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Aan de commissie voor Justitie en Veiligheid 

xxxxx 

 

 

 

 

Geachte heer Van Meenen, 

 

In verband met de op handen zijnde behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van 

de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring, stuur ik u ter informatie de brief die ik 

op 10 november 2020 zond naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In 

deze brief reageer ik op de brief die de staatssecretaris stuurde naar aanleiding  

van de door mij gedane aanbevelingen in het rapport 'Grenzen aan vreemde-

lingenbewaring'. Daarnaast stuur ik u onze reactie op het conceptwetsvoorstel 

Wijziging van de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. 

 

Aanbevelingen rapport "Grenzen aan vreemdelingenbewaring 

De aanbevelingen uit mijn rapport hebben betrekking op het aanbieden van een 

zinvolle dagbesteding, het zorgen voor meer privacy door de mogelijkheid van verblijf 

in een eenpersoonscel, een wijziging van het afzonderingsbeleid en invoering van 

medisch toezicht bij alle vormen van afzondering. Deze aanbevelingen kunnen, los 

van toekomstige wetswijzigingen met betrekking tot vreemdelingenbewaring, de 

leefomstandigheden in het detentiecentrum Rotterdam op korte termijn verbeteren. 

Dit betekent niet alleen voor bewoners een verbetering, maar dit zal ook ten goede 

komen aan de werkomstandigheden en veiligheid van het personeel. 

 

De staatssecretaris liet mij in haar brief van 11 september 2020 weten de 

aanbevelingen niet over te nemen. Zoals u in mijn bijgevoegde reactie kan lezen 

verschillen wij van mening over de wijze waarop een veilige omgeving kan worden 

bereikt. Ik vraag in mijn brief in het bijzonder aandacht voor de maatregel van 

langdurige isolatie voor mensen die een meerpersoonscel weigeren. Naar mijn 

mening geeft deze weigering geen aanleiding om een vreemdeling te straffen en 

moet deze maatregel gelet op de schadelijke gevolgen, niet meer  worden toegepast. 

 

Consultatieronde conceptwetsvoorstel Wijziging van de Wet terugkeer en 

vreemdelingenbewaring 

Op 26 juni 2020 nodigde de staatssecretaris mij uit een advies te geven over het 

conceptwetsvoorstel Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Ik 

heb hiervan gebruik gemaakt en mijn advies van 17 augustus 2020 treft u in de 

bijlage aan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 
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