijn, juist omdat 
het om een totale institutie gaat waar een persoon 
zich niet aan kan ontrekken.10 Deze problematiek 
wordt misschien nog het best geïllustreerd door de 
veelvuldige plaatsing van gedetineerde vreemdelin-
gen in afzondering.11 Afzondering kan een sanctie op 
verbaal of fysiek geweld zijn, maar ook hongerstakers 
in vreemdelingenbewaring worden opgesloten in een 
kale isoleercel. Als de afzondering als sanctie wordt 
toegepast, wordt het de vreemdeling niet altijd toe-
gestaan om contact met zijn advocaat op te nemen, 
hetgeen een effectief gebruik van het klachtrecht 
bemoeilijkt.12 Het is van belang dat juist in de context 
van de vreemdelingenbewaring, waar mensen vaak 
niet goed begrijpen waarom zij vastzitten en onder 
grote spanning staan vanwege de onzekerheid over 
de duur van detentie, niet te snel naar het middel van 
afzondering wordt gegrepen zonder dat goed wordt 
geïnvesteerd in andere manieren om conflicten te 
deëscaleren. Dat lijkt nu echter niet het geval te zijn, 
zo schrijft de Inspectie voor de Sanctietoepassing in 
een recent rapport waarin zij de tenuitvoerlegging van 
de vreemdelingenbewaring tegen het licht houdt.13

Het is van belang dat, juist in de 
context van de vreemdelingen-
bewaring, niet te snel naar het 
middel van afzondering wordt 
gegrepen zonder dat goed wordt 
geïnvesteerd in andere manieren 
om conflicten te deëscaleren

3 Mensenrechten in detentie
Ingevolge artikel 15 lid 4 van de Grondwet kan 
iemand die zijn vrijheid wordt ontnomen in de uitoe-
fening van zijn grondrechten worden beperkt voor 

zover deze uitoefening zich niet met de vrijheidsbe-
neming verdraagt. Het Vreemdelingenbesluit (Vb) 
bepaalt voor wat betreft de vreemdelingenbewaring 
dat de vreemdeling, bij de tenuitvoerlegging van de 
bewaring, niet verder wordt beperkt in de uitoefening 
van grondrechten dan wordt gevorderd door het doel 
van deze maatregel en de handhaving van de orde 
en de veiligheid op de plaats van tenuitvoer legging.14 
Deze regel wordt ook wel het beginsel van de mini-
male beperkingen genoemd.

Het Vreemdelingenbesluit bepaalt 
dat de vreemdeling niet verder 
wordt beperkt in de uitoefening 
van grondrechten dan wordt 
gevorderd door het doel van deze 
maatregel en de handhaving van 
de orde en de veiligheid op de 
plaats van tenuitvoerlegging

Dat gedetineerden in beginsel ten volle aanspraak 
blijven maken op al hun mensenrechten – behalve 
het recht op vrijheid – is ook terug te vinden in de 
jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten 
van de Mens (EHRM).15 Zij hebben onder andere 
recht op vrijheid van meningsuiting,16 evenals het 
recht om hun godsdienst te belijden17 en het recht 
op respect voor familieleven.18 Ook moeten zij 
gebruik kunnen maken van het recht op toegang 
tot een advocaat en de rechter, en hebben zij recht 
op een eerlijk proces.19 Eventuele beperkingen op 
deze rechten moeten gerechtvaardigd zijn onder het 
EVRM, alhoewel, zo tekent het EHRM wel aan, die 
rechtvaardiging kan worden gevonden in veiligheids-
overwegingen die inherent zijn aan detentie.20 

Het absolute verbod op marteling, of op een onmen-
selijke of vernederende behandeling, neergelegd in 
artikel 3 EVRM, geldt uiteraard ook voor mensen die 
hun vrijheid ontnomen zijn.21 Wel zal bij de vraag of 
een specifieke situatie onder de reikwijdte van artikel 
3 EVRM valt, rekening moeten worden gehouden met 
de omstandigheden van het geval. Of het plaatsen 
van gevangenen in afzondering in strijd is met artikel 
3 EVRM hangt bijvoorbeeld af van de omstandighe-
den, de striktheid van de maatregel, de duur, het doel 
en de effecten ervan op de gedetineerde. ‘Complete 
sensory deprivation’, waarbij de gedetineerde niet 
alleen in afzondering wordt geplaatst, maar zich ook 
in een situatie bevindt waar zintuigelijke prikkels tot 
het minimale worden gereduceerd, is altijd in strijd 
met het verbod op een onmenselijke behandeling.22 
In Van der Ven tegen Nederland oordeelde het 
Hof verder dat de wekelijkse ‘strip searches’ waar 
een gedetineerde in een extra beveiligde instelling 
aan werd blootgesteld in strijd waren met artikel 3 
EVRM.23 Verder vergt artikel 3 EVRM dat de over-
heid een serieus en grondig onderzoek instelt naar 
klachten over mishandeling gedurende de vrijheids-
beneming.24

7 Zie bijvoorbeeld L. Bosniak, 
The Citizen and the Alien: 
Dilemmas of Contemporary 
Membership, Princeton Uni-
versity Press 2006; en M-B. 
Dembour en T. Kelly (red.) Are 
Human Rights for Migrants?, 
New York: Routledge, 2011.

8 Naylor 2008, p. 3. Die totaliteit 
komt duidelijk naar voren in een 
(van de vele) voorbeeld(en) 
dat te vinden is in het rapport 
van Amnesty International van 
november 2010: een zwangere 
vrouw in detentie kon slechts 
geboeid haar gynaecoloog 
in het ziekenhuis bezoeken, 
en haar Nederlandse man 
mocht bij die bezoeken niet 
aanwezig zijn. Zie Amnesty 
International, p. 22. Zie over 
‘totale instituties’: E. Goffman, 
Asylums, Harmondsworth: 
Penguin 1968.

9 Rapport van de Nationale 
Ombudsman, 26 augustus 
2010, 2010/238.

10 Goffman noemt de gevangenis 
(en het psychiatrische zieken-
huis) als voorbeeld van een 
totale institutie ‘that features 
involuntary membership’. Zie 
Goffman 1968, p. 11.

11 Inspectie voor de Sanctietoe-
passing, De Tenuitvoerlegging 
van de Vreemdelingenbewa
ring, september 2010, p. 42.

12 Amnesty International, p. 26.
13 Inspectie voor de Sanctie-

toepassing, De Tenuitvoerleg
ging van de Vreemdelingen
bewaring, p. 42; en zie 
ook het Inspectierapport, 
Detentie centrum Noord
Holland  Locatie Zaandam. 
Doorlichting, januari 2010.

14 Art. 5.4 Vb.
15 EHRM 6 oktober 2005, 

ECHR 2005, 681 (Hirst v. 
the UK). 

16 EHRM 11 december 2003, 
2003-XII (Yankov v. Bulgaria), 
§ 126-45.

17 EHRM 29 april 2003, 2003-V 
(Poltoratskiy v. Ukraine), 
§ 167-71. 

18 EHRM 12 november 2002, 
no. 26761/95 (Płoski v. 
Poland).

19 EHRM 28 juni 1984, A-80 
(Campbell and Fell v. the 
 United Kingdom); en EHRM 
21 februari 1975, A-18. 
(Golder v. the UK).

20 Hirst v the UK, § 69.
21 EHRM 15 juli 2002, Reports 

2002-VI (Kalashnikov v. 
Russia); en EHRM 4 februari 
2003, Reports 2003-II (Van 
der Ven v. the Netherlands).

22 Hirst v. the UK.
23 Van der Ven v. the Nether

lands, § 61 en 62.
24 EHRM 16 december 2008, 

no. 17332/03 (Levinta v. 
Moldova).
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25 EHRM 29 januari 2008, 
no. 13229/03 (Saadi v. 
the UK ), § 74. 

26 Zie ABRvS 7 oktober 
2010, LJN: BO0985, JV 
2010, 461; en Rb. Haar-
lem, 20 maart 2009, LJN: 
BH6928, JV 2009, 197.
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Specifiek met betrekking tot vrijheidsbeneming in het 
vreemdelingenrecht stelt het Hof dat artikel 5 EVRM 
– de bepaling in de Conventie die de voorwaarden 
neerlegt waaraan een rechtmatige detentie moet 
voldoen – eist dat de omstandigheden en tenuitvoerleg-
ging van de bewaring recht doen aan het niet-strafrech-
telijke karakter van de maatregel.25 Ook het Europese 
Comité inzake de voorkoming van foltering en onmense-
lijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) 
dringt er bij staten op aan om er zorg voor te dragen dat 
de tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring 
gepaard gaat met minimale beperkingen. 

Een aantal aspecten uit de praktijk 
van vreemdelingendetentie behoeft 
bijzondere aandacht in verband met 
het waarborgen van de rechten van 
de gedetineerden

4 Knelpunten 
Een aantal aspecten uit de praktijk van vreemdelin-
gendetentie behoeft bijzondere aandacht in verband 
met het waarborgen van de rechten van de gedeti-

neerden. Het gaat dan om het gebruik van geweld, 
het vervoer van de vreemdelingen, bezoek- en 
verlofregelingen, toegang tot rechtshulpverleners 
en sanctiemaat regelen. Voor een goed begrip van 
deze knelpunten volgt hieronder eerst een beknopt 
overzicht van het algemene juridische kader dat op 
de tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring 
van toepassing is. Daarna zal ik een aantal knel-
punten aan de hand van voorbeelden uit de praktijk 
illustreren.

Vreemdelingen die worden gedetineerd in verband 
met een toegangsweigering (art. 6 Vw 2000) worden 
gedetineerd in detentiecentrum Schiphol-Oost, en 
zij vallen onder het Reglement regime grenslogies 
(Rrg). Vreemdelingen die gedetineerd worden met 
het oog op hun uitzetting (art. 59 Vw 2000) vallen 
daarentegen onder de Penitentiaire Beginselenwet 
(Pbw). Voor de detentie van deze laatste groep is 
een aantal detentiecentra in het land te vinden, die 
allen de status van Huis van Bewaring hebben. De 
vreemdelingenbewaring kan overigens ook in een po-
litiecel ten uitvoer worden gelegd, maar het verblijf in 
een politiecel is in de jurisprudentie in duur beperkt.26 
Als de uitzetting van een vreemdeling aanstaande is, 
wordt hij overgeplaatst naar een uitzetcentrum, waar 
het Rrg weer van toepassing is. Er zijn significante 
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verschillen tussen beide regimes, waarbij het regime 
grenslogies minder beperkingen oplegt aan de 
gedetineerde dan het regime zoals neergelegd in 
de Pbw.27 In het navolgende zal ik mij, tenzij anders 
aangegeven, beperken tot het regime van de vreem-
delingenbewaring volgens de Pbw.

Toen vreemdelingenbewaring in het begin van de 
jaren negentig nog niet zo veel werd toegepast en 
er voor de tenuitvoerlegging van deze maatregel nog 
geen aparte centra bestonden, werden vreemdelin-
gen in ‘gewone’ Huizen van Bewaring gedetineerd. 
Het was begrijpelijk dat er voor deze groep geen 
apart regime gold, nu het om een kleine groep ging 
die tussen andere voorlopige gehechten gedeti-
neerd zat. De oorspronkelijke reden om gedetineer-
de vreemdelingen volgens de Pbw te behandelen 
is nu echter weggevallen, aangezien zij alleen nog 
in speciale detentiecentra worden vastgehouden. 
In 2007 sprak het CPT overigens zijn verbazing al 
uit over het feit dat de vreemdelingenbewaring in 
Nederland hetzelfde regime kent als de voorlopige 
hechtenis in het strafrecht, en het uitte zijn bezorgd-
heid over de gelijkenis tussen twee van elkaar te 
onderscheiden vormen van vrijheidsbeneming.28 Het 
is dan ook niet goed te begrijpen waarom de over-
heid blijft vasthouden aan het regime van de Pbw in 
de detentiecentra, terwijl in de uitzetcentra en bij de 
grensdetentie wél het lichtere regime van het Rrg 
geldt.29 In ieder geval wordt me t een regime dat 
geënt is op het strafrecht geen recht gedaan aan het 
beginsel van de minimale beperkingen.30

In 2007 sprak het CPT zijn 
verbazing al uit over het feit dat 
de vreemdelingenbewaring in 
Nederland hetzelfde regime 
kent als de voorlopige hechtenis 
in het strafrecht

Daarbij is overigens nog van belang dat voor de 
in bewaring gestelde vreemdelingen in sommige 
gevallen in negatieve zin wordt afgeweken van de 
Pbw zoals deze wordt toegepast op strafrechtelijk 
gedetineerden. Ik noem bijvoorbeeld de onmoge-
lijkheid voor gedetineerde vreemdelingen om arbeid 
te verrichten. Arbeid biedt gedetineerden afleiding 
en is een manier om de dag te structureren,31 iets 
dat ingesloten vreemdelingen moeten missen om-
dat zij volgens de minister niet ‘geresocialiseerd’ 
hoeven te worden. Zij keren immers niet terug in 
‘onze’ samenleving.32 Ook zijn gedetineerde vreem-
delingen in tegenstelling tot strafrechtelijk gede-
tineerden uitgesloten van verlof, en de vraag of 
er sprake is van een uitzonderlijk humanitair geval 
op grond waarvan incidenteel begeleid verlof kan 
plaatsvinden wordt van inrichting tot inrichting ver-
schillend beantwoord.33 Verder hebben de vreem-
delingen geen recht op bezoek zonder toezicht, 
terwijl de directeur van een Huis van Bewaring dat 
in het geval van strafrechtelijk gedetineerden één 

keer per maand kan toestaan.34 Al deze beperkingen 
op de rechten voor gedetineerden in de Pbw staan 
op gespannen voet met het beginsel van minimale 
beperkingen.

Arbeid biedt gedetineerden 
afleiding en is een manier om 
de dag te structureren, iets dat 
ingesloten vreemdelingen moeten 
missen omdat zij volgens de 
minister niet ‘geresocialiseerd’ 
hoeven te worden

Voor het gebruik van geweld of een inbreuk op de 
onaantastbaarheid van het lichaam moet altijd een 
wettelijke basis bestaan. Verder moet het gaan 
om een proportionele en subsidiaire maatregel. Zo 
oordeelde de Nationale Ombudsman dat het gebruik 
van geweld om vingerafdrukken van een gedetineer-
de vreemdeling te verkrijgen niet gerechtvaardigd 
was omdat het weinig waarschijnlijk was dat er op 
die manier bruikbare vingerafdrukken zouden worden 
afgenomen, en omdat er andere middelen beschik-
baar waren om de vreemdeling tot meewerken te 
bewegen.35 Ook het gebruik van hand- of koppel-
boeien is een maatregel waarbij het geweldsmono-
polie van de staat wordt ingezet, en die een inbreuk 
betekent op de onaantastbaarheid van het lichaam.36 
Bij het vervoer van vreemdelingen in detentie wordt 
echter standaard gebruikgemaakt van hand- of 
koppelboeien én een broekstok. De Inspectie voor 
de Sanctietoepassing noemt het voorbeeld van 
een blinde vrouw die het ziekenhuis bezocht met 
koppel boeien en broekstok, en merkt op dat som-
mige vreemdelingen aangeven dat zij om deze reden 
afzien van ziekenhuisbezoek.37 Voor de combinatie 
van koppelboeien én een broekstok is in ieder geval 
geen wettelijke basis. Het gebruik van één van beide 
middelen is verder slechts toegestaan indien dit pas-
send en proportioneel is in het individuele geval.38 
Een vreemdeling die weigerde om geboeid over 
straat naar de ambassade te lopen liep ten gevolge 
van die weigering lichamelijk letsel op, omdat de 
verantwoordelijke ambtenaren lichamelijk geweld 
toepasten om hem de handboeien alsnog om te 
doen. In dit specifieke geval verzaakte de overheid 
ook nog eens haar plicht om grondig onderzoek te 
doen naar klachten over mishandeling gedurende de 
detentie.39

Het gebruik van hand- of 
koppelboeien is een maatregel 
waarbij het geweldsmonopolie 
van de staat wordt ingezet, en 
die een inbreuk betekent op de 
onaantastbaar heid van het lichaam

27 Zie de brief van de Minister 
van Justitie aan de Voorzitter 
van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 29 juni 
2010, Kamerstukken II 
2009/10, 19 637, nr. 1353.

28 Report to the authorities of the 
Kingdom of the Netherlands 
on the visits carried out to the 
Kingdom in Europe, Aruba en 
the Netherlands Antilles by 
the European Commission for 
the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treat
ment of Punishment (CPT) in 
juni 2007, Straatsburg, 5 fe-
bruari 2008, CPT/Inf (2008)2.

29 Ook in de heroriëntatie van de 
Vreemdelingenbewaring die 
werd aangekondigd in de brief 
van de Minister van Justitie aan 
de Tweede Kamer van 29 juni 
2010 wordt vastgehouden aan 
het regime van de Pbw – zon-
der dat de Minister daar een 
goede verklaring voor geeft, 
behalve een verwijzing naar de 
‘noodzakelijke beveiligings- en 
beheersmaatregelen die on-
vermijdelijk zullen samengaan 
met uiterlijke en regimaire 
kenmerken behorend bij een 
detentielocatie.’ 

30 A. van Kalmthout, ‘Vreemde-
lingenbewaring’, in: E.R. Muller 
en P.C. Vegter (red), Detentie: 
Gevangen in Nederland, 
Alphen aan de Rijn: Kluwer 
2009, p. 307-332.

31 Zie Inspectie voor de Sanctie-
toepassing, De Tenuitvoerleg
ging van de Vreemdelingen
bewaring, p. 36.

32 Zie de brief van 29 juni 2010. 
33 Inspectie voor de Sanctietoe-

passing, De Tenuitvoerlegging 
van de Vreemdelingenbewa
ring, p. 41

34 Amnesty International, p. 19.
35 Nationale Ombudsman,  

Rapport 2010/267,  
24 september 2010.

36 Zo oordeelde de Nationale 
Ombudsman dat het gebruik 
van handboeien in een 
grenslogies niet behoorlijk 
was omdat er geen wettelijke 
basis voor bestond.  
Zie Rapport 2010/353,  
14 december 2010.

37 Inspectie voor de Sanctie-
toepassing, De Tenuitvoerleg
ging van de Vreemdelingen
bewaring, p. 56

38 Zie Nationale Ombudsman, 
Rapport 2010/177, 6 juli 
2010; en de beslissing van 
de Raad voor Strafrechts-
toepassing en Jeugdbescher-
ming van 24 januari 2011, 
nr. 10/2007/GA.

39 Nationale Ombudsman, 
 Rapport 2010/177.
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Verder is het in sommige instellingen standaard dat 
vreemdelingen bij terugkomst na tussentijds vervoer 
gevisiteerd worden. Visitatie betekent een inbreuk 
op de lichamelijke integriteit die slechts kan worden 
toegepast als daar een strikte noodzaak voor bestaat. 
Een routinematige toepassing ervan op mensen die 
aan vrijheidsbeneming als bestuursrechtelijke maat-
regel zijn onderworpen, zonder dat in elk individueel 
geval de veiligheidsrisico’s worden gewogen, is 
onrechtmatig. In het rapport van Amnesty Interna-
tional geven vreemdelingen aan dat zij de visitatie 
als bijzonder vernederend ervaren en dat zij soms 
om die reden afzien van ziekenhuisbezoek. Visita-
tie zonder strikte noodzaak is dan ook strijdig met 
artikel 3 EVRM en de jurisprudentie van het EHRM 
zoals hierboven besproken.40 Ook de Inspectie voor 
de Sanctietoepassing karakteriseert visitatie na 
ziekenhuisbezoek of een zitting bij de rechtbank als 
te ver doorgeschoten veiligheidsbeleid, en zij doet 
de aanbeveling om in deze gevallen de vreemdeling 
slechts te fouilleren.41

Een routinematige toepassing 
van visitatie op mensen die 
aan vrijheidsbeneming als 
bestuursrechtelijke maatregel 
zijn onderworpen, zonder 
dat in elk individueel geval 
de veiligheidsrisico’s worden 
gewogen, is onrechtmatig

Met betrekking tot de sanctie- of ordemaatregelen 
springt het frequente gebruik van de maatregel 
van afzondering in de vreemdelingenbewaring, 
zoals hierboven al ter sprake kwam, het meest in 
het oog. In de Pbw is voorzien in ordemaatregelen, 
waaronder plaatsing in een afzonderingscel, en 
disciplinaire straffen, zoals plaatsing in een strafcel. 
Artikel 23 Pbw noemt vier gronden voor plaatsing in 
een afzonderingscel: het belang van de handhaving 
van de orde en veiligheid in de inrichting, bescher-
ming van de betrokken gedetineerde, ziekte van de 
gedetineerde en indien de gedetineerde hier zelf om 
verzoekt. Artikel 51 lid 1 onder a jo. artikel 50 Pbw 
bepaalt dat de directeur opsluiting in een strafcel als 
straf kan opleggen indien een gedetineerde betrok-
ken is bij feiten die onverenigbaar zijn met de orde en 
veiligheid in de inrichting.

Maar ook hongerstakers in vreemdelingendetentie 
worden in een isoleercel geplaatst, waar alleen een 
matras en een toilet aanwezig is, en waar zij overdag 
geen beschikking hebben over een deken. Zij moeten 
hun eigen kleding uitdoen en krijgen zogenaamde 
scheurkleding aan, een kledingstuk waarover het 
CPT heeft opgemerkt dat het het de gedetineerde 
moeilijk maakt om zijn persoonlijke waardigheid te 
behouden.42 Ook de Nationale Ombudsman komt tot 
de conclusie dat de verblijfsomstandigheden voor 

hongerstakers in een isoleercel niet te rechtvaar-
digen zijn.43 Het gebruik van afzondering onder deze 
omstandigheden betekent dan ook een schending 
van het verbod op een onmenselijke of vernederende 
behandeling.44

Hongerstakers in vreemdelingen-
detentie worden in een isoleercel 
geplaatst, waar alleen een matras 
en een toilet aanwezig is, en waar 
zij overdag geen beschikking 
hebben over een deken

5 Implementatie
Een laatste punt van aandacht is de rechtsbescher-
ming van de vreemdeling in bewaring. Op grond van 
artikel 94 Vw 2000 kan de ingesloten vreemdeling 
zijn vrijheidsbeneming aanvechten bij de vreemdelin-
genrechter. Ingevolge het vierde lid van deze bepa-
ling verklaart de rechtbank het beroep gegrond indien 
de toepassing of tenuitvoerlegging van de maatregel 
in strijd is met de Vw 2000 dan wel bij afweging van 
alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet 
gerechtvaardigd is. In dat geval wordt de opheffing 
van de maatregel bevolen óf een wijziging van de 
wijze van tenuitvoerlegging daarvan. Maar volgens de 
hoogste vreemdelingenrechter in ons land kan niet 
geklaagd worden over de toepassing van het regime 
op de locatie waar de vreemdelingenbewaring ten 
uitvoer wordt gelegd.45 Dat zou buiten het toetsings-
kader van artikel 94 lid 4 Vw 2000 in verbinding 
met artikel 5.4 Vb 2000 vallen – een onbegrijpelijke 
stellingname. Want staat in artikel 5.4 Vb 2000 niet 
dat de vreemdeling niet verder beperkt mag worden 
in zijn grondrechten dan noodzakelijk is? En artikel 
94 lid 4 Vw 2000 stelt toch dat de rechtbank kan 
oordelen dat de toepassing of de tenuitvoerlegging 
van de bewaring in redelijkheid niet gerechtvaardigd 
is? Ik zie niet in waarom bij die toets het beginsel van 
de minimale beperkingen zoals neergelegd in artikel 
5.4 Vb geen rol zou kunnen spelen. De terughou-
dendheid van de vreemdelingenrechter staat overi-
gens ook haaks op de functie van de habeas corpus 
rechter, die van oudsher naast het toetsen van de 
rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming ook dient te 
verzekeren dat de bejegening van een gedetineerde 
in overeenstemming met het recht is. 

Het aantal zaken dat wordt 
aangespannen bij de burgerlijke 
rechter door vreemdelingen wier 
rechten werden geschonden in 
detentie is verwaarloosbaar

Het aantal zaken dat wordt aangespannen bij de 
burgerlijke rechter door vreemdelingen wier rechten 
werden geschonden in detentie is verwaarloosbaar.46 

40 Zie de hierboven aange-
haalde zaak van Van der 
Ven tegen Nederland, maar 
ook EHRM 6 juli 2006, no. 
8196/02 (Salah tegen Ne
derland); en EHRM 4 februari 
2003, no. 52750/99 (Lorsé 
e.a tegen Nederland).

41 Nationale Ombudsman, 
 Rapport 2010/353.

42 De scheurkleding die de 
gedetineerde moet dragen 
wordt door het CPT beschre-
ven als ‘a short gown without 
trousers or even underwear.’ 
Zie het CPT rapport van 5 
februari 2008, p. 22. 

43 Nationale Ombudsman, 
 Rapport 2010/353.

44 A. van Kalmthout 2009, 
geciteerd in het rapport van 
Amnesty International, p. 26.

45 ABRvS 28 april 2005, 
LJN: AU1525, JV 2005, 
308, en ABRvS 17 februari 
2006, 200600419/1, LJN: 
AV2434. Overigens toetst 
de vreemdelingenrechter wel 
(marginaal) of het gebruik van 
handboeien tijdens transport 
in overeenstemming ge-
schiedt met de Ambtsinstruc-
tie voor de politie, Koninklijke 
Marechaussee, en andere 
opsporingsambtenaren. Zie 
ABRvS 2 februari 2011, LJN: 
BP3277, JV 2011, 125.

46 Maar zie overigens wel het 
kort geding dat werd aange-
spannen door de Vereniging 
Asieladvocaten en -Juristen 
Nederland (VAJN), waarover 
hieronder meer.
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Dat betekent dat de implementatie van mensen-
rechten in de vreemdelingenbewaring grotendeels 
afhankelijk is van het klachtrecht van gedetineerden. 
Dat kan in de eerste plaats via de klachtenprocedure 
die is neergelegd in de Pbw, maar in die procedure 
kan de vreemdeling alleen klagen over beslissingen 
die door of namens de directeur van de instelling zijn 
genomen.47 In de tweede plaats heeft de vreemde-
ling, net als iedereen, het recht om een klacht in te 
dienen bij de Nationale Ombudsman, een instantie 
die een belangrijke rol speelt in het aankaarten van 
individuele misstanden in de vreemdelingenbewaring, 
zoals blijkt uit de bronvermelding bij de hierboven 
weergeven knelpunten. 

Volgens het CPT zijn personen 
die gedetineerd worden onder 
immigratiewetgeving bijzonder 
kwetsbaar voor verschillende 
vormen van mishandeling

6 Conclusies
Volgens het CPT zijn personen die gedetineerd wor-
den onder immigratiewetgeving bijzonder kwetsbaar 
voor verschillende vormen van mishandeling. Ik heb 
hierboven laten zien dat de vreemdelingenbewa-
ring in veel gevallen een constante en vergaande 
inbreuk op de rechten van de gedetineerden met zich 
brengt. De implementatie van die rechten in deze 
gesloten instellingen dient dan ook met voorrang en 
met bijzondere zorg ter hand worden genomen, nu 
bestaande mechanismen zeker niet altijd voldoen. In 

47 Art. 60 e.v Pbw.
48 Vzr. Rb. Haarlem, 20 maart 

2009, LJN: BH6928, JV 
2009,197. Wel verbood de 
civiele rechter de staat om 
vreemdelingen langer dan 
120 uur in vreemdelingen-
bewaring te houden in een 
politiecel of een cel van de 
KMar, behoudens bijzondere 
omstandigheden of zwaarwe-
gende belangen als bedoeld 
in A5/5.3.6.1 Vc 2000.
Conference, Canberra 2008.

dit opzicht is het te betreuren dat de Nederlandse 
vreemdelingenrechter zich niet bevoegd acht om te 
toetsen of de tenuitvoerlegging van de vreemde-
lingenbewaring voldoet aan het beginsel van de 
minimale beperkingen zoals neergelegd in het 
 Vreemdelingenbesluit. 

Het is te betreuren dat de 
Nederlandse vreemdelingen rechter 
zich niet bevoegd acht om te 
toetsen of de tenuitvoerlegging van 
de vreemdelingenbewaring voldoet 
aan het beginsel van de minimale 
beperkingen zoals neergelegd in 
het Vreemdelingenbesluit

In 2009 spande de Vereniging Asieladvocaten en 
-Juristen Nederland (VAJN) een kort geding aan 
om de staat te gebieden een ander regime voor de 
vreemdelingenbewaring in te stellen. Deze vordering 
werd door de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem afgewezen omdat niet was aangetoond dat 
het regime in algemene zin in strijd kwam met inter-
nationale normen zoals artikel 3 EVRM.48 Het is nog 
afwachten hoe het Hof zal oordelen over het hoger 
beroep dat de VAJN instelde, maar in ieder geval is 
het van belang dat individuele schendingen van de 
rechten van gedetineerde vreemdelingen vaker aan 
worden gekaart bij de civiele rechter. Bij de bescher-
ming van mensenrechten hoort nu eenmaal een 
onafhankelijke rechter wiens uitspraken bindend zijn.

De jurisprudentie in bewaringszaken heeft zich sinds de tot-
standkoming van de Vreemdelingenwet 2000 in snel tempo 
ontwikkeld. Vanwege het grote aantal uitspraken is het steeds 
lastiger om snel te achterhalen wat de actuele stand van zaken 
in de jurisprudentie is. De auteur geeft met dit boek een hand-
zaam overzicht van de jurisprudentie aan de hand van een 
aantal kernthema’s die in de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke rol 
spelen.

Centraal staat de maatregel van bewaring als bedoeld in arti-
kel 59 van de Vreemdelingenwet 2000. De auteur gaat uitge-
breid in op de voorwaarden die aan het opleggen van deze 
maatregel zijn verbonden en op het traject dat vaak aan zo’n 
maatregel voorafgaat: met name de staandehouding, het bin-
nentreden en het overbrengen en ophouden van de betrokken 
vreemdeling. Ook bespreekt de auteur de jurisprudentie over 
herhaalde en langdurige bewaring en categoriewijziging. Aan 
het slot wordt ingegaan op de eerste gang naar de bewarings-
rechter en op de bijzonderheden en uitgangspunten die bij 
het procederen in bewaringszaken een grote rol spelen.

Mr. Bram van Dokkum is als jurist werkzaam bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast is hij 
als docent verbonden aan OSR Juridische Opleidingen en 
Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Dit boek is op persoon-
lijke titel geschreven.
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