Amsterdam, 5 mei 2020
Geachte staatssecretaris Broekers-Knol,
Gezien de invloed die de COVID-19 pandemie op de wereld heeft en de verklaring van de ministerpresident op 21 april dat de corona maatregelen nog lange tijd van kracht zullen zijn roepen
ondergetekende organisaties u op alle mensen in vreemdelingendetentie vrij te laten.1 Het huidige zeer
zware en restrictieve regime, het risico op besmetting en het gebrek aan zicht op uitzetting verhouden
zich niet tot het doel en het bestuursrechtelijke karakter van vreemdelingenbewaring.
In de afgelopen weken hebben deskundigen van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie,2 het
Rode Kruis3 en de Raad van Europa4 benadrukt dat mensen in detentie bijzondere risico’s op besmetting
aan het Corona virus lopen. Om die reden hebben onder meer het CPT en de
mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa opgeroepen om maximaal in te zetten op het
afzien van vreemdelingendetentie en mensen zoveel mogelijk vrij te laten.5 Ook de UNHCR wijst op de
risico’s van besmetting in vreemdelingendetentie en roept overheden op uit te wijken naar
alternatieven voor detentie.6
Omstandigheden in vreemdelingendetentie
Sinds 9 maart gelden in vreemdelingendetentie maatregelen in verband met de bestrijding van het
coronavirus. Deze maatregelen hebben onder meer tot gevolg dat ingeslotenen tot 21 uur per dag
opgesloten zijn in een cel en dat er in de overige uren geen activiteiten worden aangeboden. Ook is het
niet toegestaan om bezoek te ontvangen. De maatregelen zijn opgesteld door de Minister van
Rechtsbescherming en gelden voor het gehele gevangeniswezen.7 De maatregelen treffen
vreemdelingen extra zwaar omdat zij in detentie ook geen toegang hebben tot arbeid. Bescherming
voor besmetting bieden de maatregelen niet. De meeste mensen zijn opgesloten in een
meerpersoonscel en afstand houden in een dergelijke kleine ruimte is niet mogelijk. Het medisch
personeel werkt grotendeels thuis en het is de vraag of eventuele besmettingen tijdig en effectief
opgepakt kunnen worden. Niet alleen ingeslotenen zijn bang om besmet te raken. Ook het personeel
vindt de situatie in detentie onveilig.8
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De strenge omstandigheden staan in schril contrast met het bestuursrechtelijke karakter van
vreemdelingendetentie. Het vasthouden van mensen in vreemdelingendetentie dient immers enkel een
administratief doel (het gereed houden voor vertrek) en een dergelijk zwaar gevangenisregime is in
strijd met mensenrechtenstandaarden en artikel 16 van de Terugkeerrichtlijn.9 Het CPT10 wijst er al jaren
op dat vreemdelingendetentie niet in gevangenissen hoort plaats te vinden.11
Geen zicht op uitzetting
Vreemdelingendetentie is enkel bedoeld om mensen gereed te houden voor vertrek en als dat niet
mogelijk is valt de grond voor de detentie weg.12 Uit artikel 15 lid 4 van de Terugkeerrichtlijn volgt dat
indien er geen ‘redelijk vooruitzicht op verwijdering meer is’ de bewaring niet langer gerechtvaardigd
is. Door de COVID-19 pandemie hebben veel landen de grenzen gesloten. U schrijft in uw brief aan de
Kamer dat er slechts sprake zou zijn van een ‘tijdelijk beletsel’ en dat de `redelijke termijn’ moet worden
gezien in relatie tot de totale duur die detentie kan hebben.13 Echter, gezien de invloed die de pandemie
op de wereld heeft en het feit dat de maatregelen nog lange tijd van kracht zullen zijn, is het niet
gerechtvaardigd om van een daadwerkelijk ‘zicht op uitzetting’ te kunnen spreken. Het is
disproportioneel om deze onzekere periode te overbruggen met detentie. Opvang in combinatie met
begeleiding en eventueel een meldplicht, biedt een serieus alternatief voor detentie.
Oproep tot vrijlating
Mensenrechtenverdragen en richtlijnen verplichten de overheid een afweging te maken of
vrijheidsontneming proportioneel en niet onevenredig bezwarend is. Het zeer zware en restrictieve
regime, het risico op besmetting en het gebrek aan zicht op uitzetting verhouden zich niet tot het doel
en het bestuursrechtelijke karakter van vreemdelingenbewaring.

Gelet op de huidige situatie en voorgaande punten roepen wij u op om mensen per onmiddellijk uit
vreemdelingendetentie vrij te laten. Juist in tijd van crisis moet een humane aanpak voorop staan en
moeten de meest kwetsbare mensen worden beschermd.
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