
De Nederlandse praktijk is in strijd met internationale 

verdragen. Nederland is al meermalen berispt door 

internationale mensenrechteninstanties, zoals de 

Mensenrechtencommissaris van de Europese Unie, het 

Europese Comité tegen Marteling en het Comité voor 

Sociale, Economische en Culturele Rechten van de 

Verenigde Naties. Ook organisaties en inspectiebureaus in 

Nederland hebben bezwaar gemaakt tegen de praktijk van 

vreemdelingenbewaring.

Wat doet Justitia et Pax?
Het opsluiten van mensen in vreemdelingenbewaring

betekent volgens Justitia et Pax een veel te zware straf.

Vaak zijn psychische en lichamelijke problemen het gevolg.

Justitia et Pax wil de Nederlandse overheid ervan overtuigen 

dat er lichtere alternatieven zijn. Zo zouden dezelfde mensen 

die nu zijn opgesloten een meldplicht kunnen krijgen. Ook 

kunnen mensen onder toezicht en verantwoordelijkheid van 

maatschappelijk werkers of particulieren worden geplaatst. 

Justitia et Pax verricht onderzoek naar deze alternatieven. De 

regering is bereid om te kijken of alternatieven haalbaar zijn.

Wat kunt u doen?
•	 Het is nu tijd om te laten zien dat het anders kan. 

Justitia et Pax wil dat de overheid lichtere alternatieven 

onderzoekt. Veel geloofsgemeenschappen hebben 

ervaring met opvang van asielzoekers of daklozen. Dit 

soort opvang kan voor vreemdelingen in detentie een 

oplossing zijn. Heeft u ideeën, ervaring of praktische 

voorbeelden van menswaardige alternatieven voor 

vreemdelingenbewaring? Justitia et Pax neemt uw ideeën 

mee in haar onderzoek en gesprekken met de overheid. 

Zo laten we samen zien dat menswaardige behandeling 

van vreemdelingen in de praktijk te realiseren is.

•	 U kunt binnen uw eigen omgeving aandacht vragen voor 

de problemen van mensen in vreemdelingenbewaring. 

U kunt bijvoorbeeld uw eigen geloofsgemeenschap of 

vereniging informeren over de Nederlandse praktijk van 

vreemdelingenbewaring. Kijk voor meer informatie op 

onze website www.justitiaetpax.nl.

•	 Als vrijwilliger kunt u mensen in detentiecentra bezoeken 

die geen familie of vrienden hebben in Nederland.  

De geestelijke verzorging van het detentiecentrum 

weet welke hulp het meest welkom is. Kijk voor de 

contactgegevens van detentiecentra op de website van het 

ministerie van Justitie: www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

organisatie/locaties/bewaring.
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Wat is vreemdelingenbewaring? 
De Nederlandse overheid wil dat mensen die niet (meer) 

in Nederland mogen blijven, zo snel mogelijk vertrekken. 

Tot die tijd worden deze migranten vastgezet in speciale 

gevangenissen. Dat heet vreemdelingenbewaring. Zo kunnen 

ze niet in de illegaliteit verdwijnen. In Nederland gaat het om 

ongeveer tienduizend mensen per jaar. Er zijn detentiecentra 

in Alphen aan den Rijn, Amsterdam (Schiphol), Rotterdam 

(Zestienhoven), Soesterberg en Zaandam.

Niet crimineel, toch gevangen
De mensen in vreemdelingenbewaring zijn, op enkele 

uitzonderingen na, geen criminelen. Het zijn gewone mensen 

op zoek naar een beter leven buiten hun eigen land. De groep 

gedetineerden is divers: 

•	 Asielzoekers die tijdens hun asielaanvraag worden vastgezet 

in het detentiecentrum Schiphol. Als ze niet mogen blijven, 

kunnen ze snel worden teruggestuurd.

•	 Uitgeprocedeerde asielzoekers, die na een vaak lange 

asielprocedure te horen hebben gekregen dat ze niet in 

Nederland mogen blijven. 

•	 Mensen van wie de verblijfsstatus is ingetrokken, 

bijvoorbeeld wanneer een oorlog in het land van herkomst 

voorbij is. Dan zijn deze mensen vaak al lang in Nederland, 

hebben hier gewerkt en zijn met hun gezin ingeburgerd in 

de Nederlandse samenleving. 

•	 Mensen die zich nooit bij de Nederlandse autoriteiten 

hebben gemeld. Ze proberen hier onopvallend te leven en 

geld te verdienen. Een belangrijk deel van de economie in 

Nederland is mede afhankelijk van hun arbeid.

Slechtere omstandigheden
In de detentiecentra voor vreemdelingen zijn de 

omstandigheden slechter dan in gewone gevangenissen. 

Een cel wordt altijd gedeeld met anderen. Gedetineerden 

hebben geen verlofrechten, ook niet bij de geboorte van 

een eigen kind of de begrafenis van naaste familie. Ze 

mogen niet werken of een cursus of opleiding volgen. 

Er zijn geen andere zinvolle activiteiten overdag. Het is 

onduidelijk hoe lang de detentie duurt. Meestal twee tot 

zes maanden, maar het komt ook voor dat mensen één of 

anderhalf jaar vastzitten, soms zelfs meerdere keren achter 

elkaar.

Onschuldig gevangen
In Nederland zitten mensen in de gevangenis die niet

schuldig zijn. Asielzoekers en migranten zonder geldige

papieren kunnen maanden of zelfs jaren vastzitten, terwijl

ze niets strafbaars hebben gedaan. Mensen die niet in 

Nederland mogen blijven en ook niet zomaar kunnen 

worden teruggestuurd, worden gevangen gezet in

speciale detentiecentra.

Justitia et Pax staat voor mensen-
rechten en sociale gerechtigheid. 
Wereldwijd en in Nederland.

Justitia et Pax zet zich in voor een 
 verbetering van vreemdelingenbewaring in 
Nederland, omdat deze onverenigbaar is met 
de fundamentele rechten van asielzoekers en 
immigranten zonder verblijfsvergunning. 


