Conclusie											

Amnesty International concludeert dat, enkele kleine verbeteringen ten spijt, de Nederlandse praktijk
van vreemdelingendetentie niet wezenlijk is verbeterd sinds haar rapport The Netherlands: The
detention of irregular migrants and asylum-seekers uit juni 2008. De belangrijkste aanbevelingen uit het
rapport zijn niet opgevolgd. De Nederlandse situatie is derhalve nog steeds in strijd met internationale
mensenrechtenstandaarden. Daarom roept Amnesty International de Nederlandse overheid op om die
wezenlijke verbeteringen alsnog door te voeren en haar aanbevelingen uit het rapport van juni 2008 alsnog op
te volgen.
Aanbevelingen:
•
•
•
•

•
•

Pas vreemdelingendetentie alleen toe in het uiterste geval – en altijd zo kort mogelijk – wanneer is
aangetoond dat alle minder ingrijpende mogelijkheden ontoereikend zijn.
Zorg voor alternatieven die doelmatig en minder schadelijk zijn.
Leg het uitgangspunt dat kwetsbare mensen niet in vreemdelingendetentie horen wettelijk vast.
Wanneer vreemdelingendetentie onvermijdelijk is, zorg dan voor een gepast en humaan regime dat
vreemdelingen niet verder in hun vrijheid beperkt dan strikt noodzakelijk is. Hierbij kan in ieder geval
gedacht worden aan:
- het bieden van een zinvol dagprogramma met werk, opleiding en recreatie;
- het verruimen van contact met de buitenwereld;
- het toestaan van incidenteel verlof;
- het vermijden van maatregelen als visitatie en geboeid vervoer;
- het vermijden en voorkomen van plaatsing in isoleercellen.
Ontwikkel structureel beleid voor medisch en bewakend personeel hoe omgegaan moet worden met
meldingen van misstanden.
Verbeter de rechtspositie en rechtsbescherming van vreemdelingen in detentie. Hierbij kan in ieder
geval worden gedacht aan:
- een rechterlijk oordeel waarbij nadrukkelijk aan alternatieven voor vreemdelingendetentie wordt
getoetst;
- het versnellen van de eerste rechtmatigheidstoets door de rechter;
- het regelmatig ambtshalve toetsen van de rechtmatigheid van de detentie;
- het verbeteren van de rechtshulp en de omstandigheden waaronder rechtshulp geboden moet worden.

Voor verdere aanbevelingen verwijst Amnesty International naar hoofdstuk 8 van haar rapport The Netherlands:
the detention of irregular migrants and asylum-seekers (2008).
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