Vreemdelingenbewaring
Vreemdelingenbewaring wordt ingezet om vreemdelingen die
Nederland moeten verlaten, en dat niet zelfstandig doen,
gedwongen te kunnen laten terugkeren. Onze overheid ziet deze
maatregel wel als een ‘ultimum remedium’: het is een laatste middel
dat ervoor zorgt dat de vreemdeling beschikbaar blijft voor
terugkeer naar het land van herkomst. Het is de taak van DJI om
vreemdelingen in de detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen,
te ondersteunen bij voorbereiding op de terugkeer en hen

beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland. Binnen DJI ligt de
verantwoordelijkheid voor vreemdelingen bij de divisie
Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. In de
vreemdelingenbewaring zijn er twee groepen te onderscheiden:
aan de grens geweigerde vreemdelingen en vreemdelingen die in
Nederland worden aangehouden wegens onrechtmatig verblijf. Zij
worden ingesloten op grond van respectievelijk artikel 6 of artikel 59
van de Vreemdelingenwet (Vw 2000).
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Instroom en uitstroom
Bewaking aan de grens
(art.6)

Vertrek uit Nederland

Binnenlands toezicht
(vreemdelingenpolitie)

Detentiecentrum

(art.59)

Opheffing van
vreemdelingenbewaring

Asielzoekercentra
(uitgeprocedeerd)

Redenen:
Ontbreken zicht op uitzetting

(art.59)

Belangenafweging
Toepassing lichter middel

Meer interne vrijheden
dan een gevangenis

Toetsing
vreemdelingenbewaring

Het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring is
in juni 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet
brengt het bestuursrechtelijke karakter van vreemdelingenbewaring tot uitdrukking. De Eerste Kamer heeft de
behandeling aangehouden omdat er nog een aanvulling op
het voorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Er wordt voor bewaring getoetst of een lichter middel dan
vreemdelingenbewaring volstaat
Persoonlijke omstandigheden worden meegewogen
Rechtmatigheid wordt tijdens bewaring periodiek getoetst

Bewegingsruimte in de inrichting en
contact met buitenwereld

Keuzevrijheid in samenstelling
activiteiten

Toegang tot buitenlucht gedurende de dag

Sport en begeleide activiteiten

en deels ook avond (lente, zomer)

Uitgebreide voorzieningen voor sporten

Zelf naar en van activiteiten

Gesprekken in het kader van terugkeer zijn verplicht

Ruime bezoekregeling

Zelf koken op afdeling, naast aangeboden maaltijd

Onbeperkt bellen

Beperkt internet toegang op de leefafdelingen

Dagprogramma tot 22:00

Toegang tot een uitgebreide crea-ruimte en interactieve
multi-media ruimte

Een dag in vreemdelingenbewaring
wekken/ opstaan

8:00

9:00

10:00

vrije tijdsbesteding

gesprek over terugkeer
met DT&V
11:00

12:00

13:00

insluiting op kamer
vrije tijdsbesteding (sport, bezoek, crea,
(beschikking over tv en telefoon)
geestelijke verzorging, luchten)
14:00

lunch op de kamer

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

avondeten op de kamer

20:00

21:00

22:00 ...

Terugkeer & Vertrek
In het detentiecentrum zijn organisaties
aanwezig die de vreemdelingen begeleiden
en ondersteunen in het terugkeerproces.
De gesprekken met de Dienst Terugkeer &
Vertrek (DT&V) zijn verplicht. De IOM
(Internationale Organisatie voor Migratie)
begeleidt vrijwillig vertrek. Ook is
Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig.

Voorbereiden
op vertrek
Voorbereidingsproces

Gesloten Gezinsvoorziening (GGv)
Gezinnen

Minderjarigen

Gezinnen zitten in beginsel maximaal
twee weken voor de datum van het
vertrek uit Nederland in
vreemdelingenbewaring in de Gesloten
Gezinsvoorziening (GGv) in Zeist. De
vreemdelingenbewaring van een gezin
kan alleen worden verlengd als er
sprake is van fysiek verzet tegen de
uitzetting of als op het laatste moment
een herhaalde asielaanvraag wordt
ingediend zonder dat er nieuwe feiten of
omstandigheden zijn.

Ook alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (AMV) worden in de
Gesloten Gezinsvoorziening (GGv) in
Zeist ondergebracht. Daar zijn 10
plekken beschikbaar voor AMV.

Mannen/vrouwen

1. Voorbereiding
De DT&V heeft vertrekgesprekken gehouden. Het voorbereidingsproces
is rond en de vlucht is aangekondigd door de DT&V.
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2. Regelen praktische zaken
De medewerker vreemdelingenzaken helpt bij de noodzakelijke
praktische zaken rondom het afsluiten van het verblijf in Nederland.

Mannen
91,4%

3. Bagage en afscheid

Vrouwen
8,6%

Leeftijd

Bagage op orde brengen en eventueel (extra) bezoek om afscheid te
nemen.

Grootste groep: 20-29 jaar
4. Afsluiten medisch dossier
Afsluiten van het dossier bij de medische dienst. Indien nodig gaat er
medicatie of medische begeleiding mee op de vlucht. Extra medicatie gaat
mee ter overbrugging bij aankomst. De vreemdeling krijgt het uittreksel van
het medisch dossier uitgereikt.

47,0%

Landen top 5
De meest voorkomende nationaliteiten

Marokko
13%

Albanië
11,4%

Algerije
10,6%

Nigeria
5,2%

Gambia
3,5%

Feiten
Verblijfsduur in dagen in 2019: 41
Gezinnen verblijven gemiddeld 6 dagen
Vreemdelingen verblijven in Detentiecentrum Rotterdam (volwassen mannen) en
in de GGV in Zeist (gezinnen, vrouwen en alleenstaande minderjarigen)
Instroom in 2019: 3.784 - Uitstroom: 3.721
Voor behandeling van vreemdelingen met een psychische stoornis of
gedragsproblemen zijn er plekken beschikbaar in de rijkskliniek Veldzicht

Colofon
Dit is een uitgave van de
Dienst Justitiële Inrichtingen.
De gegevens zijn o.a. gebaseerd op data
uit 2019. Meer informatie is te vinden op
www.dji.nl.

