
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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Hongerstaker slikt pen en shampoo in 
Begin december is er nogmaals een honger- en dorststaking uitgebroken op een afdeling binnen de 
grensdetentie. Een groep van zeven tot tien man werd door de directie op een aparte afdeling gezet. 
Eén van de stakers, die tevens in september in hongerstaking ging, heeft tevens een pen en shampoo 
ingeslikt. De pen is verwijdert en de persoon is vervolgens in observatie geplaatst. Op dit moment 
verblijft hij weer op de reguliere afdeling, maar hij zegt wel continue gevolgt te worden door de 
bewaking. 
 
Veel klachten over diepvriesmaaltijden  
Wij krijgen een toenemend aantal klachten binnen over de diepvriesmaaltijden die de vreemdelingen 
dagelijks krijgen als avondeten. Zij kunnen deze maaltijden opwarmen in de magnetron. De 
vreemdelingen vinden het eten smakeloos, niet gevarieerd en onvoedzaam. Ze geven aan dat ze 
dagelijks dit soort eten krijgen uitgedeeld en dat sommige mensen het direct weggooien. Wij hebben 
via via een detentiemaaltijd weten te bemachtigen en zijn het met de vreemdelingen eens. Het eten 
dat wij hebben gekregen betreft een bak met rijst, wat dorperwten, wat kleine stukjes wortel en een 
omelet. Het eten is houdbaar tot mei 2015, bijna tweeëneenhalf jaar lang.   
 
Op de volgende pagina ziet u een foto van de maaltijd. 
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Artikel ‘Humanere vreemdelingendetentie?’ 
Rob Molenkamp, medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de SP, heeft in november en 
december aan een artikel gewerkt over vreemdelingenbewaring. Hij heeft in eerste instantie Sharon 
Gesthuizen (Tweede Kamerlid voor de SP), Eduard Nazarski (directeur Amnesty Nederland) en Erik 
Strandstra (projectuitvoerder Meldpunt Vreemdelingendetentie) geïnterviewd. Zij mochten alle drie een 
vraag bedenken, die Rob tijdens het interview dat hij later met staatssecretaris Teeven had naar voren 
zou brengen. Uiteindelijk kwam hier een artikel uit dat in december in Spanning, een uitgave van het 
wetenschappelijk bureau van de SP, is verschenen. In het artikel zal u onder andere lezen over het 
beheersregime dat Teeven wil invoeren en het visiteren van kinderen. 
 
Klik hier voor het artikel. 
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Wetsvoorstellen en internetconsultatie terugkeer en vreemdelingenbewaring  
Op 21 december zijn de wetsvoorstellen van Teeven met betrekking tot terugkeer en 
vreemdelingenbewaring online gezet. Het is een internetconsultatie, wat betekent dat iedereen zijn of 
haar visie op het wetsvoorstel tot 21 februari kan geven (zie hiervoor onderstaande link). Het 
wetsvoorstel bevat een nieuw bestuursrechtelijk kader voor vreemdelingenbewaring. In het 
wetsvoorstel staat het regime voor vreemdelingenbewaring opgenomen, dus de rechten, plichten en 
omstandigheden in bewaring. Het voorstel bevat daarnaast regels over de oplegging van bewaring en 
over minder ingrijpende alternatieven die de overheid kan inzetten in het terugkeerproces. Indien u 
geïnteresseerd bent in het nieuwe regime, dat niet enkel soepeler wordt maar ook strenger, dan raden 
wij u aan dit door te lezen en eventueel te reageren. 
 
Het Meldpunt zal uiteraard reageren op de wetsvoorstellen. In de volgende nieuwsbrief zullen wij onze 
visie duidelijk maken. 
 
Klik hier voor de concept wetsvoorstellen, klik hier voor de toelichting van de concept wetsvoorstellen 
en klik hier voor het geven van een reactie op de concept wetsvoorstellen. 
 
Herstructurering detentielocaties  
In de afgelopen en komende maanden wordt er geschoven in de locaties van vreemdelingendetentie. 
Op DC Schiphol zullen enkel nog de grensgedetineerden worden vastgehouden. De artikel 6’ers zijn 
of worden overgeplaatst naar DC Rotterdam en DC Zeist. Waarschijnlijk zullen de lege cellen in DC 
Schiphol in gebruik worden genomen voor strafrechtelijke detentie. Voor vreemdelingen met een 
psychiatrische stoornis komen 100 plaatsen vrij in Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Veldzicht. 
 
 
 
 
 
 
Maandelijkse bewonerskrant DC Zeist 
Afgelopen maand is er in DC Zeist de eerste bewonerskrant uitgegeven. Tijdens de GeDeCo 
vergaderingen, een vergadering tussen personeel en ingeslotenen, gaven de ingeslotenen aan dat zij 
graag een dergelijke krant wilden maken. De ingeslotenen kunnen (positieve) verhalen schrijven over 
hunzelf of over het verblijf in detentie. Vervolgens helpt een medewerker van het detentiecentrum met 
het in elkaar zetten van de krant. Wij moedigen dit initatief aan en hopen dat in de andere 
detentiecentra eenzelfde krant mogelijk gemaakt zal worden. 
 
Vrijwillige bezoekers gezocht 
Wij hebben vernomen dat er veel mensen zijn die structureel of eenmalig een bezoek willen brengen 
aan mensen in vreemdelingendetentie (in Rotterdam en Zeist) en ook vanuit de gedetineerden is hier 
veel behoefte aan. In 2014 wil het Meldpunt graag samenwerken met geïnteresseerden. Wij kunnen 
een bezoek voor u regelen en naar aanleiding van het bezoek zou u een korte notitie kunnen 
opstellen welke weer van pas kan komen voor het Meldpunt. Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u 
ons mailen op info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl.  

 
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 – Meldpunt Vreemdelingendetentie 

3.  Maandelijkse bewonerskrant DC Zeist, vrijwillige bezoekers gezocht 

Overig 

http://www.internetconsultatie.nl/vreemdelingenbewaring/document/898
http://www.internetconsultatie.nl/vreemdelingenbewaring/document/899
http://www.internetconsultatie.nl/vreemdelingenbewaring/reageren
mailto:info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl
http://www.meldpuntvreemdelingendtentie.nl/

	Nieuwsbrief december 2013
	Meldpunt Vreemdelingendetentie
	Toekomst van de vreemdelingenbewaring

	Overig

	1.  Klachten vanuit vreemdelingendetentie
	Maandelijkse bewonerskrant DC Zeist

