Kritiek op vreemdelingenbewaring zwelt aan
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Den Haag, 3 juli. De kritiek op het opsluiten van ex-asielzoekers en illegalen in
een poging hen het land uit te krijgen, neemt toe. Na Amnesty International
concludeert ook een belangrijke adviseur van het ministerie van Justitie dat de
bestaande vreemdelingenbewaring op de schop moet.
De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft geadviseerd
vreemdelingen die het land uit moeten, niet langer dan zes maanden op te sluiten,
uitzonderingen daargelaten. Ook moet het regime waaronder de buitenlanders
vastzitten, drastisch worden versoepeld. De raad pleit voor maximale
bewegingsvrijheid binnen de detentiecentra en een zinvol dagprogramma.
Het liefst ziet de RSJ dat er een alternatief komt voor vreemdelingenbewaring. De
raad vindt dat opsluiting van illegalen in een gevangenis ,,op gespannen voet staat
met het feit dat deze personen geen strafbaar feit hebben gepleegd''. Vreemdelingen
in detentie zijn nu zelfs vaak slechter af dan veroordeelde criminelen. Ze vallen
onder een soortgelijk strafregime, maar de buitenlanders krijgen nauwelijks een
dagprogramma met bijvoorbeeld werk.
Amnesty International presenteerde afgelopen vrijdag een rapport met gelijkluidende
kritiek. Beide organisaties benadrukken dat het vastzetten van buitenlanders zonder
verblijfsvergunning een uiterst middel zou moeten zijn om hen het land uit te krijgen.
Ruim tweeduizend vreemdelingen zitten vast in afwachting van uitzetting uit ons
land. Zij bezetten inmiddels 15 procent van de Nederlandse celcapaciteit. De
effectiviteit van deze opsluiting is echter beperkt. Nog niet de helft van de opgesloten
buitenlanders wordt daadwerkelijk uitgezet.
Het Europees Parlement heeft vorige maand een richtlijn aangenomen die
voorschrijft dat vreemdelingendetentie in principe maximaal zes maanden mag
duren. Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft toegezegd dat ze die
regel zal overnemen. De RSJ bepleit dat daarnaast ook scherper moet worden
omschreven wanneer 'zicht op uitzetting' van een vreemdeling bestaat, een
voorwaarde om mensen in detentie te plaatsen.
Albayrak zal in de loop van de zomer reageren op de rapporten van Amnesty en de
RSJ.

