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Voorwoord 

 

 

Voor u ligt de scriptie ‘Grensdetentie van minderjarige asielzoekers - de Nederlandse wetgeving en 

praktijk inzake de grensdetentie van minderjarige asielzoekers getoetst aan Europees en 

internationaal recht’. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de 

Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. De motivatie om over het 

betreffende onderwerp te schrijven kwam voort uit een diepe interesse voor mensenrechten en de 

bescherming hiervan. Hoewel deze interesse in de afgelopen jaren met name gericht was op 

internationale conflictsituaties, werd mijn aandacht de afgelopen tijd ook naar de Nederlandse 

situatie getrokken. Dit was voornamelijk het gevolg van de media-aandacht die uitging naar het 

onderwerp dat het object van deze scriptie is geworden, namelijk: vreemdelingendetentie. 

 

Wat kort door de bocht geformuleerd maar praktisch gezien komt het erop neer dat Nederland 

asielzoekers bijna direct na hun aankomst op Schiphol detineert, zelfs als dit kinderen betreft. Deze 

kwestie roept bij mij vragen op, waarvan wellicht de belangrijkste: mag dit eigenlijk wel volgens 

internationale en Europese rechtsnormen? Deze vraag vormde de aanleiding voor het schrijven van 

de scriptie en gaandeweg heb ik een antwoord gekregen op deze - naar mijn mening zeer prangende 

- onderzoeksvraag. 

 

Tijdens het schrijven van deze scriptie ben ik begeleid door dr. Galina Cornelisse. Bij deze wil ik 

Galina danken voor haar inspiratie en altijd zeer relevante en constructieve feedback. Ik bewonder 

haar passie en betrokkenheid bij het onderwerp enorm! Verder dank ik mr. Gerard Oosterholt, die 

als Juridisch Coördinator van de Raad voor Rechtsbijstand van het AC Schiphol mij heeft rondgeleid 

door het Aanmeldcentrum Schiphol, de locatie waar (minderjarige) asielzoekers na hun aankomst in 

Nederland worden gedetineerd. Daarnaast dank ik mijn familie en vrienden, en in het bijzonder mijn 

moeder en mijn vriend Martijn voor hun motiverende woorden en luisterend oor. Zonder de steun 

van bovengenoemde personen zou deze scriptie niet in deze vorm tot stand zijn gekomen.  

 

Met het afronden van deze scriptie is een einde gekomen aan mijn studietijd aan de Vrije 

Universiteit. Ik kijk terug op een leerzame tijd, zowel vanuit persoonlijk als academisch perspectief. 

Tevens kijk ik vooruit, naar een nieuwe fase waarin ik de vaardigheden en kennis die ik in de 

afgelopen jaren heb opgebouwd, mag gaan inzetten in de praktijk. Ik heb er erg veel zin in! 

 

Inge Ploegmakers 

Amsterdam, maart 2014 

 

 

 

These foreigners are not criminals; they are guilty only of having aspired to a better life, a job or, in the 

saddest and most distressing cases, protection from persecution.1 

                                                 
1 Commissioner for human rights 2010. 
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Afkortingen 

 

 

AC  Aanmeldcentrum 

Afdeling Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Art.  Artikel 

AZC Asielzoekerscentrum 

Bijv. Bijvoorbeeld 

CRM College voor de Rechten van Mens 

EG Europese Gemeenschap 

EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

EU Europese Unie 

EVRM Europees Verdrag tot de Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden 

GVA Gesloten Verlengde Asielprocedure 

Handvest Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

HvJ EU Hof van Justitie van de Europese Unie 

IND Immigratie- en Naturalisatiedienst  

IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 

IVRK  Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

JCS Justitieel Centrum Schiphol 

Kinderrechtencomité Verenigde Naties Comité inzake de rechten van het kind 

MvT Memorie van Toelichting 

NGO Niet-gouvernementele organisatie  

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

Par. Paragraaf 

r.o. Rechtsoverweging 

Rrg Reglement regime grenslogies 

Rva 2005 Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 

2005  

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees / Hoog Commissariaat der 

Verenigde Naties voor Vluchtelingen 

VA Verlengde Asielprocedure 

Vc Vreemdelingencirculaire 2000 

VN Verenigde Naties 

Vw 2000 Vreemdelingenwet 2000 
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Samenvatting 

 
In de scriptie is onderzocht in hoeverre de Nederlandse wetgeving en praktijk inzake de 

grensdetentie van minderjarige asielzoekers voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld door 

verschillende Europese2 en internationale rechtsbronnen.3 Uit een analyse van de betreffende 

rechtsbronnen komt naar voren dat het belang van het kind hierin een zeer centrale plaats inneemt. 

Dit betekent echter niet dat de grensdetentie van minderjarige asielzoekers daarom automatisch 

ongeoorloofd zou zijn. Zowel in de Nederlandse wetgeving en rechtspraak als in Europese en 

internationale rechtsbronnen zijn criteria geformuleerd waaraan de toepassing van grensdetentie 

dient te voldoen.  

Op basis van de Nederlandse wetgeving en rechtspraak geldt de verdere toegangsweigering 

tot het grondgebied als grondslag voor de grensdetentie van (minderjarige) asielzoekers. Hoewel dat 

niet op deze wijze is verwoord in de wet, staat het Nederland volgens de Afdeling 

Bestuursrechtspraak Raad van State vrij om - in het kader van het grenstoezicht - asielzoekers de 

verdere toegang tot Nederland te ontzeggen en dat als grondslag te doen laten gelden voor 

grensdetentie. Uitgaande van het principe van legaliteit is deze interpretatie discutabel.  

Uit de analyse van Europese en internationale vereisten met betrekking tot de detentie van 

minderjarige asielzoekers blijken een aantal knelpunten te bestaan met de Nederlandse wetgeving 

en praktijk hieromtrent. Ten eerste is het de vraag of Nederland voldoet aan het vereiste dat 

wetgeving aangaande vrijheidsbeneming voldoende duidelijk en voorzienbaar dient te zijn. 

Daarnaast vindt in Nederland - voordat grensdetentie wordt toegepast - geen (automatische) 

individuele beoordeling plaats waarbij alternatieven voor detentie worden overwogen, terwijl onder 

andere het VN-Mensenrechtencomité en het Hof van Justitie van de Europese Unie dit wel vereisen. 

Tevens is de argumentatie van de Afdeling en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met 

betrekking tot de noodzaak van de grensdetentie van minderjarigen gebrekkig te noemen. Ook 

kunnen vraagtekens geplaatst worden in hoeverre de behandeling van grensgedetineerden in lijn is 

met artikel 1 van de Grondwet. 

Hoewel internationaal recht vereist dat minderjarigen in grensdetentie worden gescheiden 

van volwassenen, gebeurt dit op Aanmeldcentrum Schiphol niet. Daarnaast ontvangen minderjarige 

asielzoekers geen onderwijs, terwijl ze daar volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind wel recht op hebben. Verder kent het verblijf op AC Schiphol een sterk penitentiair 

karakter, dat wellicht als ingrijpender wordt ervaren in vergelijking met het verblijf in een reguliere 

gevangenis. Geen andere conclusie kan volgen dan dat Nederland tekortschiet wat betreft de 

bescherming die zij biedt aan minderjarige vreemdelingen die op Schiphol asiel aanvragen.  
                                                 
2 De Europese rechtsbronnen waar voornamelijk de aandacht naar uitgaat zijn de Verordening EG Nr. 562/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door 
personen (hierna: Schengengrenscode), het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast op 
12 december 2007 te Straatsburg  (hierna: Handvest), Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (hierna: Opvangrichtlijn); Richtlijn 2013/33/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming 
(herschikking) (hierna: herschikking Opvangrichtlijn); Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende 
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus; Richtlijn 2013/32/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking 
van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: herschikking Procedurerichtlijn). 
3 De internationale rechtsbronnen subject van analyse zijn het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK), het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (hierna: IVBPR) en het Europees Verdrag tot de Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM). 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

 

1.1 Aanleiding 

 
In 2012 vroegen 9.700 asielzoekers – die om uiteenlopende redenen hun land verlieten - Nederland 

om internationale bescherming.4 De meeste van hen reisden over land en kwamen in een open 

asielzoekerscentrum (hierna: AZC) terecht. Een kleinere groep bereikte Nederland via de zogeheten 

buitengrenzen: de luchthavens en de Rotterdamse haven.5 Zij belandden – bijna automatisch - in 

detentie.6 Het detineren van asielzoekers is een discutabel punt: het gaat om de vrijheidsberoving - 

op een bestuursrechtelijke grondslag - van (kwetsbare) personen die hun land van herkomst niet 

zonder reden zijn ontvlucht. Ter vergelijking: wie in Nederland een misdaad pleegt, komt niet direct 

in detentie terecht.7 Er vindt eerst een strafrechtelijk proces plaats, waarin een onafhankelijke 

rechter beoordeelt of de persoon in kwestie schuldig is en zo ja, welke straf moet worden opgelegd. 

Daarnaast wordt een vrijheidsbenemende straf in strafrechtelijk opzicht beschouwd als de zwaarste 

straf die iemand in Nederland kan krijgen.8 

De afgelopen tijd stond vreemdelingendetentie met regelmaat in de belangstelling van de 

media en politiek, mede als gevolg van de zelfmoord van de Russische asielzoeker Alexander 

Dolmatov. Dolmatov vroeg Nederland in juli 2012 om asiel, belandde in vreemdelingenbewaring en 

pleegde daar begin 2013 zelfmoord. Als reactie hierop beloofde de Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie de menselijke maat meer in ogenschouw te zullen nemen bij de uitvoering van het 

asielbeleid.9 Deze belofte komt niet geheel uit de lucht vallen. Ook vanuit de internationale en 

Europese hoek is meermalen kritiek geuit op de Nederlandse wetgeving en praktijk met betrekking 

tot de detentie van (minderjarige) asielzoekers.10 Deze kritiek is zeker niet onbegrijpelijk. Zo toont 

wetenschappelijk onderzoek een relatie aan tussen vreemdelingendetentie (van minderjarigen) en 

psychische aandoeningen.11 Voorbeelden van gesignaleerde klachten bij minderjarige asielzoekers in 

detentie zijn verlatingsangst, slaapstoornissen, antisociaal gedrag en een verminderde cognitieve 

ontwikkeling.12 Deze problemen zijn mogelijk het gevolg van dat deze kinderen zich, onterecht, 

bestraft voelen, maar ook door de onbepaaldheid en isolatie die gepaard kan gaan met 

vreemdelingendetentie. Daarnaast heeft detentie zo mogelijk niet alleen een impact op de kinderen 

zelf, maar ook op diens gezinsleven. Het vermogen van de ouders om op adequate wijze en naar 

eigen inzicht voor hun kinderen te zorgen wordt in detentie (sterk) beperkt.13  

                                                 
4 Centraal Bureau voor de Statistiek 2013. 
Deze 9.700 asielverzoeken betreffen eerste asielverzoeken. Een asielverzoek is een aanvraag voor toelating als vluchteling door een 
persoon uit een ander land.  
5 Art. 1 (d) Vreemdelingenwet 2000: de Nederlandse zeegrenzen, alsmede lucht- of zeehavens waar grenscontrole op personen wordt 
uitgeoefend. 
6 UNHCR Nederland & VluchtenlingenWerk Nederland 2013, p. 1. 
7 Een uitzondering hierop is voorlopige hechtenis. 
8 Dienst Justitiële Inrichtingen. 
9 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 
september 2013, TK 2012-2013, 19 637, 1721, p. 2. 
10 European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 2007, p. 169; Commissioner for human rights 2009, p. 17; 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 2012, p. 62.  
11 Robjant, Hassan & Katona 2009, p. 310. 
12 Robjant, Hassan & Katona 2009, p. 309. 
13 Hamilton 2011, p. 90. 
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Maar afgezien van eventuele psychische effecten die vreemdelingendetentie op 

(minderjarige) asielzoekers kan hebben, zouden ook vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de 

ethische verdedigbaarheid van deze praktijk. Betekent de detentie van asielzoekers niet een 

ondermijning van het recht op veiligheid, vrijheid en gelijkheid, neergelegd in verschillende 

internationale gezaghebbende bronnen?14 En is dit wel aanvaardbaar? Detentie vormt een serieuze 

inmenging in iemands fundamentele rechten, die onder bepaalde omstandigheden wellicht 

gerechtvaardigd kan zijn. Deze inmenging vereist echter wel een nauwkeurige afweging waarin alle 

omstandigheden van het geval worden meegenomen. Daarnaast wordt detentie in de regel 

geassocieerd met straf en de bescherming van de samenleving tegen ernstige gevaren.15 Deze 

associatie is met betrekking tot vreemdelingendetentie echter niet houdbaar. Vanuit een 

moralistisch oogpunt zou daarom ook gepleit kunnen worden dat detentie in deze gevallen 

terughoudend dient te worden toegepast, zeker met betrekking tot kinderen. In deze scriptie zal 

worden onderzocht of Nederland – naar Europese en internationale maatstaven - voldoende 

terughoudendheid hanteert met betrekking tot de grensdetentie van minderjarige asielzoekers. 

  

 

1.2 Onderzoeksvraag 

 

1.2.1 Object en doel van het onderzoek 

In deze scriptie wordt de zojuist aangestipte discussie belicht door de Nederlandse wetgeving en 

praktijk inzake de grensdetentie van minderjarige asielzoekers te toetsen aan een juridisch kader 

van Europees en internationaal recht. Daarmee gaat de volgende onderzoeksvraag gepaard: 

 

 In hoeverre is de grensdetentie van minderjarige asielzoekers in Nederland in 

overeenstemming met Europees en internationaal recht?  

 

Het onderzoek ten behoeve van beantwoording van deze onderzoeksvraag is tweeledig: zo wordt als 

eerste onderzocht of de gronden waarop Nederland minderjarige asielzoekers detineert, 

overeenkomen met de eisen die hieraan worden gesteld door de verschillende Europese en 

internationale rechtsbronnen. Als tweede wordt geanalyseerd of de omstandigheden waaronder 

minderjarige asielzoekers in detentie verblijven, voldoen aan Europese en internationale 

maatstaven.  

Met de beantwoording van bovenstaande onderzoeksvraag wordt duidelijk of Nederland niet 

te snel overgaat tot het detineren van (minderjarige) asielzoekers en in hoeverre Nederland hen de 

levensstandaard biedt waar zij volgens internationale en Europese criteria recht op hebben. Indien 

uit de analyse blijkt dat de Nederlandse wetgeving en / of praktijk in negatieve zin afwijkt van 

Europese en/of internationale normen, dan geeft dit aanleiding tot de formulering van 

aanbevelingen.  

 Wellicht dat het onderzoeksobject van deze scriptie - namelijk minderjarige asielzoekers in 

grensdetentie - door sommigen als vrij beperkt wordt aangemerkt, daar in 2013 “maar” ongeveer 

                                                 
14 Zie ook: Caloz-Tschopp 1997. 
15 Hailbronner 2007, p. 159. 
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120 kinderen in grensdetentie belandden.16 Echter, gezien de zojuist aangehaalde mogelijke 

gevolgen van vreemdelingendetentie is, mijn inziens, de juridische beschouwing en toetsing van dit 

onderwerp juist erg relevant.  

 

1.2.2 Afbakening 

De rechtsbronnen die in deze scriptie object van analyse zijn betreffen verschillende rechtsbronnen 

afkomstig van de Europese Unie, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), 

het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en het Europees 

Verdrag tot de Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). 

Hoewel ook in andere internationale rechtsbronnen regels zijn vastgesteld met betrekking tot de 

positie van de (minderjarige) asielzoeker (in detentie),17 is gekozen voor bovengenoemde 

rechtsbronnen op basis van het idee dat deze bronnen relatief gezien het meest uitgebreid de positie 

van de (minderjarige) asielzoeker in detentie regelen. Bovendien doen deze bronnen dat op een voor 

Nederland bindende wijze. Overigens is het geenszins de bedoeling een uitputtend overzicht te 

geven van alle rechtsbronnen die regels stellen omtrent (minderjarige) vreemdelingen in detentie. 

Verder wordt in deze scriptie alleen ingegaan op de materiële bescherming die deze bronnen bieden. 

De procedurele bescherming – met andere woorden: welke rechtsmiddelen staan open tegen 

grensdetentie en in hoeverre zijn deze effectief – wordt buiten beschouwing gelaten. 

 Deze scriptie is exclusief gericht op asielzoekers die via de buitengrenzen Nederland 

bereiken en hun asielprocedure in detentie doorlopen op Aanmeldcentrum Schiphol, dat sinds 

januari 2013 is gehuisvest in Justitieel Complex Schiphol.18 Wellicht dat de term ‘asielzoeker’ nog 

nadere definiëring verdient: hiermee wordt een persoon bedoeld die de Nederlandse nationaliteit 

niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld,19 

maar om bescherming vraagt voor daadwerkelijke of gevreesde vervolging in zijn eigen land en die 

wacht tot zijn aanvraag is behandeld.20 Naast de term ‘asielzoeker’, wordt ook het begrip 

‘vreemdeling’ met regelmaat gebruikt. Een vreemdeling is iemand die de Nederlandse nationaliteit 

niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld, en 

ook (nog) geen asiel heeft aangevraagd.21  

Zoals al bleek uit de onderzoeksvraag gaat de aandacht in deze scriptie met name uit naar de 

positie van de minderjarige asielzoeker. Met minderjarige wordt in deze scriptie elk kind beneneden 

de leeftijd van achttien jaar bedoeld.22 De reden waarom met name de positie van deze groep 

personen wordt onderzocht, is omdat kinderen beschouwd worden als (extra) kwetsbaar en 

aangenomen mag worden dat detentie – over het algemeen - een grotere impact heeft op kinderen in 

vergelijking met volwassenen. Vanwege diens kwetsbaarheid geniet het kind in internationaal 

rechtelijk perspectief ook extra bescherming (denk bijvoorbeeld aan het Internationaal Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind).  

 

                                                 
16  Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 
2014, TK 2013-2014, 19 637, 1773, p. 1. 
17 Bijv. het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, Genève, 28 juli 1951. 
18 Grensdetentie gebeurt overeenkomstig artikel 6 Vreemdelingenwet 2000. 
19 Art. 1 (m) Vreemdelingenwet 2000. 
20 UNHCR. 
21 Art. 1 (m) Vreemdelingenwet 2000. 
22 Art. 1:233 BW; art. 1 IVRK. 
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1.3 Methoden 

 
Het onderzoek in het kader van deze Masterscriptie is van een toetsende aard: de Nederlandse 

wetgeving en praktijk wordt getoetst aan een juridisch kader van Europees en internationaal recht. 

Het betreft (hoofdzakelijk) een literatuurstudie, daar deze scriptie voornamelijk is gebaseerd op de 

analyse van wetenschappelijke literatuur, uitspraken van verschillende rechterlijke instanties en 

rapporten van niet-gouvernementele en internationale organisaties (o.a. Verenigde Naties Comité 

inzake de Rechten van het Kind, Coalitie geen kind in de cel en VluchtelingenWerk).  

Daarnaast is ten behoeve van deze scriptie een bezoek gebracht aan Aanmeldcentrum 

Schiphol. Dit bezoek had als doel om een helder beeld te krijgen van de feitelijke omstandigheden 

waaronder minderjarige asielzoekers worden gedetineerd op Aanmeldcentrum Schiphol. Gezien het 

feit dat in deze scriptie wordt geanalyseerd in hoeverre Nederlandse detentieomstandigheden voor 

minderjarige asielzoekers voldoen aan internationale en Europese maatstaven, was dit bezoek erg 

relevant.  

 

 

1.4 Leeswijzer 

 
Om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, wordt in het volgende hoofdstuk 

uiteengezet op welke wijze grensdetentie van (minderjarige) asielzoekers binnen het Europese 

Unierecht is geregeld: welke voorwaarden worden gesteld aan de detentie van (minderjarige) 

asielzoekers en welke minimumeisen gelden met betrekking tot detentieomstandigheden? 

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe grensdetentie is gereguleerd door internationale rechtsbronnen, zoals het 

IVRK, IVBPR en het EVRM. Zowel in hoofdstuk 2 als 3 is een prominente rol weggelegd voor 

jurisprudentie. Aan de hand van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU), 

het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties en het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM) worden de relevante wets- en verdragsbepalingen op het gebied van grensdetentie 

nader uitgelegd. Hoofdstuk 4 vat de hoofdpunten van de twee voorgaande hoofdstukken samen en 

stipt de belangrijkste overeenkomsten en verschillen aan in de wijze waarop de verscheidene 

rechtsbronnen de minderjarige asielzoeker bescherming bieden tegen detentie èn in detentie. Op 

deze manier ontstaat er een juridisch kader waaraan de Nederlandse toepassing van grensdetentie 

getoetst wordt. Dit kader zal niet per se coherent en eenduidig zijn. Ik ben me van de mogelijkheid 

bewust dat de grensdetentie van minderjarige asielzoekers door de verscheidene rechtsbronnen op 

verschillende manieren wordt geregeld.  

 Hoofdstuk 5 start met een weergave van de Nederlandse wet- en regelgeving inzake 

grensdetentie. Daarna wordt een beschrijving gegeven van de feitelijke omstandigheden waaronder 

de grensgedetineerden verblijven op het Aanmeldcentrum in Justitieel Complex Schiphol. Het 

hoofdstuk sluit af met een uiteenzetting van de belangrijkste uitspraken van de Nederlandse 

bestuursrechter met betrekking tot de rechtmatigheid van grensdetentie in individuele gevallen.  

In hoofdstuk 6 wordt geanalyseerd in hoeverre de Nederlandse toepassing van grensdetentie 

van minderjarige asielzoekers voldoet aan internationale en Europese rechtsnormen. Deze scriptie 

sluit af met een conclusie waarin antwoord wordt gegeven op bovenstaande onderzoeksvraag en 
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tevens worden de resultaten en methoden van onderzoek ter discussie gesteld. Indien van 

toepassing worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de Nederlandse wetgeving en praktijk 

inzake de grensdetentie van minderjarige asielzoekers.  
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Hoofdstuk 2: Europees Unierecht inzake grensdetentie 

 

 

2.1 De Europese Unie 

 

De Europese Unie (hierna: EU of Unie) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa.23 Op 

grond van verdragen kunnen de EU-instellingen wetgeving vaststellen die door de lidstaten moet 

worden toegepast. Momenteel is het belangrijkste verdrag het Verdrag van Lissabon, dat op 1 

december 2009 in werking is getreden.24 Sinds die datum is ook het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie (hierna: Handvest) - dat alle persoonlijke, burgerlijke, politieke, economische 

en sociale rechten van EU-burgers in één tekst verenigt - bindend geworden.25 Om de doelstellingen 

van de verdragen te bereiken, kan de Unie verschillende soorten besluiten nemen. In deze scriptie 

wordt voornamelijk naar richtlijnen gerefereerd. Een richtlijn is een wettelijk besluit dat een bepaald 

doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken, maar zij mogen zelf bepalen hoe zij dat doen.26  

Het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet er op toe dat alle lidstaten EU-wetgeving op 

dezelfde manier interpreteren en toepassen.27 Het Europese Hof heeft zich verschillende malen 

uitgelaten over de interpretatie van het Unierecht met betrekking tot de positie van asielzoekers in 

detentie.28 

 

 

2.2 Toegangsweigering op basis van de Schengengrenscode?  
 

In 2006 trad de Schengengrenscode (hierna: Code) in werking. In deze verordening zijn criteria 

vastgelegd die van toepassing zijn op personen die de buitengrenzen van de lidstaten 

overschrijden.29 Als gevolg van de Code zijn de binnengrenzen in de EU afgeschaft en zijn controles 

verplaatst naar de buitengrenzen van de Unie. 

In artikel 5 lid 1 legt de Code de voorwaarden neer voor de toegang van derdelanders30 die 

via de EU buitengrenzen het grondgebied van de Unie willen betreden.31 Als een derdelander niet 

                                                 
23 Tweede Kamer der Staten Generaal. 
24 Europese Unie – I.  
25 Europese Commissie. 
26  Europese Unie - II. 
27 Rijksoverheid - I.  
28 Zie bijv.: HvJ EU 14 juni 2012, C-606/10, JV 2012/369, par. 33-34 (ANAFE); HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248 (Arslan). 
29 Defensie; HvJ EU 14 juni 2012, C-606/10, JV 2012/369, par. 33-34 (ANAFE). 
30 Een derdelander is iemand die niet beschikt over een EU-nationaliteit. 
31 Art. 5 lid 1 Schengengrenscode: Voor onderdanen van derde landen gelden de volgende toegangsvoorwaarden voor een verblijf van ten 
hoogste drie maanden per periode van zes maanden: 
a) in het bezit zijn van één of meer geldige reisdocumenten of documenten die recht geven op grensoverschrijding; 
b) indien vereist op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde 
landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde 
landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (1), in het bezit zijn van een geldig visum, behalve indien zij houder zijn van 
een geldige verblijfsvergunning; 
c) het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven, alsmede beschikken over voldoende middelen van 
bestaan, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een 
derde land, waar de toegang is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven; 
d) niet met het oog op weigering van toegang in het SIS gesignaleerd zijn; 
e) niet worden beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale 
betrekkingen van één van de lidstaten, en met name niet om dezelfde redenen met het oog op weigering van toegang gesignaleerd staan in 
de nationale databanken van de lidstaten. 
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aan deze toegangsvoorwaarden voldoet maar wel tot de in artikel 5 lid 4 genoemde categorieën van 

personen behoort, dan kan hem alsnog de toegang worden verleend.32 Redenen om toegang te 

verlenen op basis van artikel 5 lid 4 zijn bijvoorbeeld op grond van humanitaire overwegingen, 

nationaal belang of wegens internationale verplichtingen.33  

Personen die niet aan de toegangsvoorwaarden voldoen en niet behoren tot de in artikel 5 lid 

4 genoemde categorie personen, worden de toegang geweigerd ingevolge artikel 13 van de Code.34 

Artikel 13 is van toepassing op alle derdelanders die een EU-lidstaat wensen binnen te komen via 

een buitengrens van de Unie - met inbegrip van asielzoekers - en ongeacht de duur van het 

voorgenomen verblijf.35 Voor asielzoekers is de tweede zin van artikel 13 lid 1 Code echter van groot 

belang, waarin staat dat een eventuele plicht tot toegangsweigering, de toepassing van bijzondere 

bepalingen inzake asielrecht en internationale bescherming onverlet laat. Volgens Boeles refereert 

deze zinsnede in elk geval naar bepalingen van het Europees asielsysteem, waaronder de 

Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn (meer hierover in paragraaf 2.3.1).36 Boeles betoogt dat uit 

artikel 13 lid 1 Code volgt dat een eventuele plicht tot toegangsweigering ondergeschikt is aan de 

bescherming die geboden dient te worden aan asielzoekers. “De toegang mag niet worden geweigerd 

– óók als aan de voorwaarden van art. 5 SGC niet is voldaan – indien daarmee de effectiviteit van het 

Unierechtelijke asielstelsel zou worden ondermijnd.”37 Bovendien bepaalt artikel 3 dat de Code van 

toepassing is onverminderd de rechten van vluchtelingen en personen die om internationale 

bescherming verzoeken.38  
 

 

2.3 Opvang en detentie van asielzoekers binnen de EU 
 

2.3.1 Opvang en detentie van asielzoekers binnen de EU – huidige situatie 

In het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees asiel beleid, heeft de EU sinds 

2003 regels vastgesteld met betrekking tot globaal vijf hoofdthema’s: de erkenning van 

                                                 
32 Art. 5 lid 4 Schengengrenscode jo. art. 13 lid 1 Schengengrenscode.  
Art. 5 lid 4 Schengengrenscode: in afwijking van lid 1:  
a) wordt onderdanen van derde landen die niet aan alle in lid 1 bedoelde voorwaarden voor binnenkomst voldoen maar houder zijn van 
een door een lidstaat afgegeven verblijfstitel of terugkeervisum, dan wel, indien dit vereist is, van deze beide documenten, toegang met het 
oog op doorreis tot het grondgebied van de overige lidstaten verleend, zodat zij het grondgebied van de lidstaat kunnen bereiken die hun 
de verblijfstitel of het terugkeervisum heeft verstrekt, tenzij zij op de nationale signaleringslijst staan van de lidstaat waarvan zij de 
buitengrenzen willen overschrijden, met vermelding van de te nemen maatregelen die de binnenkomst of doorreis verhinderen; 
b) kan onderdanen van derde landen die aan de in lid 1 genoemde voorwaarden, met uitzondering van onder b), voldoen en zich aan de 
grens aanbieden, toegang tot het grondgebied van de lidstaten worden verleend, indien aan de grens een visum wordt afgegeven 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 415/2003 van de Raad van 27 februari 2003 betreffende de afgifte van visa aan de grens, inclusief 
aan transiterende zeelieden (1). De aan de grens afgegeven visa worden op een lijst geregistreerd. Indien het niet mogelijk is op het 
document een visum aan te brengen, wordt het visum, bij wijze van uitzondering, op een apart blad aangebracht dat aan het document 
wordt gehecht. In dat geval wordt gebruikgemaakt van het bij Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad van 18 februari 2002 
betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt 
afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend (2) vastgestelde uniforme model 
voor formulieren voor de aanbrenging van het visum; 
c) kan onderdanen van derde landen die niet aan een of meer van de in lid 1 genoemde voorwaarden voldoen, door een lidstaat toegang tot 
zijn grondgebied worden verleend op grond van humanitaire overwegingen, om redenen van nationaal belang of wegens internationale 
verplichtingen. Indien de betrokken onderdaan van een derde land gesignaleerd staat als bedoeld in lid 1, onder d), stelt de lidstaat die 
hem toegang tot zijn grondgebied verleent, de overige lidstaten daarvan in kennis. 
33 Art. 5 lid 4 sub c Schengengrenscode. 
34 HvJ EU 14 juni 2012, C-606/10, JV 2012/369, par. 30 (ANAFE). 
35 HvJ EU 14 juni 2012, C-606/10, JV 2012/369 par. 33-38 (ANAFE). 
36 Boeles, JV 2012/369, par. 2. 
37 Boeles, JV 2012/369, par. 2. Zie ook: Cornelisse 2013, p. 443. 
38 Art. 3 (b) Schengengrenscode. 
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asielzoekers,39 de verantwoordelijkheid van lidstaten voor asielzoekers,40 de terugkeer van 

asielzoekers,41 de opvang van asielzoekers,42 en de asielprocedure.43 In het kader van deze scriptie 

zijn met name de laatst genoemde twee van belang (hierna: Opvangrichtlijn en Procedurerichtlijn).44 

De Opvangrichtlijn bevat minimumnormen met betrekking tot de opvang van asielzoekers in 

de EU-lidstaten.45 Het toepassingsbereik van deze richtlijn wordt bepaald door artikel 3 lid 1. Deze 

bepaling verklaart de Opvangrichtlijn van toepassing op de vreemdeling die een asielverzoek indient 

aan de grens of op het grondgebied van een lidstaat, voor zover hij als asielzoeker op het 

grondgebied mag verblijven. 

De Procedurerichtlijn beoogt de vaststelling van minimumnormen met betrekking tot de 

procedure voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus. Zij regelt hoofdzakelijk de 

indiening van asielverzoeken, de behandelingsprocedure voor die verzoeken en rechten en 

verplichtingen van asielzoekers.46 Volgens de Procedurerichtlijn heeft een asielzoeker het recht om - 

op zijn minst tot afwijzing van zijn verzoek in eerste aanleg - op het grondgebied van de lidstaat te 

blijven,47 en mag hij tot aan het moment dat het afwijzende besluit inzake zijn asielverzoek in 

werking is getreden niet worden beschouwd als illegaal.48  

 Naast de Opvang- en Procedurerichtlijn is ook het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie van belang. Zo stelt het Handvest voorwaarden aan (vreemdelingen)detentie en 

wordt in artikel 18 het recht op asiel op bevestigd.49 Volgens Velluti volgt uit artikel 18 niet alleen 

het beginsel van non-refoulement,50 maar vereist deze bepaling ook dat de asielzoeker een effectieve 

bescherming geniet.51 

 

 

 

                                                 
39 Richtlijn 2004/83EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en 
staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming; 
Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen 
van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor 
personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking). 
40 Verordening (EG) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten 
wordt ingediend; Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria 
en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming 
dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking). 
41 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures 
in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: Terugkeerrichtlijn). 
42 Opvangrichtlijn; herschikking Opvangrichtlijn. 
43 Procedurerichtlijn; herschikking Procedurerichtlijn.  
44 Voor uitgebreidere informatie over het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid, zie: Peers 2012, p. 1.  
45 Art. 1 Opvangrichtlijn. 
46 Art. 1 Procedurerichtlijn. 
47 Art. 7 lid 1 Procedurerichtlijn; HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 48 (Arslan). 
Op het recht neergelegd in artikel 7 lid 1 Procedurerichtlijn bestaan twee uitzonderingen: 
“Artikel 7, lid 2, van die richtlijn staat slechts onder restrictieve voorwaarden een uitzondering op de regel van lid 1 van dat artikel toe, te 
weten wanneer het niet het eerste asielverzoek maar een volgend verzoek betreft dat niet verder wordt behandeld of wanneer de 
asielzoeker wordt overgedragen of uitgeleverd aan hetzij een andere lidstaat, hetzij een derde land of internationale strafhoven of 
tribunalen.”  HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 46 (Arslan). Zie ook: Cornelisse 2013, p. 445. 
48 Punt 9 Considerans Procedurerichtlijn; HvJ EG 30 november 2009, C-357/09 PPU, par. 41 (Kadzoev/Bulgarije). 
49 Art. 18 Handvest: Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van Genève van 28 juli 
1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, en overeenkomstig het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: „de Verdragen” genoemd). 
50  Het beginsel van beginsel van non-refoulement houdt een verbod in een asielzoeker terug te zenden naar het land waar hij of zij te 
vrezen heeft voor vervolging. 
51 Velluti 2014, p. 28. 
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Vreemdelingendetentie 

Ingevolge artikel 7 Opvangrichtlijn hebben asielzoekers in de regel bewegingsvrijheid op het 

grondgebied van de lidstaat waar zij hun asielverzoek hebben ingediend.52 Lidstaten kunnen hen 

echter krachtens lid 3, indien dit nodig blijkt - bijvoorbeeld om juridische redenen of redenen van 

openbare orde - op een bepaalde plek vasthouden.53 Hoewel in dit artikel het 

noodzakelijkheidsvereiste lijkt te zijn neergelegd, maken de vage en open betekenis van de termen 

‘juridische redenen’ en ‘redenen van openbare orde’ het onduidelijk welke mate van bescherming 

deze bepaling asielzoekers biedt tegen detentie.54 Een asielzoeker mag in ieder geval niet worden 

gedetineerd uitsluitend vanwege het feit dat hij een asielzoeker is.55 Volgens Hailbronner beoogt 

deze bepaling het tegengaan van een algemene en ongedifferentieerde toepassing van 

vreemdelingendetentie en ziet het toe op dat aan detentie een legitieme redenering ten grondslag 

ligt.56 De Europese Commissie zegt hierover het volgende: 
 

… given that according to the Directive detention is an exception to the general rule of free movement, 

which might be used only when “it proves necessary”, automatic detention without any evaluation of the 

situation of the person in question is contrary to the Directive.57 

 

Smyth betoogt echter dat artikel 7 lid 3 Opvangrichtlijn van circulaire aard is: detentie is toegestaan 

als er juridische redenen zijn, maar dit zegt niets over wat voor type juridische redenen als grondslag 

kunnen gelden voor vreemdelingendetentie.58  

 In Arslan heeft HvJ EU benadrukt dat de gronden voor vreemdelingendetentie krachtens de 

Opvangrichtlijn niet zijn geharmoniseerd. De zaak Arslan betreft een Turks staatsburger (Mehmet 

Arslan) die op onrechtmatige wijze het grondgebied van Tsjechië is binnengekomen. Na ontdekking 

hiervan wordt Arslan in vreemdelingendetentie geplaatst met het oog op zijn uitzetting. Tijdens zijn 

detentie dient Arslan een verzoek om internationale bescherming in. Zijn detentie wordt enkele 

malen verlengd, onder andere omdat de Tsjechische vreemdelingendienst van mening is dat Arslan 

niet zou meewerken aan een uitzetting, daar dit niet de eerste illegale grensoverschrijding van 

Arslan betrof.59 Het HvJ EU stelt in deze zaak dat het aan de lidstaten is “om, met volledige 

inachtneming van de verplichtingen die krachtens het internationaal recht en het Unierecht op hen 

rusten, de redenen vast te stellen op grond waarvan een asielzoeker in detentie kan worden 

geplaatst of gehouden.”60 

Uit de wijze waarop het Hof de zaak Arslan interpreteerde, lijken echter wel drie eisen naar 

voren te komen waaraan de detentie van asielzoekers ingevolge de Opvangrichtlijn en de 

Procedurerichtlijn dient te voldoen: de redenen ervan dienen in het persoonlijke gedrag van de 

asielzoeker te worden gevonden,61 de detentie dient objectief noodzakelijk te zijn voor het bereiken 

                                                 
52 Art. 7 lid 1 Opvangrichtlijn. 
53 Art. 7 lid 3 Opvangrichtlijn.  
54 Costello 2012, p. 290. 
55 Art. 18 lid 1 Procedurerichtlijn. 
56 Hailbronner 2007, p. 171. 
57 Europese Commissie 2007, p. 7. 
58 Smyth 2013, p. 127. 
59 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 2, 22-25 (Arslan). 
60 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 56 (Arslan). 
61 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 58 (Arslan). 
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van het doel waarmee het is toegepast,62 en de conclusie dat de detentie objectief noodzakelijk is kan 

alleen volgen na een beoordeling van alle relevante omstandigheden in het individuele geval.63 

Naast de Opvang- en Procedurerichtlijn biedt het Handvest ook bescherming tegen 

(vreemdelingen)detentie. Artikel 6 beschermt namelijk het recht op vrijheid: “Eenieder heeft recht 

op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.” Hoewel het Handvest niet expliciet refereert naar de 

voorwaarden voor de detentie van vreemdelingen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens dat bijvoorbeeld doet in artikel 5 (zie paragraaf 3.3.2), dient artikel 6 Handvest volgens het 

presidium zo te worden uitgelegd dat het dezelfde betekenis heeft als artikel 5 EVRM.64 

Dientengevolge ziet deze bepaling ook toe op vreemdelingen (waaronder asielzoekers) in detentie. 

Daarnaast stelt artikel 52 (3) Handvest: “Voor zover dit Handvest rechten bevat die 

corresponderen met rechten welke zijn gegarandeerd door het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zijn de inhoud en reikwijdte ervan 

dezelfde als die welke er door genoemd verdrag aan worden toegekend. Deze bepaling verhindert 

niet dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt.” Artikel 6 Handvest biedt dus 

minimaal dezelfde bescherming als artikel 5 EVRM. Bovendien moeten - ingevolge artikel 52 (1) 

Handvest - alle beperkingen van rechten erkend in het Handvest proportioneel en noodzakelijk zijn 

en bij wet zijn vastgesteld.65 

 

Omstandigheden in vreemdelingendetentie 

Met betrekking tot de omstandigheden in detentie vereist de Opvangrichtlijn dat deze zijn 

toegesneden op de behoefte van de asielzoeker.66 Artikel 13 Opvangrichtlijn stelt dat lidstaten 

dienen te zorgen voor materiële opvangvoorzieningen voor asielzoekers met het oog op een 

levensstandaard die voldoende is om hun gezondheid te verzekeren en bestaansmiddelen te 

waarborgen.67 Daarnaast bepaalt artikel 14 Opvangrichtlijn dat asielzoekers bescherming van hun 

gezinsleven genieten, de mogelijkheid hebben om te communiceren met familieleden, raadslieden en 

vertegenwoordigers van het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) 

en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).68  

 

Minderjarige asielzoekers in detentie 

Met betrekking tot de positie van het kind (inclusief de minderjarige asielzoeker) refereert artikel 24 

Handvest expliciet naar diens rechten.69 Volgens dit artikel hebben kinderen recht op de 

bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn.70 Bovendien vereist deze bepaling dat bij 

alle handelingen betreffende kinderen, de belangen van het kind de eerste, dan wel een essentiële, 

overweging dienen te vormen.71 Bovendien mag op grond van artikel 53 Handvest artikel 24 niet zo 

                                                 
62 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 59 (Arslan). 
63 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 62-63 (Arslan). Zie ook: Cornelisse 2013, p. 443. 
64 Europese Unie 2007 - I.  
65 Art. 52 lid 1 Handvest. 
66 Overweging 10 Opvangrichtlijn. 
67 Art. 13 lid 2 Opvangrichtlijn. 
68 Art. 14 lid 2 Opvangrichtlijn. 
69 De tekst van artikel 24 Handvest is gebaseerd op de artikelen 3, 9 lid 3, 12 en 13 van het IVRK. Zie: Europese Unie 2007- II. 
70 Art. 24 lid 1 Handvest. 
71 Art. 24 lid 2 Handvest: Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of 
particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële overweging. 
In de Engelstalige variant van het Handvest is artikel 24 lid 2 als volgt verwoord: “In all actions relating to children, whether taken by public 
authorities or private institutions, the child's best interests must be a primary consideration”. 



 
20 

worden uitgelegd dat het een beperking vormt van of afbreuk doet aan de rechten die in het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (meer hierover in paragraaf 3.1) zijn 

neergelegd. Het Hof van Justitie heeft verder het IVRK erkend als een inspiratiebron voor algemene 

beginselen van EU-recht.72 

Ook in de Opvangrichtlijn zijn bepalingen opgenomen die speciaal zijn toegesneden op 

minderjarigen.73 Artikel 17 bepaalt namelijk dat de lidstaten in hun nationale wetgeving inzake de 

uitvoering van de Opvangrichtlijn rekening dienen te houden met de specifieke situatie van deze 

groep kwetsbare personen.74 Daarbij dienen de lidstaten zich primair te laten leiden door het belang 

van het kind75 en dienen ze passende maatregelen te nemen om – zover mogelijk - de eenheid van 

het gezin te bewaren bij de huisvesting of detentie van minderjarige asielzoekers.76 Minderjarige 

asielzoekers dienen in beginsel samen met hun ouders te worden gedetineerd.77 Onder bepaalde 

omstandigheden mag hiervan worden afgeweken.78 

Op basis van de hierboven aangehaalde bepalingen lijkt voor minderjarige asielzoekers geen 

absolute bescherming te bestaan tegen vreemdelingendetentie. Echter, de Europese Commissie stelt 

dat de Opvangrichtlijn zo uitgelegd dient te worden dat de detentie van kwetsbare personen - 

waaronder minderjarigen begrepen - alleen als laatste maatregel mag worden toegepast.79 Het feit 

dat dit niet letterlijk in de Opvangrichtlijn staat, kan wellicht een verklaring bieden voor de 

wijdverbreide toepassing van vreemdelingendetentie van minderjarigen binnen de Unie.80 Of dit ook 

betekent dat de interpretatie van de Commissie afwijkt van de inhoud en strekking die volgens het 

HvJ EU toegekend moet worden aan de richtlijnen is onduidelijk. Tot op heden zijn geen zaken voor 

het Europese Hof gekomen met betrekking tot de reikwijdte van de bescherming die de 

Opvangrichtlijn en het Handvest bieden aan minderjarige asielzoekers in detentie.  

Eerder in deze paragraaf werd duidelijk dat het HvJ EU zich wel heeft uitgelaten over de 

detentie van meerderjarige asielzoekers. Aangenomen mag worden dat de (minimum) eisen die het 

Hof in Arslan formuleerde ook gelden met betrekking tot de detentie van minderjarige asielzoekers. 

Een van de vereisten voor de toepassing van grensdetentie die het HvJ EU leek aan te nemen was dat 

de redenen van detentie in het persoonlijke gedrag van de asielzoeker dienen te worden gevonden. 

Een relevante vraag die dit vereiste oproept is of het gedrag van, laten we zeggen, een zevenjarige 

asielzoeker reden kan zijn hem te detineren? De detentie van Arslan was met name gelegen in de 

omstandigheid dat er bij de Tsjechische autoriteiten een sterk vermoeden bestond dat, gelet op het 

gedrag van Arslan, hij zich aan het gezag van de autoriteiten zou onttrekken als ze hem niet zouden 

detineren.81 Vraagtekens kunnen geplaatst worden of een zevenjarige asielzoeker een onttrekking 

                                                 
72 Zie bijvoorbeeld : HvJ EG 27 juni 2006, C-540/03, par. 57-58 (Europees Parlement/ Raad van de Europese Unie). 
73 Zie art. 17 lid 1 Opvangrichtlijn. 
74 Art. 17 Opvangrichtlijn. 
75 Art. 18 Opvangrichtlijn. 
76 Art. 8 Opvangrichtlijn; Art. 14 lid 2 sub a Opvangrichtlijn. 
77 Art. 14 lid 3 Opvangrichtlijn. 
78 Art. 14 lid 8 Opvangrichtlijn. Bij wijze van uitzondering mogen de lidstaten andere dan de in dit artikel genoemde regels inzake 
materiële opvangvoorzieningen vaststellen voor een zo kort mogelijke redelijke termijn, indien: 
— een eerste raming van de specifieke behoeften van de asielzoekers vereist is; 
— de in dit artikel genoemde materiële opvangvoorzieningen in een bepaald geografisch gebied niet voorhanden zijn; 
— de gewoonlijk beschikbare huisvestingscapaciteit tijdelijk uitgeput is; 
— de asielzoekers in een bewaringscentrum verblijven of zich in grenslokalen bevinden die zij niet mogen verlaten. 
Deze afwijkende voorzieningen moeten in elk geval de basisbehoeften dekken. 
79 Europese Commissie 2007, p. 10. 
80 Europese Commissie 2007, p. 9. 
81 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par.  23 (Arslan). 
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aan het gezag van de autoriteiten zelf kan bewerkstelligen.82 Met andere woorden: hoe 

waarschijnlijk is het dat de detentie van een minderjarige asielzoeker gerechtvaardigd en 

noodzakelijk bevonden kan worden op basis van zijn persoonlijke gedrag? Het antwoord op deze 

vraag hangt waarschijnlijk sterk af van de leeftijd van de minderjarige asielzoeker: een 

zeventienjarige kan worden geacht eerder een onttrekking aan het gezag van de autoriteiten te 

kunnen bewerkstelligen dan een tweejarige. Hoe het HvJ EU over deze kwestie denkt is vooralsnog 

gissen. Echter, wellicht dat de voorgaande gedachteoefening aantoont dat de detentie van 

minderjarige asielzoekers onder het Unierecht niet moeiteloos te rechtvaardigen is. 

 

 

2.3.2 Opvang en detentie van asielzoekers binnen de EU – situatie na implementatiedeadline  

Van zowel de Procedurerichtlijn als de Opvangrichtlijn heeft inmiddels een herschikking 

plaatsgevonden. Beide herschikkingen vonden plaats op 26 juni 2013.83 De deadline voor 

implementatie van de herschikkingen is gesteld op 20 juli 2015.84 Opvallend is dat waar de huidige 

richtlijnen nog spreken van “minimumnormen”, wordt dit in de herschikkingen achterwege gelaten. 

Hoewel dit de indruk zou kunnen wekken dat er sprake is van een verdergaande harmonisatie, 

verschaffen de herschikkingen volgens Velluti een (te) ruime discretionaire bevoegdheid aan de 

lidstaten, dat van complete harmonisatie geen sprake kan zijn.85  

 

Vreemdelingendetentie 

In vergelijking met de huidige Opvangrichtlijn stelt de herschikking striktere eisen aan de detentie 

van asielzoekers gedurende hun asielprocedure: zij mogen alleen worden gedetineerd wanneer dat 

nodig blijkt, en uit een individuele beoordeling van de zaak naar voren komt dat minder dwingende 

maatregelen niet effectief kunnen worden toegepast.86 Artikel 9 bepaalt dat detentie alleen voor een 

zo kort mogelijke periode mag worden toegepast.87  

Daarnaast moet voor de rechtmatige detentie van asielzoekers aan één van de 

detentiegronden uit artikel 8 herschikking Opvangrichtlijn zijn voldaan.88 In tegenstelling tot de 

                                                 
82 Waarschijnlijk zullen deze twijfels minder sterk zijn naarmate het kind ouder wordt. 
83 Herschikking Procedurerichtlijn; Herschikking Opvangrichtlijn. 
84 Art. 51 lid 1 herschikking Procedurerichtlijn. Deze datum geldt niet voor de implementatie van artikel 31, leden 3, 4 en 5, betreffende de 
behandelprocedure voor verzoeken om internationale bescherming. Voor deze leden is de implementatiedeadline gezet op 20 juli 2018. 
Art. 51 lid 2 herschikking Procedurerichtlijn; Art. 31 en 32 herschikking Opvangrichtlijn. 
85 Velluti 2014, p. 29. 
86 Art. 8 lid 2 herschikking Opvangrichtlijn. 
87 Art. 9 lid 1 herschikking Opvangrichtlijn. 
88 Art. 8 lid 3 herschikking Opvangrichtlijn: “Een verzoeker mag alleen in bewaring worden gehouden:  
a) om zijn identiteit of nationaliteit vast te stellen of na te gaan;  
b) om de gegevens te verkrijgen die ten grondslag liggen aan het verzoek om internationale bescherming en die niet zouden kunnen 
worden verkregen als de betrokkene niet in bewaring zou worden gehouden, met name in geval van risico op onderduiken van de 
verzoeker;  
c) om in het kader van een procedure een beslissing te nemen over het recht van de verzoeker om het grondgebied te betreden;  
d) indien hij ter voorbereiding van de terugkeer en/of ter uitvoering van het verwijderingsproces in bewaring wordt gehouden in het 
kader van een terugkeerprocedure uit hoofde van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 
over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 
grondgebied verblijven ( 2 ), en de betrokken lidstaat op basis van objectieve criteria kan aantonen dat de betrokkene reeds de 
mogelijkheid van toegang tot de asielprocedure heeft gehad en er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de betrokkene het verzoek 
om internationale bescherming louter indient om de uitvoering van het terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen;  
e) wanneer de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde dat vereisen;  
f) in overeenstemming met artikel 27 van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 
vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (3). 
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huidige Opvangrichtlijn is er in de herschikking dus wel tot op zekere hoogte sprake van 

harmonisering van de detentiegronden. Niettemin ziet Velluti een ernstige tekortkoming in lid 3 sub 

a van deze bepaling, waarin staat dat vreemdelingendetentie gegrond kan zijn ten behoeve van het 

vaststellen of nagaan van de identiteit of nationaliteit van de asielzoeker. Deze bepaling is volgens 

haar strijdig met de detentierichtlijnen van het UNHCR, waarin staat dat detentie alleen is toegestaan 

als de identiteitsbepaling onderwerp is van een geschil. Daar de herschikking op dit punt een 

ruimere bevoegdheid bij de lidstaten plaatst om asielzoekers te detineren, moedigt dit volgens 

Velluti de toepassing van vreemdelingendetentie aan telkens wanneer de identiteit of nationaliteit 

van de betrokkene verificatie behoeft.89 Hoewel de herschikking – in vergelijking met de huidige 

Opvangrichtlijn - strengere voorwaarden stelt aan de toepassing van vreemdelingendetentie, sluit 

Velluti niet uit dat ook onder de herschikking nog veelvuldig gebruik kan (en zal) worden gemaakt 

van vreemdelingendetentie.90  

 

Omstandigheden in vreemdelingendetentie 

De voornaamste wijziging met betrekking tot detentieomstandigheden na het verstrijken van de 

implementatiedeadline is dat artikel 10 van de herschikking Opvangrichtlijn vereist dat de detentie 

in beginsel in gespecialiseerde accommodaties plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is, mag dit ook 

gebeuren in een reguliere gevangenis, onder de voorwaarde dat de asielzoekers afgescheiden 

worden van de strafrechtelijke gedetineerden.91 

 

Minderjarige asielzoekers 

Na de verstrijking van de implementatiedeadline dienen de lidstaten ook via de Opvangrichtlijn de 

waarborgen neergelegd in artikel 37 van het IVRK in acht te nemen.92 In paragraaf 3.1 wordt 

uitgelegd wat deze waarborgen precies inhouden. Daarnaast dienen de lidstaten – wat de huidige 

Opvangrichtlijn ook al vereist - zich primair te laten leiden door het belang van het kind.93 Echter 

geeft de herschikking expliciet een aantal factoren waar de lidstaten in het bijzonder rekening mee 

dienen te houden. Deze zijn: de mogelijkheden van gezinshereniging, het welzijn, de sociale 

ontwikkeling en de achtergrond van het kind, veiligheids- en beveiligingsoverwegingen met name 

wanneer de minderjarige mogelijk het slachtoffer is van mensenhandel en het standpunt van de 

minderjarige in overeenstemming met zijn leeftijd en mate van volwassenheid.94 Bovendien is in de 

herschikking Opvangrichtlijn een specifiek artikel geïntroduceerd dat voorwaarden stelt aan de 

detentie van minderjarige asielzoekers: 
 

Bewaring van minderjarigen is een maatregel die pas in laatste instantie wordt genomen en nadat is 

gebleken dat andere, minder dwingende maatregelen, niet doeltreffend kunnen worden toegepast. 

Deze bewaring moet zo kort mogelijk zijn en alles moet in het werk worden gesteld om de bewaring 

op te heffen en de minderjarige te plaatsen in een voor minderjarigen geschikte accommodatie.95 
 

                                                 
89 Velluti 2014, p. 67. 
90 Velluti 2014, p. 67-68. 
91 Art. 10 lid 1 herschikking Opvangrichtlijn. 
92 Overweging 18 herschikking Opvangrichtlijn. 
93 Art. 18 lid 1 Opvangrichtlijn; art. 23 lid 1 herschikking Opvangrichtlijn. 
94 Art. 23 lid 2 herschikking Opvangrichtlijn. 
95 Art. 11 lid 2 herschikking Opvangrichtlijn. 
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Deze bepaling lijkt duidelijkere en striktere voorwaarden aan de grensdetentie van minderjarige 

asielzoekers te stellen in vergelijking met de huidige richtlijnen. 

Daarnaast bepalen artikelen 11 en 23 van de herschikking dat gedetineerde minderjarige 

asielzoekers moeten kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, met inbegrip van spel- en 

recreatieve activiteiten die passen bij hun leeftijd, en aan activiteiten in de open lucht.96 Verder rust 

er een verplichting op de lidstaten om kinderen een levenstandaard te bieden die past bij hun 

fysieke, geestelijke, spirituele, morele en sociale ontwikkeling.97 Ingevolge artikel 11 lid 4 moeten 

gezinnen in vreemdelingendetentie in beginsel kunnen beschikken over een afzonderlijke leefruimte 

die voldoende privacy garandeert.98 Echter mag een lidstaat met betrekking tot asielzoekers in 

grensdetentie hier in gemotiveerde gevallen en voor een zo kort mogelijke, redelijke termijn van 

afwijken.99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Art. 11 lid 2 herschikking Opvangrichtlijn; art. 23 lid 2 herschikking Opvangrichtlijn. 
97 Art. 23 lid 1 herschikking Opvangrichtlijn. 
Onder de huidige Opvangrichtlijn (artikel 13 lid 2) zijn lidstaten verplicht te zorgen voor materiële opvangvoorzieningen voor asielzoekers 
met het oog op een levensstandaard die voldoende is om hun gezondheid te verzekeren en bestaansmiddelen te waarborgen.  
98 Art. 11 lid 4 herschikking Opvangrichtlijn. 
99 Art. 11 lid 6 herschikking Opvangrichtlijn. 
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Hoofdstuk 3: Internationaal recht inzake grensdetentie 

 

 

3.1  Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

 

Het belangrijkste document waarin de rechten voor het kind zijn neergelegd, is het VN Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dit verdrag werd in 1989 aangenomen en is voor 

Nederland in 1995 in werking getreden. Het IVRK bevat burgerlijke, politieke, sociale en 

economische rechten voor kinderen en verplichtingen voor staten, overheidsinstanties, rechters en 

particuliere instellingen.100 De rechten neergelegd in het IVRK zijn van toepassing op alle kinderen 

die zich op het Nederlands grondgebied bevinden, dus gelden ook ten aanzien van minderjarige 

asielzoekers.101  

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het IVRK is dat de belangen van het kind in 

beslissingen die hen betreffen de eerste overweging dienen te vormen (artikel 3 IVRK).102 Voor de 

minderjarige asielzoeker is naast artikel 3, ook artikel 37 IVRK van belang, dat voorwaarden stelt 

aan de mogelijkheden tot detentie. Artikel 37 bepaalt dat de detentie van minderjarigen slechts als 

uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke duur mag worden toegepast.103 Daarnaast dient een 

gedetineerd kind zodanig te worden behandeld dat rekening wordt gehouden met de behoeften 

zoals die geacht kunnen worden te bestaan voor een kind van zijn of haar leeftijd.104 Hieruit volgt dat 

kinderen niet dienen te worden gezien als één homogene groep, maar dat de behandeling van een 

kind, als gevolg van diens ontwikkeling, regelmatig gemonitord en eventueel aangepast dient te 

worden aan diens nieuwe behoeftes.105 Verder vereist artikel 37 dat ieder gedetineerd kind wordt 

gescheiden van volwassenen, tenzij het in het belang van het kind wordt geacht dit niet te doen. 106 

Hier staat tegenover dat kinderen in detentie in beginsel niet worden gescheiden van hun ouders en 

dat de eenheid van het gezin zoveel mogelijk moet worden beschermd (ook buiten detentie).107 

Artikel 22 IVRK is specifiek gericht op vluchtelingkinderen en verplicht staten om passende 

bescherming en humanitaire bijstand te bieden aan kinderen die de vluchtelingenstatus willen 

verkrijgen dan wel aan kinderen die als vluchteling beschouwd moeten worden.108  

Verder heeft volgens het IVRK ieder kind recht op (primair) onderwijs,109 

gezondheidszorg,110 en rust, spel en recreatie.111 Het VN Comité inzake de Rechten van het Kind 

(hierna: Kinderrechtencomité) keurt het sterk af wanneer een staat onderscheid maakt op het 

gebied van gezondheidszorg, onderwijs of financiële bijstand tussen kinderen van onderdanen en 

                                                 
100 Bijvoorbeeld: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (art. 14), Vrijheid van vereniging en vergadering (art. 15), recht op 
onderwijs (art. 28), het recht op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling van het kind (art. 27 lid 1). 
101 Art. 2 lid 1 IVRK . 
102 Art. 3 IVRK. 
103 Art. 37 (b) IVRK. 
104 Art. 37 (c) IVRK. 
105 Schabas & Sax 2006, p. 89. 
106 Art. 37 (c) IVRK. 
107 Art. 7 lid 1, 8 lid 1, 9, 10, 16 en 22 lid 2 IVRK. 
108 Art. 22 lid 1 IVRK. 
109 Art. 28 lid 1 IVRK. De verdragsstaten erkennen het recht van het kind op onderwijs en verbinden zij zich er met name toe primair 
onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. 
110 Art. 24 IVRK. 
111 Art. 31 IVRK. 
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kinderen van niet-onderdanen zoals asielzoekers.112 Daarnaast mogen gezinnen die om asiel 

verzoeken niet worden onthouden van fundamentele voorzieningen op een manier dat dit een 

negatieve invloed zou kunnen hebben op de kinderen uit het gezin.113 

Hoewel het IVRK een juridisch bindend karakter heeft, ontbreekt het aan een effectief 

toezichtmechanisme.114 Het Kinderrechtencomité doet alleen niet-bindende algemene aanbevelingen 

in de vorm van General Comments en meer specifieke aanbevelingen aan individuele staten naar 

aanleiding van door hen aan het Comité gestuurde periodieke rapportages. Het verdrag kent ook 

geen individueel klachtrecht.115 Tot op heden bestaat er geen onafhankelijke, internationale 

autoriteit die zich specifiek richt op de naleving van de rechten neergelegd in het IVRK.116  

 

 

3.2 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten  
 

Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) - gebaseerd op de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – ging op 23 maart 1976, na ratificatie door de 

eerste 35 staten, van kracht. Voor Nederland is het IVBPR op 11 maart 1979 in werking getreden.117 

Het Verenigde Naties Mensenrechtencomité ziet toe op de naleving van het IVBPR. 

 Artikel 12 lid 1 IVBPR beschermt het recht om zich vrijelijk te verplaatsen over het 

grondgebied van een staat waar men wettig verblijft. Volgens het VN-Mensenrechtencomité 

verblijven asielzoekers wettig op het grondgebied van de staat waar asiel is aangevraagd.118 

Krachtens artikel 12 lid 3 kan lid 1 van datzelfde artikel onder bepaalde voorwaarden worden 

beperkt. Zo dient de beperking bij wet te zijn voorzien en nodig zijn ter bescherming van de 

nationale veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden of van de rechten en 

vrijheden van anderen.  

Gerelateerd aan artikel 12 zijn artikelen 9 en 10 IVBPR, die bescherming bieden tegen 

willekeurige en onrechtmatige detentie. Bij de beoordeling of detentie willekeurig is, wordt onder 

meer vereist dat de detentie conform nationale wetgeving plaatsvindt, maar daarnaast overwoog het 

VN-Mensenrechtencomité: “Arbitrariness is not to be equated with “against the law”, but must be 

interpreted more broadly to include elements of inappropriateness, injustice, lack of predictability and 

due process of law.”119 

Daarnaast dient vreemdelingendetentie in het individuele geval en gezien de specifieke 

omstandigheden van het geval redelijk, noodzakelijk en proportioneel te zijn.120 Als er minder 

ingrijpende alternatieven voorhanden zijn waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt - 

bijvoorbeeld een borgstelling of een periodieke meldplicht - en deze middelen niet worden ingezet, 

dan wordt de detentie beoordeeld als disproportioneel en willekeurig.121 De detentie van 

asielzoekers is volgens het VN-Mensenrechtencomité niet bij voorbaat willekeurig. Zo kan 

                                                 
112 Zie ook: Thornton 2014, p. 11. 
113 Zie ook: Thornton 2014, p. 11.  
114 Reneman 2011, p. 350. 
115 Reneman 2011, p. 350. 
116 Reneman 2011, p. 350. 
117 College voor de Rechten van de Mens. 
118 VN-Mensenrechtencomité 18 juli 1994, 456/1991, par. 9.2 (Celepi/ Zweden) 
119 VN-Mensenrechtencomité 10 augustus 1994, 458/1991 par. 9.8. (Mukong/Kameroen). 
120 VN-Mensenrechtencomité 3 april 1997, 560/1993, par. 9.2 (A./Australië).  
121 VN-Mensenrechtencomité 13 november 2002,  900/1999, par. 8.2 (C./Australië) .   
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onrechtmatige toegangsverschaffing tot het grondgebied van een staat reden zijn voor nader 

onderzoek - en in combinatie met bijvoorbeeld een vluchtgevaar of gebrek aan medewerking door de 

asielzoeker - aanleiding geven om de asielzoeker voor bepaalde tijd te detineren.122 Als de gronden 

voor detentie echter ophouden te bestaan dan is elke voortgezette detentie willekeurig.123 Detentie 

mag dus niet langer duren dan de periode waarvoor de staat een passende motivering kan 

verstrekken en mag ook niet worden toegepast vanwege administratieve doelmatigheid.124 Met 

betrekking tot alle beslissingen omtrent het kind - en dus ook inzake de detentie van minderjarige 

vreemdelingen - dient het belang van het kind de eerste overweging te zijn.125 

 

 

3.3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens126 

 

3.3.1 Binding aan het EVRM 

Het Europees Verdrag tot de Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (EVRM) is op 4 november 1950 in Rome tot stand gekomen en bevat rechten en vrijheden 

voor een ieder die ressorteert onder rechtsmacht van één de aangesloten landen van de Raad van 

Europa.127 Teneinde nakoming te verzekeren van de verplichtingen die de partijen bij het EVRM op 

zich hebben genomen, is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM of het 

(Straatsburgse) Hof) ingesteld.128 De uitspraken van het EHRM hebben bindende kracht voor de bij 

de betreffende zaak betrokken partijen.129 In Nederland heeft het EVRM directe werking: de 

rechterlijke macht moet krachtens artikel 94 Grondwet alle wettelijke voorschriften direct aan het 

EVRM toetsen. 

Het EHRM heeft zich meermalen uitgelaten over de (grens)detentie van meerderjarige en 

minderjarige vreemdelingen. In de volgende paragrafen wordt aan de hand van deze jurisprudentie 

beschreven onder welke voorwaarden een EVRM-verdragsstaat asielzoekers mag detineren, welke 

bescherming het EVRM biedt aan kinderen en welke (aanvullende) criteria gesteld worden aan de 

(grens)detentie van minderjarige asielzoekers. 
 

 

3.3.2 Vreemdelingendetentie onder het EVRM 

Voorwaarden aan vreemdelingendetentie op basis van artikel 5 EVRM 

Artikel 5 EVRM beschermt het recht op vrijheid en veiligheid en stelt voorwaarden aan de toepassing 

van detentie. Sub f van lid 1 van dit artikel richt zich op de niet-strafrechtelijke detentie van 

vreemdelingen. In beginsel geldt dat een vreemdeling zijn vrijheid niet mag worden ontnomen, met 

uitzondering van twee gevallen: wanneer tegen een persoon een uitwijzings- of 

uitleveringsprocedure hangende is, of om te beletten dat een persoon op onrechtmatige wijze het 

                                                 
122 VN-Mensenrechtencomité 3 april 1997, 560/1993, par.  9.4 (A./Australië).   
123 VN-Mensenrechtencomité 3 april 1997, 560/1993, par.  9.4 (A./Australië).   
124 VN-Mensenrechtencomité 23 juli 1990, 305/1988, par. 5.8 (Hugo van Alphen/Nederland); VN-Mensenrechtencomité 3 april 1997, 
560/1993, par. 9.4 (A./Australië). 
125 VN- Mensenrechtencomité 6 november 2003, 1069/2002, par. 9.7 (Bahktiyari/Australië). 
126 Deze paragraaf spreekt niet exclusief van asielzoekers. Met ‘vreemdelingen’ worden ook ‘asielzoekers’ bedoeld. De reden hiervoor is dat 
het EHRM haar jurisprudentie niet exclusief toespitst op asielzoekers.  
127 Art. 1 EVRM. 
128 Art. 19 EVRM. 
129 Art. 46 EVRM. 
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land binnen komt.130 Deze bepaling lijkt zo op het eerste gezicht niet aan de detentie van 

vreemdelingen in de weg te staan die zich aan de grens melden en niet in het bezit zijn van een geldig 

visum. In Amuur benadrukte het Straatsburgse Hof niettemin dat staten bij de toepassing van 

detentie krachtens artikel 5 lid 1 sub f rekening moeten houden met het feit dat het hier niet om 

criminelen gaat, maar om vreemdelingen die hun land zijn ontvlucht omdat ze mogelijkerwijze hun 

leven niet zeker waren.131 

Opvallend is dat het Hof, in tegenstelling tot het VN-Mensenrechtencomité, niet vereist dat 

detentie van vreemdelingen ingevolge artikel 5 lid 1 sub f EVRM noodzakelijk en proportioneel is.132 

Hoewel het Hof dit wel lijkt te eisen bij de andere gronden voor detentie genoemd in artikel 5 lid 1,133 

is het geen vereiste voor de toepassing van vreemdelingendetentie. Volgens het Hof dient detentie 

krachtens artikel 5 lid 1 sub f EVRM wel rechtmatig te zijn.134 Een aspect van rechtmatigheid is dat er 

een procedure is gevolgd die is neergelegd in nationale wetgeving. Het Hof heeft een aantal criteria 

genoemd waaraan deze wetgeving moet voldoen: deze moet voldoende toegankelijk en duidelijk zijn 

en de toepassing ervan moet afdoende voorzienbaar.135 Daarnaast moet de wet met voldoende 

precisie aangeven onder welke voorwaarden vreemdelingendetentie mogelijk is.136 Vage en 

onduidelijke regelgeving geeft onvoldoende waarborgen tegen een willekeurige inmenging in 

fundamentele vrijheden,137 terwijl het primaire doel van artikel 5 EVRM juist is om het individu 

hiertegen te beschermen.138 

In de zaak Saadi heeft het EHRM de inhoud en strekking van sub f nader toegelicht. Het 

uitgangspunt van het Hof was dat staten in beginsel over het onmiskenbare soevereine recht 

beschikken om de toegang van vreemdelingen tot hun grondgebied te controleren. Een 

noodzakelijke aanvulling op dit recht is dat staten, onder bepaalde voorwaarden, vreemdelingen 

mogen detineren.139 Verder overwoog het Hof in Saadi dat de grensdetentie van vreemdelingen is 

toegestaan voorafgaande aan het moment dat zij toestemming verkrijgen tot binnenkomst van de 

staat. Tot op het moment dat de vreemdeling deze toestemming heeft gekregen, is zijn toegang tot de 

staat ongeoorloofd en kan dit een legitieme reden zijn hem te detineren.140 Niettemin dient deze 

detentie te goeder trouw te worden toegepast141 en in nauw verband te staan met het doel om 

ongeoorloofde binnenkomst te voorkomen. Daarnaast dienen de plaats en de 

verblijfsomstandigheden passend te zijn en de duur van de detentie moet in redelijke verhouding 

staan tot het beoogde doel.142 Het proportionaliteitsvereiste geldt dus alleen voor de duur van 

detentie en niet voor de detentie an sich.143 Dit erkende het Hof ook al eerder in Chahal. Het Hof 

                                                 
130 Art. 5 lid 1 sub f EVRM. 
131 EHRM 25 juni 1996, nr. 19776/92, par. 43 (Amuur/Frankrijk). 
132 EHRM 15 november 1996, 22414/93, par. 112 (Chahal/Verenigd Koninkrijk); EHRM 5 februari 2002, 51564/99, par. 38 (Čonka/België); 
EHRM 29 januari 2008, 13229/03, par. 65 (Saadi/Verenigd Koninkrijk); EHRM 20 september 2011, 10816/10, par. 16 (Lokpo & 
Touré/Hongarije). 
Vergelijk: het VN-Mensenrechtencomité vereist onder artikel 9 IVBPR voor de bescherming tegen willekeur wel dat de detentie in de 
gegeven omstandigheden redelijk, noodzakelijk en proportioneel is.  
133 Bryan & Langford 2011, p. 212. 
134 EHRM 25 juni 1996, 19776/92, par. 50 (Amuur/Frankrijk); EHRM 20 september 2011, 10816/10, par. 18 (Lokpo & Touré/Hongarije). 
135 EHRM 25 juni 1996, 19776/92, par. 50 (Amuur/Frankrijk); EHRM 20 september 2011, 10816/10, par. 18 (Lokpo & Touré/Hongarije). 
136 EHRM 27 november 2008, 298/07, par. 73 (Rashed/Tsjechië). 
137 EHRM 27 november 2008, 298/07, par. 68 (Rashed/Tsjechië). Zie ook: Cornelisse JV 2009/72. 
138 EHRM 25 juni 1996, 19776/92, par. 50 (Amuur/Frankrijk); EHRM 20 september 2011, 10816/10, par. 17 (Lokpo & Touré/Hongarije). 
139 EHRM 29 januari 2008, 13229/03, par. 64 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
140 EHRM 29 januari 2008,  13229/03, par. 65 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
141 Zie bijvoorbeeld: EHRM 5 februari 2002, 51564/99 (Čonka/ België). 
142 EHRM 29 januari 2008, 13229/03, par. 74 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
143 EHRM 29 januari 2008, 13229/03, par. 72 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
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overwoog in die zaak dat indien de detentieduur excessief is, de detentie niet langer rechtmatig is in 

de zin van artikel 5 lid 1 sub f EVRM.144 

De Saadi uitspraak was niet geheel oncontroversieel. Door zes van de in totaal zeventien 

rechters die over de Saadi-zaak besloten, werd gezamenlijk een afwijkend oordeel (dissenting 

opinion) uitgesproken.145 Kort weergegeven waren de rechters van mening dat het verblijf van Saadi 

legaal was, daar hij om internationale bescherming had verzocht.146 De rechters baseren zich onder 

meer op uitspraken van het VN-Mensenrechtencomité, volgens welke een persoon die op behoorlijke 

wijze een asielverzoek indient, beschouwd dient te worden als legaal op het grondgebied (zie 

paragraaf 3.2).147 Daarnaast wordt er volgens de rechters onterecht vanuit gegaan dat een staat met 

betrekking tot alle categorieën van niet-onderdanen (asielzoekers, illegale immigranten, 

vreemdelingen die worden uitgezet en vreemdelingen die strafbare feiten hebben gepleegd) over 

hetzelfde onmiskenbare soevereine recht beschikt. Een zekere vorm van differentiatie in de 

behandeling tussen deze categorieën is gewenst en vereist.148 Tevens waren de rechters van mening 

dat Saadi niet werd gedetineerd teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijzen het land binnen 

te komen, maar omwille een snelle en efficiënte beslissing op zijn asielverzoek te bewerkstelligen. 

Deze grondslag voor detentie is niet in lijn met de strekking van artikel 5 lid 1 sub f EVRM.149  

Ook buiten het Hof was er kritiek op de Saadi-uitspraak, onder andere door de Parlementaire 

Assemblee van de Raad van Europa (PACE, Parliamentary Assembly of the Council of Europe). Het 

eerste punt van kritiek betrof dat het Hof er onterecht van uitging dat een vreemdeling onrechtmatig 

is tot aan het moment dat de staat toestemming geeft om het grondgebied van de staat binnen te 

komen. Volgens de Parlementaire Assemblee heeft deze interpretatie tot gevolg dat een staat ad 

infinitum vreemdelingen mag detineren. Als tweede punt stipte het PACE aan dat de Saadi-uitspraak 

in conflict is met de detention guidelines van het UNHCR, daar het Hof de detentie gedurende de 

gehele asielprocedure mogelijk maakt.150 De Parlementaire Assemblee riep het Hof op om de Saadi 

zaak opnieuw te onderzoeken, daarmee rekening houdend met andere bronnen van internationaal 

recht en opinies van de internationale gemeenschap.151  

 

Voorwaarden aan vreemdelingendetentie op basis van artikel 3 EVRM 

Naast artikel 5 EVRM dat met name ingaat op de wettelijke basis voor detentie, speelt artikel 3 EVRM 

ook een belangrijke rol bij vreemdelingendetentie. Artikel 3 EVRM ziet voornamelijk toe op 

detentieomstandigheden. Zo kunnen zeer slechte detentieomstandigheden een onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing opleveren strijdig met artikel 3 EVRM. Of een behandeling 

of bestraffing het niveau van onmenselijk of vernederend heeft bereikt, hangt af van alle 

omstandigheden van het individuele geval, zoals bijvoorbeeld de duur van de betreffende 

behandeling of bestraffing, de eventuele fysieke of mentale gevolgen ervan en het geslacht en de 

leeftijd van het slachtoffer.152  

                                                 
144 EHRM 15 november 1996, 22414/93, par. 113 (Chahal/Verenigd Koninkrijk). 
145 Zie ook: Woltjer, EHRC 2008/50, par. 8.  
146 EHRM 29 januari 2008, 13229/03, dissenting opinion, p. 31 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
147 EHRM 29 januari 2008, 13229/03, dissenting opinion, p. 31 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
148 EHRM 29 januari 2008, 13229/03, dissenting opinion, p. 32 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
149 EHRM 29 januari 2008, 13229/03, dissenting opinion, p. 33 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
150 Mendonça 2010, p. 19. 
151 Mendonça 2010, p. 21. 
152 EHRM 21 januari 2011, 30696/09, par. 219 (M.S.S./ België & Griekenland). 
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In verschillende zaken betreffende vreemdelingendetentie heeft het EHRM geoordeeld dat er 

sprake was van een schending van artikel 3 EVRM. Zo was het Hof in S.D. tegen Griekenland van 

mening dat de detentie van een asielzoeker in een gefabriceerd hutje voor de duur van twee 

maanden zonder de verschaffing van schone lakens en verzorgingsproducten en zonder dat hij 

toegang had tot een luchtplaats en hem ook niet de mogelijkheid was geboden om een 

telefoongesprek te voeren, een vernederende behandeling inhield in de zin van artikel 3 EVRM.153 

Ook in A.A. tegen Griekenland oordeelde het Hof dat artikel 3 EVRM was geschonden. Deze zaak 

betrof de detentie van een asielzoeker gedurende drie maanden onder erbarmelijke 

omstandigheden. De asielzoeker had geen toegang tot recreatie- of cateringfaciliteiten en degelijke 

sanitaire voorzieningen ontbraken. Daarnaast was het detentiecentrum overvol en extreem 

smerig.154  

Deze twee zaken dienen slechts als voorbeeld van wat een artikel 3-schending kan inhouden 

en geven daarmee een idee wat er met onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in 

het kader van vreemdelingendetentie kan worden bedoeld.155 Gezien het feit dat de Nederlandse 

detentieomstandigheden niet direct aanleiding geven om te verwachten dat deze een onmenselijke 

of vernederende behandeling opleveren in de zin van 3 EVRM, wordt hier niet uitgebreider ingegaan 

op deze materie. Nu de voorwaarden voor de detentie van (meerderjarige) vreemdelingen onder het 

EVRM zijn uiteengezet, wordt in de volgende paragrafen ingegaan op de positie van het kind onder 

het EVRM en op de voorwaarden die het Hof stelt aan de (grens)detentie van minderjarige 

vreemdelingen. 

 

 

3.3.3 Rechten van het kind in het EVRM 

Het EVRM bevat slechts enkele expliciete verwijzingen naar de rechten van kinderen.156 Zelfs de 

bepaling die wellicht het meeste van belang is voor kinderen, namelijk artikel 8 EVRM dat het recht 

op eerbieding van privéleven, familie- en gezinsleven beschermt, maakt geen expliciete verwijzing 

naar kinderen, dan wel naar hun rechten of belangen. De afwezigheid van expliciete verwijzingen 

naar de rechten van het kind betekent echter geenszins dat deze niet in het EVRM ingelezen kunnen 

worden.157 Het EHRM verwijst in haar jurisprudentie juist steeds vaker naar bepalingen uit het IVRK 

en maakt veelvuldig gebruik van het IVRK als interpretatiemiddel.158 Dit past ook bij het standpunt 

van het Hof dat het EVRM overeenkomstig algemene beginselen van internationaal recht dient te 

worden uitgelegd.159  

In de kinderontvoeringszaak Neulinger & Shuruk verwees het Hof expliciet naar het belang 

van het kind als eerste overweging. Het Hof oordeelde dat dit belang nadrukkelijk vooropgesteld 

dient te worden: “there is currently a broad consensus – including in international law – in support of 

                                                 
153 EHRM 11 juni 2009, 53541/07, par. 49-54 (S.D./Griekenland). 
154 EHRM 22 juli 2010, 12186 /08, par. 57-65 (A.A./Griekenland). 
155 Andere zaken waarbij de betreffende vreemdelingendetentie een schending van 3 EVRM inhield zijn: EHRM 26 november 2009, 
8256/07 (Tabesh/Griekenland); EHRM 23 juli 2013, 55352/12 (Aden Ahmed/Malta); EHRM 1 augustus 2013, 70427/11 
(Horshill/Griekenland).  
156 Expliciete verwijzing naar kinderen alleen in artikel 5 lid 1 sub d EVRM (detentie van minderjarigen) en in artikel 6 lid 1 EVRM (toegang 
tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd wanneer de belangen van minderjarigen dit eisen). 
157 Zo heeft het Hof artikel 8 EVRM geïnterpreteerd als inhoudende het recht voor een kind op lichamelijke integriteit (EHRM 26 maart 
1985, 8978/80 (X. & Y./Nederland) en het recht op een gezonde omgeving (EHRM 9 december 1994, 16798/90 (Lopez Ostra/Spanje). 
158 Kilkelly 2001, p. 309. 
159 EHRM 6 juli 2010, 41615/07, par. 131 (Neulinger & Shurukt/Zwitserland). 
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the idea that in all decisions concerning children, their best interests must be paramount.”160 Wat de 

belangen van het kind zijn hangt af van een variëteit van individuele omstandigheden. In het 

bijzonder van belang zijn de leeftijd en mate van volwassenheid van het kind, de aanwezigheid of 

afwezigheid van de ouders en de omgeving en ervaringen van het kind.161 Aangenomen wordt dat 

het bijeen houden van het gezin in beginsel in het belang van het kind is.162 

 

 

3.3.4 Detentie van minderjarige asielzoekers 

Niet-begeleide minderjarigen 

Het EHRM heeft zich in verschillende zaken meer specifiek uitgelaten over de detentie van 

minderjarige vreemdelingen. In de zaak Kaniki Mitunga tegen België oordeelde het EHRM dat de 

vreemdelingendetentie van een kind voor de duur van twee maanden in een gesloten centrum dat 

bedoeld was voor volwassenen een schending inhield van artikel 3 EVRM.163 De minderjarige in deze 

zaak was niet begeleid door (één van) haar ouders en ontving geen begeleiding of educatieve 

ondersteuning op welke manier dan ook.164 Het feit dat ze wel juridische bijstand ontving en 

dagelijks telefonisch contact had met haar moeder en/of oom, was volgens het Hof onvoldoende om 

te beantwoorden aan de behoeftes van een vijfjarige.165 Het Hof was van mening dat er een zekere 

relatie moet bestaan tussen de grondslag voor detentie en de plaats en omstandigheden van 

detentie.166 Daar was in deze zaak geen sprake van. Verder beoordeelde het Hof de detentie als niet 

noodzakelijk, daar het risico op onttrekking aan het gezag van de autoriteiten minimaal te achten 

was en er alternatieven bestonden die het primaire belang van het kind zoals neergelegd in artikel 3 

IVRK meer in ogenschouw namen. Door het EHRM werd als geschikt alternatief genoemd de 

plaatsing in een gespecialiseerd centrum of bij gastouders.167  

 Het is opmerkelijk dat het Hof in Kaniki Mitunga – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Saadi-

zaak - wel lijkt te vereisen dat de detentie noodzakelijk is.168 In de zaak Rahimi lijkt het Hof wederom 

de noodzakelijkheids- en proportionaliteitseisen te stellen met betrekking tot de detentie van een 

(niet-begeleide) minderjarige.169 Deze zaak betreft de Afghaanse minderjarige Eivas Rahimi, die het 

Afghaanse conflict is ontvlucht waar allebei zijn ouders bij zijn omgekomen.170 Bij aankomst op het 

Griekse eiland Lesbos wordt hij twee dagen onder zeer slechte omstandigheden gedetineerd.171 

Griekenland treft geen speciale voorzieningen voor Rahimi gedurende zijn detentie en ook na zijn 

                                                 
160 EHRM 6 juli 2010, 41615/07, par. 49-56, 138 & 146 (Neulinger & Shurukt/Zwitserland). 
161 Het EHRM verwijst hier naar de UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child. 
162 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 110 (Popov/Frankrijk). 
163 EHRM 12 oktober 2006, 13178/03, par. 69 & 71 (Mubilanzila Mayeka & Kaniki Mitunga/België). Zie ook: Woltjer, EHRC 2006/144, par. 
2; Battjes, JV 2007/29, par. 3. 
164 EHRM 12 oktober 2006, 13178/03, par. 50 (Mubilanzila Mayeka & Kaniki Mitunga/België). 
165 EHRM 12 oktober 2006, 13178/03, par. 67-69 (Mubilanzila Mayeka & Kaniki Mitunga/België). 
166 EHRM 12 oktober 2006, 13178/03, par. 102 (Mubilanzila Mayeka & Kaniki Mitunga/België). 
167 EHRM 12 oktober 2006, 13178/03, par. 83 (Mubilanzila Mayeka & Kaniki Mitunga/België). 
168 EHRM 5 april 2011, 8687/08, par. 109 (Rahimi/ Griekenland). Vergelijk de zaken: EHRM 5 februari 2002, 51564/99, par. 38 
(Čonka/België); EHRM 15 november 1996, 22414/93, par. 112 (Chahal/Verenigd Koninkrijk); EHRM 29 januari 2008, 13229/03, par. 65 
(Saadi/Verenigd Koninkrijk); EHRM 20 september 2011, 10816/10, par. 16 (Lokpo & Touré/Hongarije). In deze zaken, die de detentie van 
meerderjarigen betroffen, vereiste het Hof niet dat de detentie noodzakelijk was. 
Volgens Woltjer laat het EHRM een noodzakelijkheidstoets echter achterwege in Mitunga. Zie: Woltjer, EHRC 2006/144, par. 2. 
169 EHRM 5 april 2011, 8687/08, par. 109 (Rahimi/ Griekenland). Voor een kritische beschouwing van de Rahimi uitspraak door het EHRM 
zie: Lavrysen, EHRC 2011/89. 
170 EHRM 5 april 2011, 8687/08, par. 6 (Rahimi/Griekenland). 
171 EHRM 5 april 2011,  8687/08, par. 81 (Rahimi/ Griekenland). 
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vrijlating ontvangt Rahimi geen enkele vorm van begeleiding.172 Het EHRM oordeelde dat de 

autoriteiten hadden moeten nagaan of een minder ingrijpende maatregel dan detentie voorhanden 

was. Detentie had in dit geval alleen als uiterste maatregel mogen worden toegepast.173 Het Hof 

oordeelde deze zaak een schending inhield van artikel 3 en 5 EVRM.174 

 

Begeleide minderjarigen 

Betroffen bovengenoemde zaken de vreemdelingendetentie van niet-begeleide minderjarigen, in 

Muskhadzhiyeva tegen België oordeelde het EHRM dat de detentie van vier kinderen samen met hun 

moeder ook een schending van artikel 3 EVRM opleverde.175 De minderjarigen waren voor meer dan 

een maand gedetineerd in een gesloten centrum dat niet bedoeld en ingericht was voor de opvang 

van kinderen.176 Het Hof haalt aan dat artikel 3 EVRM ook positieve verplichtingen behelst, met 

name indien het gaat om kinderen of andere kwetsbare personen – en dat betekent dat staten 

redelijke maatregelen moeten nemen ter voorkoming van een behandeling in strijd met artikel 3 

EVRM.177 Het Hof baseerde haar beslissing met name op de leeftijd van de kinderen, de duur van de 

detentie en het feit dat de (wijze van) detentie een ernstige psychische impact had op de kinderen.178 

Het Hof hechtte expliciet geen belang aan de omstandigheid dat de kinderen begeleid werden door 

hun moeder.179 

 Naast een schending van artikel 3 EVRM, was er ook sprake van een schending van artikel 5 

lid 1 sub f jegens de kinderen. Zoals het Hof in Saadi had bepaald, vereist deze bepaling een relatie 

tussen het doel van de vrijheidsbenemende maatregel en de plaats en tenuitvoerlegging daarvan.180 

Het Hof oordeelde dat het detineren van minderjarigen in een detentiecentrum voor volwassenen, in 

dezelfde omstandigheden als volwassenen zonder dat rekening was gehouden met de kwetsbare 

positie van de kinderen in strijd is met artikel 5 lid 1 onder f EVRM.181 Volgens Cornelisse lijkt het 

Hof in Muskhadzhiyeva de vreemdelingendetentie van minderjarigen in veel algemenere termen te 

veroordelen dan het deed in de zaak Kaniki Mitunga. In die laatste zaak leek de omstandigheid dat 

het ging om een alleenstaande minderjarige doorslaggevend voor de conclusie dat de zaak een 

schending inhield van (o.a.) artikel 5 EVRM. In Muskhadzhiyeva daarentegen oordeelde het Hof dat 

                                                 
172 EHRM 5 april 2011,  8687/08, par. 85 & 92 (Rahimi/Griekenland). 
173 EHRM 5 april 2011,  8687/08, par. 108-109 (Rahimi/Griekenland). Zie ook: Lavrysen, EHRC 2011/89, par. 6.  
“In Rahimi t. Griekenland gaat het Hof echter nog een stap verder door doorslaggevend gewicht toe te kennen aan het feit dat de Griekse 
autoriteiten niet hadden nagegaan of de detentie in het belang van het kind was en of die kon beschouwd worden als een uiterste 
maatregel.” 
174 EHRM 5 april 2011,  8687/08, par. 86 (Rahimi/Griekenland). 
Zie ook: EHRM 24 oktober 2013, 71825/11 (Housein/Griekenland); Cornelisse, JV 2013/398. 
De minderjarige Housein (Afghaanse afkomst) is op 30 mei 2011 Griekenland illegaal binnengekomen en op 2 juni 2011 in een 
detentiecentrum voor volwassenen geplaatst in afwachting van zijn uitzetting. Volgens het Hof is er – net zoals in Rahimi - sprake van een 
automatische toepassing van detentie zonder dat de specifieke situatie van klager, als minderjarige, hierin is betrokken. Er zijn geen 
maatregelen getroffen om Housein in een speciale detentieomgeving te plaatsen. Bovendien bepaalt art. 37 IVRK dat detentie van kinderen 
een uiterst middel moet zijn. Dientengevolge was de detentie van Housein niet rechtmatig in de zin van art. 5 lid 1 onder f EVRM (par. 76-
78). 
175 EHRM 19 januari 2010, 41442/07, par. 63 (Muskhadzhiyeva/België). 
176 Het detentiecentrum betrof hetzelfde detentiecentrum als uit de zaak Kaniki Mitunga: EHRM 12 oktober 2006, 13178/03 (Mubilanzila 
Mayeka & Kaniki Mitunga/België). 
177 EHRM 19 januari 2010, 41442/07, par. 55 (Muskhadzhiyeva/België). 
178 EHRM 19 januari 2010, 41442/07, par. 63 (Muskhadzhiyeva/België). 
179 EHRM 19 januari 2010, 41442/07, par. 58 (Muskhadzhiyeva/België). 
180 EHRM 29 januari 2008, 13229/03, par. 74 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
181 EHRM 19 januari 2010, 41442/07, par. 73-75 (Muskhadzhiyeva/België). 
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de detentie van minderjarigen zonder meer onrechtmatig is in de zin van artikel 5 lid 1 sub f EVRM, 

indien geen rekening wordt gehouden met de kwetsbare positie van het kind.182 

In de zaak Popov tegen Frankrijk lijkt het Hof in vergelijking met voorgaande zaken nog een 

stap verder te gaan. De zaak Popov betrof de administratieve detentie van een Kazachstans gezin, 

bestaande uit de ouders en hun twee kinderen (vijf maanden en drie jaar oud).183 Het gezin verbleef 

vijftien dagen in detentiecentrum Rouen-Oissel, wachtend op uitzetting naar Kazakstan, wat tot twee 

keer toe - buiten de schuld van het gezin om - werd uitgesteld.184 Alhoewel het detentiecentrum 

officieel bestemd was voor de accommodatie van gezinnen, waren er feitelijk geen faciliteiten voor 

kinderen beschikbaar.185 Zo waren er geen kinderbedjes aanwezig, werden er geen activiteiten voor 

kinderen georganiseerd, was er beperkt speelgoed voorhanden en was de binnenplaats van beton en 

minimaal qua omvang en was er nagenoeg constant toezicht door bewakers.186 Hoewel het Hof de 

detentie van kinderen voor de duur van vijftien dagen niet per definitie excessief achtte, hield de 

detentie in dit geval toch een schending in van artikel 3 EVRM jegens de kinderen. Het Hof 

benadrukte dat de redenen hiervoor met name gelegen waren in de beperkte faciliteiten voor 

kinderen in het detentiecentrum die het ongeschikt maakte voor kinderen van voornoemde leeftijd 

en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid.187 Het Hof benadrukte dat het feit dat de kinderen 

begeleid werden door hun ouders, Frankrijk niet ontsloeg van haar verplichting om bescherming te 

bieden aan de kinderen.188 Integendeel, het Hof nam aan dat de situatie waarin de kinderen 

verkeerden niet alleen angst en stress veroorzaakte bij de kinderen, maar ook een aantasting van het 

ouderlijk imago teweegbracht.189 Bij de beslissing het gezin te detineren had de kwetsbaarheid van 

de kinderen de doorslaggevende factor moeten zijn en niet het feit dat het gezin diende te worden 

uitgezet.190 In casu had Frankrijk op zoek had moeten gaan naar alternatieven voor de detentie van 

het gezin en had detentie alleen als uiterste maatregel mogen toepassen.191 Het feit dat Frankrijk dit 

nagelaten had, betekende een schending van artikel 5 lid 1 sub f EVRM jegens de twee kinderen.192  

Daarnaast oordeelde het Hof dat artikel 8 EVRM was geschonden jegens het gehele gezin.193 

Het enkele feit dat het gezin in haar geheel bijeen werd gehouden, betekent niet per definitie dat aan 

artikel 8 EVRM is voldaan.194 De detentie van het gezin gedurende ruim twee weken in het 

                                                 
182 Cornelisse, JV 2010/119, par. 5. 
183 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 5 & 19 (Popov/Frankrijk). 
184 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 19 & 24 (Popov/Frankrijk). 
185 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 20 (Popov/Frankrijk). 
186 EHRM 19 januari 2012,  39472/07 & 39474/07, par. 64 & 75 (Popov/Frankrijk). 
187 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 76 (Popov/Frankrijk). 
188 EHRM 12 oktober 2006, 13178/03, par. 55 (Mubilanzila Mayeka & Kaniki Mitunga/België); EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 
39474/07, par. 64 (Popov/Frankrijk). 
189 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 74 (Popov/Frankrijk). 
190 EHRM 19 januari 2012,  39472/07 & 39474/07, par. 64 (Popov/Frankrijk). Zie ook: EHRM 12 oktober 2006, 13178/03, par. 55 
(Mubilanzila Mayeka & Kaniki Mitunga/België). 
191 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 91 (Popov/Frankrijk). Zie ook: Battjes,  JV 2012/167. 
192 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 93 (Popov/Frankrijk). Zie ook: Battjes,  JV 2012/167, par. 4: “Ten aanzien van art. 5 
lid 1 onder f had het Hof in Saadi t VK [ ..] uitgemaakt dat een volle proportionaliteitstoets niet vereist is. Dat ligt anders bij detentie van 
kinderen. Bij de Popovs was de enkele omstandigheid dat de autoriteiten geen onderzoek hadden verricht of een lichter middel 
voorhanden was, al reden schending jegens de kinderen aan te nemen.” 
193 EHRM 19 januari 2012,  39472/07 & 39474/07, par. 117 (Popov/Frankrijk). 
194 Het EHRM lijkt hiermee te breken met de argumentatie in Muskhadzhiyeva tegen België waarin het Hof oordeelde dat de 
vreemdelingendetentie van het gezin niet een schending inhield van artikel 8 EVRM.  
Par. 98: “La Cour considère qu'à la différence de l'affaire Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précitée, où la détention de l'enfant avait eu 
pour conséquence de la séparer de son oncle lui conférant ainsi le statut de mineure non accompagnée, la présente espèce ne pose pas un 
problème de réunification familiale, la requérante et ses quatre enfants ayant été détenus ensemble. La cour n'aperçoit pas en quoi, dans les 
circonstances de la cause, le défaut pour les autorités de rechercher des solutions alternatives à l'enfermement a méconnu le droit au respect 
de la vie privée des requérants et cette question a d'ailleurs été traitée sous l'angle de l'article 5.” 
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betreffende detentiecentrum betekende een niet-noodzakelijke inmenging in de effectieve 

uitoefening van gezinsleven in de zin van artikel 8 lid 2 EVRM.195 Daarbij nam het Hof als 

uitgangspunt dat de belangen van het kind een eerste overweging dienen te zijn bij kwesties als 

deze.196 Dit brengt niet alleen mee dat de gezinseenheid moet worden bewaard, maar ook dat 

autoriteiten alle nodige middelen moeten aanwenden om zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te 

beperken dat gezinnen met kinderen worden gedetineerd.197 Aangezien er in dit geval geen risico 

bestond dat het gezin zich zou onttrekken aan het gezag van de autoriteiten, was de detentie niet 

proportioneel aan het doel van detentie en ook niet in het belang van de kinderen in kwestie.198 

Volgens Weiss en Lieu kan hieruit worden opgemaakt dat de vreemdelingendetentie van een gezin 

alleen verenigbaar met artikel 8 EVRM kan zijn indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat het gezin 

de intentie heeft om aan het gezag van de autoriteiten te onttrekken.199 

Uit het voorgaande blijkt dat de rechten van het kind de Saadi-lijn doorbreken: de rechten 

van het kind maken dat vreemdelingendetentie van minderjarige asielzoekers noodzakelijk dient te 

zijn.200 Uit Popov kan volgens Spijkerboer de conclusie worden gedestilleerd dat alleen tot de 

vreemdelingendetentie van minderjarigen kan worden overgegaan indien er geen enkel alternatief 

voor detentie voorhanden is. 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 103 -104 & 107 (Popov/Frankrijk). 
196 EHRM 19 januari 2012,  39472/07 & 39474/07, par. 109 -110 (Popov/Frankrijk). “… all decisions concerning children, their best 
interests must be paramount”.  
197 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 116 (Popov/Frankrijk). Zie ook: Battjes,  JV 2012/167, par. 7. 
198 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 116 (Popov/Frankrijk). 
199 Weiss & Lieu 2012, p. 352. 
200 Boeles, EHRC 2012/66, par. 1. 
201 Spijkerboer 2012, p. 12. 
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Hoofdstuk 4: Resumé 

 

 

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn de voor Nederland belangrijkste Europeesrechtelijke 

regelgevingen en internationale verdragen besproken die de positie van de (minderjarige) 

asielzoeker in vreemdelingendetentie regelen. Gezien de grote hoeveelheid aan informatie die 

hiermee gepaard ging, worden in dit hoofdstuk de belangrijkste punten nog eens aangestipt waarbij 

tevens aandacht wordt besteed aan de overeenkomsten en verschillen in de wijze waarop de 

verscheidene rechtsbronnen de minderjarige asielzoeker bescherming bieden. Het doel hiervan is 

om een duidelijk beeld te krijgen van het juridische kader waaraan de Nederlandse toepassing van 

grensdetentie later in deze scriptie wordt getoetst. 

 

 

4.1 Gronden voor grensdetentie van minderjarige asielzoekers 

 

Alle besproken rechtsbronnen stellen – expliciet of impliciet202 – dat bij alle beslissingen inzake 

kinderen het belang van het kind een eerste overweging dient te zijn. Desalniettemin bestaat er geen 

internationaal- of Europeesrechtelijke verbod op de (grens)detentie van minderjarige asielzoekers. 

Op basis van het IVRK en het EVRM mogen minderjarige asielzoekers slechts als uiterste maatregel 

en voor de kortst mogelijke duur worden gedetineerd. Het EHRM stelt eveneens dat de detentie 

noodzakelijk en proportioneel dient te zijn en voorts er over wordt gegaan tot detentie, dienen de 

alternatieven hiervoor te zijn afgegaan. Het VN-Mensenrechtencomité lijkt, naast de eis van 

redelijkheid, dezelfde eisen te stellen aan de detentie van (minderjarige) asielzoekers. 

 Met betrekking tot het Unierecht is het vooralsnog gissen onder welke voorwaarden 

minderjarige asielzoekers mogen worden gedetineerd. Volgens de Europese Commissie mag detentie 

alleen als laatste maatregel worden toegepast. Dit is echter nergens op deze wijze verwoord in één 

van de op dit moment geldende Europese richtlijnen. Aangenomen mag worden dat de Arslan-

vereisten203 in ieder geval als minimumeisen gelden met betrekking tot de detentie van minderjarige 

asielzoekers, ofschoon het onduidelijk is op welke wijze deze vereisten in zaken met minderjarige 

asielzoekers geïnterpreteerd dienen te worden. 

Uitgaande van de letter van de wet lijken de herschikkingen van de Procedure- en 

Opvangrichtlijnen meer bescherming te bieden aan de minderjarige asielzoeker in vergelijking met 

de huidige richtlijnen. De bescherming die dan geboden wordt komt min of meer overeen met de 

voorwaarden die nu gesteld worden in het IVRK en het EVRM: detentie mag alleen in laatste 

instantie worden toegepast voor de kortst mogelijke duur, nadat is gebleken dat andere, minder 

dwingende maatregelen, niet doeltreffend kunnen worden toegepast. Vrijheid is in beginsel de 

hoofdregel en detentie de (uitzonderlijke) uitzondering. 

 

                                                 
202 Met impliciet bedoel ik dat het niet letterlijk in de rechtsbron staat, maar dat het door het HvJ EU, Mensenrechtencomité resp. EHRM is 
ingelezen in de betreffende rechtsbron. 
203 Zie paragraaf: 2.3.1. De detentie dient het gevolg te zijn van omstandigheden die verband houden met het persoonlijke gedrag van de 
asielzoeker vóór en tijdens de indiening van het asielverzoek, de detentie dient objectief noodzakelijk te zijn en de conclusie dat de 
detentie objectieve noodzakelijk is kan alleen volgen na een beoordeling van alle relevante omstandigheden in het individuele geval. 
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4.2  Detentieomstandigheden 
 

Volgens het IVRK dient een kind in detentie zodanig te worden behandeld dat er rekening wordt 

gehouden met de behoeften zoals die geacht worden te bestaan voor kind van diens leeftijd. In 

beginsel wordt ieder gedetineerd kind gescheiden van volwassenen, behalve van diens ouders. De 

eenheid van het gezin dient namelijk zoveel mogelijk te worden beschermd. Dit laatste vereiste is 

ook neergelegd in de Opvangrichtlijn. Verder stelt de Opvangrichtlijn dat de materiële 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers een levensstandaard dienen te bieden die in voldoende mate 

hun gezondheid en bestaansmiddelen waarborgt. Dit vereiste zou ook uit de jurisprudentie van het 

EHRM gedestilleerd kunnen worden. Daarnaast dienen volgens het Straatsburgse in het 

detentiecentrum faciliteiten specifiek voor de opvang van kinderen aanwezig te zijn.  

In het IVRK is verder het recht op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve 

bezigheden passend bij de leeftijd van het kind neergelegd. Dit recht wordt ook gewaarborgd in de 

herschikking van de Opvangrichtlijn. Volgens deze herschikking dienen kinderen een levenstandaard 

te worden geboden die past bij hun fysieke, geestelijke, spirituele, morele en sociale ontwikkeling. 

Daarnaast dienen asielzoekers vanaf medio 2015 in beginsel in gespecialiseerde accommodaties te 

worden gedetineerd, waar gezinnen kunnen beschikken over een afzonderlijke leefruimte die 

voldoende privacy garandeert. Echter een lidstaat mag met betrekking tot asielzoekers in 

grensdetentie hier in gemotiveerde gevallen en voor een zo kort mogelijke, redelijke termijn van 

afwijken.  
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Hoofdstuk 5: Nederlandse regelgeving en praktijk inzake grensdetentie 

 

 

5.1 Nederlandse regelgeving en beleid inzake grensdetentie 

 

5.1.1 (Verdere) toegangsweigering tot Nederland 

De meeste vreemdelingen die van buiten de Europese Unie (EU) Nederland willen binnenkomen, 

hebben daarvoor een visum nodig. Wanneer men niet beschikt over een visum kan onder bepaalde 

voorwaarden een asielaanvraag worden ingediend.204 Vanaf het moment van asielaanvraag verkrijgt 

de vreemdeling de status van asielzoeker als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c, van de 

Opvangrichtlijn. Het doen van een asielverzoek moet overigens ruim worden opgevat. Een door een 

vreemdeling in persoon ten overstaan van de autoriteiten kenbaar gemaakte wens om internationale 

bescherming moet volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: de Afdeling) 

worden aangemerkt als een asielverzoek in de zin van de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn.205 

Tot enige tijd geleden werd er in Nederland vanuit gegaan dat vreemdelingen die aan de 

grens om asiel vroegen, ingevolge artikel 3 lid 1 Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000) de 

toegang tot Nederland moest worden geweigerd, wanneer er niet was voldaan aan de voorwaarden 

voor toegang als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Schengengrenscode (zie paragraaf 2.2). De Afdeling 

bepaalde echter op 4 oktober 2011 dat op basis van de Terugkeer- en Procedurerichtlijn een 

vreemdeling die om asiel verzoekt niet mag worden beschouwd als iemand die illegaal op het 

grondgebied verblijft.206 Op het moment dat de vreemdeling om internationale bescherming 

verzoekt, moet hij worden geacht rechtmatig verblijf te hebben als bedoeld in artikel 8, aanhef en 

onder f, Vw 2000.207 Uit artikel 7 lid 1 Procedurerichtlijn volgt dat een asielzoeker het recht heeft om 

in een lidstaat te blijven totdat in eerste aanleg een beslissing op het asielverzoek is genomen.208 Met 

andere woorden, het doen van een asielverzoek levert rechtmatig verblijf op. Op grond van het 

Unierecht is desalniettemin grenstoezicht op asielzoekers nog steeds mogelijk. Uit artikel 2, aanhef 

en onder k, gelezen in samenhang met artikel 7 lid 1 Procedurerichtlijn volgt dat ‘in een lidstaat 

blijven’ zo uitgelegd moet worden dat daaronder ook wordt begrepen, het verblijf aan de grens of in 

een transitzone.  

Artikel 35 Procedurerichtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om in een normale of een 

speciale procedure asielverzoeken aan de grens te behandelen. Volgens de Nederlandse overheid is 

de (algemene) asielprocedure op AC Schiphol dezelfde als in de land-AZC. Daarmee kiest de overheid 

bewust niet voor een bijzondere procedure aan de grens en kent Nederland geen grensprocedure 

zoals bedoeld in de Procedurerichtlijn.209 Dit standpunt bleek tijdens de onderhandelingen van de 

                                                 
204 Een asielaanvraag kan worden ingediend, als men in het land van herkomst risico loopt op een onmenselijke behandeling, als men het 
land van herkomst om ernstige traumatische ervaringen moet verlaten. De overheid of groeperingen die de macht uitoefenen in land, dit 
trauma hebben veroorzaakt. De overheid kan of wil geen bescherming bieden. En wanneer men in het land van herkomst risico loopt op 
vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of wegens het behoren tot een bepaalde sociale groep. 
Zie: Rijksoverheid – II. 
205 ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118, r.o. 2.4.6. 
206 ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118, r.o. 2.5.2. 
207 ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118, r.o. 2.5.4. 
208 ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118, r.o. 2.5.2; art. 7 lid 1 Procedurerichtlijn. 
209 Brief van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 april 2010, EK 2009-2010, 
31 994, E, p. 11. 
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herschikking van de Procedurerichtlijn echter niet langer houdbaar. In het kader van de nieuwe 

Procedurerichtlijn moet een procedure waarbij grensweigering en grensdetentie wordt toegepast, 

worden aangemerkt als een grensprocedure. Dit betekent dat de procedure op Schiphol zal moeten 

worden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de herschikking van de 

Procedurerichtlijn.210 

Hoewel het onzeker is of Nederland momenteel een speciale grensprocedure hanteert, kan 

volgens de Afdeling uit artikel 35 Procedurerichtlijn worden afgeleid dat deze richtlijn er niet aan de 

in weg staat dat lidstaten in het kader van het grenstoezicht, asielzoekers de verdere toegang tot het 

grondgebied, oftewel de feitelijke verdere binnenkomst, ontzegt.211 De Afdeling betoogt dat daarom 

artikel 3 lid 1, gelezen in samenhang met lid 3, Vw 2000 aldus richtlijnconform moet worden 

uitgelegd dat een vreemdeling die om internationale bescherming verzoekt de verdere toegang mag 

worden ontzegd. 

Hoewel toegangsweigering de grondslag vormt voor grensdetentie krachtens artikel 6 Vw 

2000, betekent deze richtlijnconforme interpretatie geenszins dat grensdetentie niet langer kan 

worden toegepast. Ook de bewoordingen 'aan wie de toegang is geweigerd' in artikel 6 lid 1 Vw 2000 

dienen volgens de Afdeling namelijk te worden gelezen als ‘aan wie de verdere toegang is ontzegd’.212 

Ofschoon asielzoekers in Nederland rechtmatig verblijf hebben, betekent dat geenszins dat ze niet 

aan de grens kunnen worden gedetineerd. Nederland maakt gebruik van de in artikel 13 lid 1 van de 

Code neergelegde mogelijkheid om asielzoekers toegang te verlenen tot het grondgebied, maar ook 

van de mogelijkheid ingevolge de Procedurerichtlijn om het recht op verblijf – en daarmee de 

toegang – te beperken tot de grenszone.  

In haar uitspraak van 11 juni 2013 bepaalde de Afdeling dat asielzoekers – ingevolgde het 

ANAFE arrest van het Hof van Justitie van de EU - binnen de in artikel 5 lid 4 sub c 

Schengengrenscode genoemde categorie van derdelanders vallen aan wie toegang tot het 

Nederlandse grondgebied wordt verleend op grond van humanitaire overwegingen, om redenen van 

nationaal belang of wegens internationale verplichtingen.213 Volgens de Afdeling staat het Nederland 

echter nog steeds vrij om in het kader van het grenstoezicht asielzoekers de verdere toegang tot het 

grondgebied te ontzeggen.214  

Volgens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is grensdetentie noodzakelijk, daar op 

Nederland in het kader van de Schengengrenscode de verplichting rust om al het nodige te doen om 

te voorkomen dat vreemdelingen aan wie de toegang is geweigerd, alsnog toegang tot het 

Schengengebied verkrijgen.215 Hoewel deze redenering sinds 4 oktober 2011 niet meer in lijn is met 

de op dit gebied geldende jurisprudentie, blijft de staatssecretaris vasthouden aan een 

Europeesrechtelijke verplichting tot grensdetentie.216 

 

 

 

                                                 
210 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 
oktober 2013, TK 2013-2014, 32 317, 193, p. 4. 
211 ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118, r.o. 2.6.3. 
212 ABRvS 4 oktober ECLI:NL:RVS:2011:BT7118, r.o. 2.6.4. 
213 ABRvS 11 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3601, r.o. 5.1.2. 
214 ABRvS 11 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3601, r.o. 5.1.4. 
215 Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 1357, p. 1 & 3. 
216 Zie ook: Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 3227, p. 2; Cornelisse 2013, p. 443. 
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5.1.2 Plaatsing in grensdetentie 

Wanneer een asielzoeker de verdere toegang tot Nederland wordt ontzegd, volgt dat hij wordt 

ondergebracht naar een vrijheidsbenemende locatie krachtens artikel 6 lid 1 en 2 Vw 2000. In deze 

gevallen is er sprake van grensdetentie.217 Grensdetentie is geen strafrechtelijke maatregel – er is 

immers geen strafbaar feit gepleegd - maar een bestuurlijke maatregel. Asielzoekers die via Schiphol 

de Nederlandse grens bereiken, worden naar Aanmeldcentrum (AC) Schiphol overgebracht. AC 

Schiphol maakt sinds 1 januari 2013 deel uit van het Justitieel Complex Schiphol (JCS). Naast 

asielzoekers die krachtens artikel 6 Vw 2000 zijn gedetineerd, verblijven op JCS ook vreemdelingen 

in afwachting van hun uitzetting en personen die aan de grens zijn aangehouden op verdenking van 

een misdrijf.218 

In beginsel hebben alle asielzoekers recht op opvang.219 Dit recht op opvang geldt echter niet 

voor asielzoekers verblijvende in grensdetentie. De ‘Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere 

categorieën vreemdelingen 2005’ (hierna: Rva 2005) sluit opvang namelijk uit voor asielzoekers 

“wiens vrijheid rechtens is ontnomen”.220 Het regime in grensdetentie wordt met name geregeld 

door het Reglement Regime Grenslogies (Rrg). Volgens artikel 4.1 Rrg wordt de asielzoeker in 

grensdetentie “aan geen andere beperkingen onderworpen dan die volstrekt noodzakelijk zijn om 

zijn verblijf in het grenslogies te verzekeren alsmede om de veiligheid en de orde aldaar te 

handhaven.”221 Deze bepaling berust op artikel 15 lid 4 Grondwet, dat uitgaat van een systeem van 

minimale beperkingen. Verder is de asielzoeker in grensdetentie volgens artikel 5 Rrg bevoegd zich 

binnen het grenslogies vrij te bewegen en bezoekers te ontvangen in een daartoe aangewezen 

ruimte. Het beleid van de Nederlandse overheid is om aan asielzoekers in grensdetentie geen arbeid 

en onderwijs aan te bieden, zoals dat bij strafrechtelijke gedetineerden het geval is.222 

Met betrekking tot de grensdetentie van minderjarigen regelt de Vreemdelingencirculaire 

2000 dat asielzoekers beneden de leeftijd van zestien jaar uitsluitend tezamen met hun ouder(s) of 

wettelijke verzorger(s) in grensdetentie mogen worden geplaatst in een justitiële inrichting waar 

een voor minderjarigen geschikt regime mogelijk is.223 De detentie van alleenstaande minderjarige 

asielzoekers dient alleen in uiterste gevallen te worden toegepast en voor een zo kort mogelijke 

duur. Verder is deze detentie alleen gerechtvaardigd als zwaarwegende belangen aanwezig zijn. 

Voorbeelden van dergelijke zwaarwegende belangen zijn wanneer de alleenstaande minderjarige 

asielzoeker wordt verdacht van, of veroordeeld voor een misdrijf, of wanneer het vertrek van de 

alleenstaande minderjarige asielzoeker uiterlijk binnen veertien dagen kan worden gerealiseerd.224 

 

                                                 
217 Er is een verschil in behandeling tussen land- en luchtasielzoekers: asielzoekers die Nederland over land binnenkomen, worden in open 
asielzoekerscentra opgevangen; asielzoekers die Nederland via het vliegveld of de haven bereiken, worden in grensdetentie vastgezet. In 
het eerste geval betreft het vreemdelingen die reeds in Nederland aanwezig zijn en vervolgens een aanvraag voor asiel doen. In het tweede 
geval betreft het vreemdelingen die toegang tot Nederland willen, maar dat nog niet hebben. Volgens de Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie rechtvaardigt het verschil tussen land- en luchtasielzoekers een verschillende benadering: “Een ieder die asiel wil aanvragen in 
Nederland vrijelijk toegang geven tot het Schengengebied, louter vanwege het doen van een asielverzoek, verhoudt zich niet met de 
verplichting de buitengrenzen te bewaken.” Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 3227, p. 1-2. 
218 Coalitie geen kind in de cel 2014, p. 29. Deze verschillende groepen worden wel gescheiden van elkaar gedetineerd. 
219 Art. 3 lid 1 in samenhang met lid 3aanhef en onder o Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 
(hierna: Rva 2005). 
220 Art. 1 aanheft en onder d Rva 2005. 
221 Art.1 Reglement Regime Grenslogies (hierna: Ggr): Dit besluit heeft betrekking op de ruimten als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de 
Vreemdelingenwet 2000 die door Onze Minister als zodanig zijn aangewezen en zijn bestemd voor de opname van vreemdelingen als 
bedoeld in het eerste lid van voornoemd artikel. 
222 Inspectie voor de sanctietoepassing 2010, p. 30. 
223 Art. 2.4 – A5 Vreemdelingencirculaire 2000 (A). 
224 Art. 2.4 – A5 Vreemdelingencirculaire 2000 (A). 
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5.1.3 Duur en verloop 

Nadat het officiële asielverzoek is ingediend, heeft de asielzoeker recht op zes dagen rust- en 

voorbereidingstijd. Deze periode is bedoeld om, voor zover mogelijk, te wennen aan de nieuwe 

omstandigheden en de asielaanvraag samen met een advocaat voor te bereiden. Na deze zes dagen 

volgt de algemene asielprocedure, die in beginsel acht dagen duurt.225 Hoewel wordt getracht 

gezinnen met minderjarige kinderen zo kort mogelijk in grensdetentie te plaatsen, zijn over het 

algemeen deze acht dagen ook bij gezinnen nodig voor de behandeling van hun asielverzoek.226 De 

maximum detentieduur voor gezinnen met minderjarige kinderen is gesteld op veertien dagen (zes 

dagen rust- en voorbereidingstijd en acht dagen voor de algemene procedure).227  

 Tijdens de algemene asielprocedure wordt de asielzoeker gehoord door de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND), met name om zijn identiteit, nationaliteit, reisroute en de reden van zijn 

asielaanvraag vast te stellen.228 Volgens ‘Coalitie Geen Kind in de Cel’ zijn er wisselende berichten 

over de aanwezigheid van kinderen bij deze verhoren. Sommige kinderen wonen de gesprekken bij, 

anderen blijven in de cel. Hoewel in theorie het bewakingspersoneel op de kinderen zou kunnen 

passen, blijkt dit in de praktijk vaak niet mogelijk te zijn.229 

Indien de algemene asielprocedure leidt tot een inwilligende beslissing op het asielverzoek 

wordt de grensdetentie opgeheven.230 De asielzoeker krijgt een (tijdelijke) verblijfsvergunning en 

verhuist naar een open asielzoekerscentrum (AZC) in afwachting tot toewijzing van een woning in 

een Nederlandse gemeente.231 Dit geldt ook voor gezinnen met minderjarige kinderen.232 

Indien de IND niet binnen veertien dagen tot een beslissing op het asielverzoek kan komen 

en meer tijd nodig heeft, dan zijn er twee opties. Als eerste kan de IND besluiten de asielzoeker uit te 

plaatsen naar een open AZC. De asielzoeker komt dan in de ‘gewone’ Verlengde Asielprocedure (VA) 

terecht. Van deze optie wordt doorgaans gebruik gemaakt bij gezinnen met minderjarige kinderen. 

De tweede optie is dat de IND voorziet dat zij niet binnen acht dagen maar wel binnen zes weken tot 

een beslissing kan komen. In dat geval kan de vrijheidontnemende maatregel worden voortgezet. De 

asielzoeker wordt naar het grenshospitium overgeplaatst en komt in de zogeheten Gesloten 

Verlengde Asielprocedure (GVA).233  

Indien het asielverzoek wordt afgewezen, dan wordt de asielzoeker overgeplaatst naar het 

grenshospitium waar zijn uitzetting wordt voorbereid.234 Indien de asielaanvraag van een gezin met 

kinderen wordt afgewezen, dan wordt de grensdetentie in beginsel opgeheven en wordt het gezin 

naar een AZC overgebracht. Echter, het komt ook voor dat bij een gezin met twee ouders, één van de 

ouders in grensdetentie blijft en de rest van het gezin in een AZC wordt geplaatst.235 

                                                 
225 Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 3227, p. 2. 
226 Dit vertelde mr. Gerard Oosterholt (Juridisch Coördinator AC Schiphol - Raad voor Rechtsbijstand) mij tijdens mijn bezoek aan AC 
Schiphol. 
227 Art. 3.2- A5 Vreemdelingencirculaire 2000 (A). 
228 VluchtenlingenWerk Nederland. 
229 Coalitie geen kind in de cel 2014, p. 30. 
230 Art. 3.2 – A5 Vreemdelingencirculaire 2000 (A).  
231 UNHCR Nederland & VluchtenlingenWerk Nederland 2013, p. 4. 
232 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 
januari 2014, TK 2013-2014,19 637, 1773, p. 2. 
233 UNHCR Nederland & VluchtenlingenWerk Nederland 2013, p. 4. 
Voor meer informatie en achtergrond over de Gesloten Verlengde Asielprocedure: UNHCR Nederland & VluchtenlingenWerk Nederland, 
‘Rapport Gesloten Verlengde Asielprocedure 2010-2012’, april 2013 
234 UNHCR Nederland & VluchtenlingenWerk Nederland 2013, p. 4. 
235 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 
september 2013, TK 2012-2013, 19 637, 1721, p. 25. 
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Het regime in een AZC verschilt van het regime in grensdetentie. Asielzoekers in een AZC 

hebben over het algemeen meer faciliteiten tot hun beschikking en meer vrijheden in vergelijking 

met asielzoekers in grensdetentie. Zo zijn asielzoekers in een AZC niet verplicht om permanent op 

het terrein van het AZC te verblijven. In een AZC wonen asielzoekers meestal met vijf tot acht 

personen bij elkaar in wooneenheden en zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van hun 

leefomgeving. Wekelijks ontvangen ze leefgeld waarmee ze voedsel en kleding kunnen kopen.236 

Verder zijn minderjarige asielzoekers die vijf jaar of ouder zijn (leerplichtige leeftijd) verplicht 

onderwijs te volgen en hebben ze – althans in theorie - de mogelijkheid om hun huiswerk te maken 

in huiswerkruimtes met computers.237 Tevens hebben asielzoekers in een AZC vrije toegang tot 

internet. In tegenstelling tot de grensgedetineerden zijn er geen internetpagina’s – zoals bijvoorbeeld 

Facebook – geblokkeerd.238 Het verblijf in een AZC is dus niet zozeer vrijheidsbenemend – zoals in 

grensdetentie – maar eerder vrijheidsbeperkend. Derhalve valt het verblijf in een 

asielzoekerscentrum buiten de reikwijdte van deze scriptie en zal hier niet verder op worden 

ingegaan. 

 

 

5.1.4 Alternatieven? 

Volgens de Nederlandse regering leent de grondslag voor grensdetentie - namelijk de 

Europeesrechtelijke verplichting te voorkomen dat de asielzoeker alsnog de toegang tot het 

Schengengebied verkrijgt - zich moeilijk voor alternatieven.239 Voorbeelden van alternatieven voor 

grensdetentie zouden kunnen zijn een periodieke meldplicht, de onderbrenging op een betrouwbaar 

adres, het betalen van een borgsom of elektronisch toezicht.240 De verantwoordelijke staatssecretaris 

betoogt echter dat bij deze alternatieven het risico bestaat dat de asielzoeker zich zal onttrekken aan 

toezicht en onterecht (verdere) toegang krijgt tot Nederland, daar deze alternatieven grotendeels in 

een niet-gesloten setting plaatsvinden.241  

In beginsel geldt volgens de staatssecretaris dat steeds aangenomen moet worden dat het 

grensbewakingbelang niet kan worden veiliggesteld door de oplegging van een lichter middel. De 

Afdeling volgt de staatssecretaris in deze redenering.242 Onlangs heeft de staatssecretaris toegezegd 

op zoek te zullen gaan naar alternatieven voor de grensdetentie van minderjarigen, hoewel het 

volgens hem niet geheel kan verdwijnen.243 In sommige gevallen is grensdetentie volgens de 

staatssecretaris noodzakelijk, “mede om te voorkomen dat met name kinderen verdwijnen in de 

illegaliteit of slachtoffer worden van mensenhandel.”244 Echter, “[m]ocht een lichter toezichtmiddel 

in een specifieke, individuele zaak meer aangewezen zijn, dan wordt de grensdetentie opgeheven.”245  

 

 

                                                 
236 Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers - I. 
237 Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers - II. 
238 Volgens mr. Gerard Oosterholt (Juridisch Coördinator AC Schiphol - Raad voor Rechtsbijstand). 
239 Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 1357, p. 3. 
240 Amnesty International 2010, p. 9. 
241 Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 1357, p. 3. 
242 ABRvS 29 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR0158, par. 2.3.5. 
243 NOS 2013. 
244 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 
januari 2014, TK 2013-2014,19 637, 1773,  p. 1. 
245 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 
september 2013, TK 2012-2013, 19 637, 1721, p. 17. 



 
42 

5.2 Detentieomstandigheden op aanmeldcentrum Schiphol 

 

Op 22 augustus 2013 heeft er in het kader van een gerechtelijke procedure voor de rechtbank Den 

Haag een schouw plaatsgevonden op aanmeldcentrum Schiphol.246 De uitkomst van deze schouw is 

gepubliceerd in de uitspraak van de rechtbank van 11 december 2013. De meervoudige kamer gaf 

haar zienswijze op de feitelijke situatie in het aanmeldcentrum als volgt weer: 

 

De afdeling […] heeft een centrale gang van ongeveer 50 meter met aan weerszijden in totaal 28 

celdeuren, waarachter de cellen zich bevinden, en voorts een aantal gemeenschappelijke ruimtes, te 

weten een recreatieruimte, een keuken, een speelruimte voor kinderen en een verblijfsruimte voor 

volwassenen. In de gang staan een leestafel, een tafeltennistafel en een tafelvoetbaltafel. Aan het einde 

van de gang staat een kolom met een “touchscreen” waarop men met een door de inrichting verstrekte 

pas boodschappen kan bestellen.247  

 

De cellen zijn alle identiek qua oppervlakte en indeling. Een cel meet 13,4 m² en heeft een raam dat niet 

geopend kan worden. Aan de bovenkant van het raam kan wel een ventilatierooster worden geopend. 

Er hangen gordijnen bij het raam. […] In de cel bevinden zich verder een stapelbed, een tafel welke aan 

de muur bevestigd is, een stoel, een tv, een koelkast, een waterkoker, een telefoon, een magnetron, 

bestek en afsluitbare kastjes. Ook bevat de cel een aparte ruimte met een douche, wastafel en een toilet. 

Deze ruimte kan worden afgesloten door middel 

van een half hoge deur. Door middel van een 

tussendeur kunnen twee cellen gekoppeld 

worden, waarna er een ruimte ontstaat van 26,8 

m², voor een gezin met kinderen. […] In de cel is 

geen cameratoezicht, wel hebben de 

toegangsdeuren controleruitjes. Vanuit de 

centrale gang zijn de cellen te openen door de 

gebruikers daarvan en de bewaking. Men kan 

zich desgewenst terugtrekken in zijn cel.248  

 
Aan de rechterzijde van de gang is een 

recreatieruimte van 27,3 m², waarin een aantal 

computers staan opgesteld. Aan de linkerzijde 

van de gang bevindt zich een keuken van 15,9 

m², waar men een eigen maaltijd kan bereiden indien men geen gebruik wil maken van de door het JCS 

aangeboden maaltijden. Iedere gedetineerde vreemdeling krijgt € 10,= zakgeld per week om etenswaar 

en andere artikelen te kunnen kopen. Ook aangrenzend aan de centrale gang aan de linkerzijde is een 

recreatieruimte voor kinderen. Deze ruimte bedraagt 53,2 m². In die ruimte bevinden zich twee lage 

tafels en een hoge tafel met stoelen, een zitzak, verschillende soorten speelgoed, zoals kleur- en 

verfspullen, een sjoelbak en een “playstation 2”-spelcomputer. Ook is er een selectie aan boeken in 

verschillende talen en een aantal plaatjesboeken voor jongere kinderen. Op verzoek kan ook gebruik 

worden gemaakt van een “wii”-spelcomputer. Ook staat er een kast met een tv, een dvd-speler en dvd’s. 

De ruimte is afgescheiden door een glazen wand met openslaande deuren. Aan de rechterzijde iets 

verderop bevindt zich nog een dagverblijfruimte voor volwassenen. Deze ruimte bedraagt 82,3 m² en 

bevat vier zitjes met ieder vier stoelen en vijf bankjes. Aan het einde van de gang is een berging, waarin 

                                                 
246 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837. 
247 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 7.2. 
248 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o, 7.3. 
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ook baby- en peuterartikelen, zoals zuigflessen, luiers en melkpoeder, zijn opgeslagen. Deze artikelen 

kan men op aanvraag krijgen.249  

 

De recreatieruimte en verblijfsruimte hebben ramen met uitzicht op een buitenruimte die bestaat uit 

meerdere luchtplaatsen, elk omgeven door circa 4 meter hoge muren. Aan het begin van de gang 

bevindt zich een deur die via een binnentrap leidt naar een steile smalle trap aan de buitenzijde, 

waarlangs de luchtplaats op de begane grond bereikbaar is. Deze ruimte beslaat ongeveer 650 m² en is 

omgeven door 4 meter hoge witte muren, gedeeltelijk begroeid met klimop. Centraal bevindt zich een 

kunstgrasveldje met twee kleine doeltjes, dat het grootste deel van het oppervlak van de luchtplaats 

beslaat. Verder is er een “wipkip”, een basketbalpaal en een aantal betonnen bankjes. In het midden 

aan de zijkant is nog een overdekt deel van ongeveer 1,5 bij 5 meter.250  

 

Alle voornoemde algemene ruimtes, met uitzondering van de berging, zijn vrij toegankelijk behoudens 

de uren dat men ingesloten is in de cel. Dit is ‘s avonds van 21.30 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur. 

Wel zij opgemerkt dat op de luchtplaats altijd iemand van het bewakingspersoneel aanwezig moet zijn 

op het moment dat daar een minderjarige vreemdeling verblijft. Ook dient één van de ouders aanwezig 

te zijn. Kinderen kunnen aldus niet geheel naar eigen wens van de luchtplaats gebruik maken.251  

 

De afdeling heeft geen vast dagprogramma, omdat met name de volwassenen het merendeel van de tijd 

beschikbaar moeten zijn voor de asielprocedure. Op aanvraag kan wel gebruik worden gemaakt van de 

buiten de afdeling gelegen gemeenschappelijke voorzieningen van het detentiecentrum, waaronder de 

bibliotheek en de sportzaal. Men kan zich niet vrijelijk bewegen van en naar deze buiten de afdeling 

gelegen ruimtes. Een bewaker dient de vreemdeling naar deze ruimtes te begeleiden. In het JCS zijn 

geen activiteitenbegeleiders beschikbaar speciaal gericht op minderjarigen.252  

 

De gehoorkamers zijn buiten de boven beschreven afdeling gevestigd. Bij deze gehoorkamers is een 

ruim van speelgoed voorziene speelruimte ingericht waar kinderen kunnen verblijven indien het niet 

wenselijk wordt geacht dat zij bij de gehoren aanwezig zijn. Kinderen kunnen hier slechts onder 

toezicht van ofwel één van hun ouders, ofwel een bewaker gebruik van maken. Indien kinderen wel bij 

de gehoren aanwezig zijn, is daar (klein) speelgoed voor hen beschikbaar.253  

 

Het gehele gebouw, waaronder de verblijfsafdeling oogt licht en modern en schoon. Het aanwezige 

personeel maakte een correcte indruk.254  
 

Op basis van mijn bezoek aan AC Schiphol concludeer ik dat over het algemeen de beschrijving van 

de rechtbank vrij accuraat lijkt te zijn. Ik zou echter aan de beschrijving van de rechtbank willen 

toevoegen dat JCS als geheel en het aanmeldcentrum in het bijzonder een erg trieste indruk op mij 

maakte. Het JCS is gevestigd op een afgelegen terrein tussen weilanden en bedrijven. In het gebouw 

zelf zijn de meeste muren en vloeren grijs-gekleurd (in verschillende tinten), en is de inrichting erg 

sober te noemen. De rechtbank lijkt mijn visie ook niet geheel tegen te spreken:  
 

Uit de bevindingen volgt echter ook dat de gebouwelijke situatie van het onmiskenbaar een 

penitentiair karakter heeft. In het bijzonder valt op dat de luchtplaats is omgeven door hoge muren en 

slechts zicht heeft op het omliggende detentiecomplex. Vanaf de trap naar de luchtplaats zijn de 

luchtplaatsen van de andere afdelingen zichtbaar.255 Ook in de verblijfsomstandigheden zijn 

                                                 
249 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 7.4. 
250 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 7.5. 
251 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 7.6. 
252 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 7.7. 
253 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 7.8. 
254 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 7.9. 
255 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 8.1. 
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onmiskenbaar penitentiaire elementen aanwezig. Zo is geüniformeerd bewakingspersoneel 

voortdurend zichtbaar aanwezig en is er buiten de cellen overal cameratoezicht. Voorts worden 

volwassenen bij komen van of gaan naar de verblijfsafdeling met een zogenaamde bodyscanner op 

gevaarlijke voorwerpen gecontroleerd.256 

 

In hoofdstuk 6 wordt geanalyseerd in hoeverre de detentieomstandigheden op AC Schiphol 

aansluiten bij de eisen die hieraan worden gesteld door de verschillende Europese en internationale 

rechtsbronnen besproken in hoofdstuk 2 en 3. Voor meer informatie over de 

detentieomstandigheden op AC Schiphol verwijs ik naar de bijlage, waarin de huisregels zijn 

opgenomen zoals die aldaar gelden. 

 

 

5.3 Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot minderjarige asielzoekers 

(in grensdetentie) 
 

In paragraaf 5.1 kwam al enige bestuursrechtelijke jurisprudentie aan bod. Deze jurisprudentie was 

voornamelijk toegespitst op de (verdere) toegangsweigering van asielzoekers als grondslag voor de 

oplegging van grensdetentie. In deze paragraaf wordt de jurisprudentie besproken die specifiek 

ingaat op de (overige) gronden voor de grensdetentie van minderjarige asielzoekers en op de 

detentieomstandigheden op AC Schiphol. 

 

 

5.3.1 Rechtmatigheid van de maatregel grensdetentie 

De grensdetentie van minderjarige asielzoekers is meermalen voor de Nederlandse bestuursrechter 

ter discussie gesteld. In een zaak die de grensdetentie betrof van een gezin met drie minderjarige 

kinderen oordeelde de Afdeling dat het in beginsel niet kennelijk onredelijk is om aan gezinnen met 

kinderen aan wie de (verdere) toegang is geweigerd de maatregel van grensdetentie op te leggen, 

gelet op het grensbewakingbelang en het bestaan van een maximumduur van veertien dagen met 

betrekking tot de detentie van gezinnen.257 Vanwege het bestaan van deze maximumduur volgt dat 

het belang van het kind is betrokken in het door de minister gevoerde beleid.258 Daarnaast zou een 

minder dwingende maatregel dan grensdetentie volgens de Afdeling niet wenselijk zijn, aangezien 

dat tot gevolg zou hebben dat (verdere) toegang tot Nederland wordt verkregen.259 

In december 2013 bepaalde de rechtbank Den Haag dat de grensdetentie van een gezin met 

drie minderjarige kinderen voor de duur van twaalf dagen op AC Schiphol rechtmatig was.260 Volgens 

de rechtbank bieden artikel 6 Vw 2000 en de Vreemdelingencirculaire 2000 voldoende waarborg dat 

grensdetentie niet wordt opgelegd wanneer er bijzondere individuele omstandigheden voordoen die 

het opleggen of voortduren van de grensdetentie niet (langer) rechtvaardigen.261 Een asielverzoek 

                                                 
256 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 8.2. 
257 ABRvS 12 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW4077, r.o. 2.7.2.  
258 ABRvS 12 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW4077, r.o. 2.7.2.  
Zie ook: ABRvS 18 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM5550, r.o. 2.1.3. Uit het feit dat een maximum is gesteld aan de duur van detentie van 
minderjarige asielzoekers volgt dat het belang van het kind is betrokken in het door de minister gevoerde beleid. 
259 ABRvS 12 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW4077, r.o. 2.7.2. 
260 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 2. 
261 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 4. 
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ingediend door of voor minderjarige kinderen kan niet (automatisch) worden aanmerkt als een 

bijzondere omstandigheid, daar deze omstandigheid reeds in voormeld beleid is verdisconteerd.262  

De rechtbank verwijst in haar uitspraak expliciet naar één van de vereisten voor de oplegging 

van grensdetentie ten aanzien van minderjarigen die het EHRM in Popov aannam, namelijk dat een 

individuele beoordeling en belangenafweging aan de oplegging van grensdetentie vooraf dient te 

gaan. De rechtbank stelt echter – die daarmee ook de uitspraak van de Afdeling van 23 mei 2011263 

aanhaalt – dat door het stellen van een maximum aan de duur van de detentie van minderjarige 

asielzoekers, het belang van het kind voldoende betrokken is in het door de minister gevoerde 

beleid.264 Hierdoor is een aanvullende individuele belangenafweging dan ook niet vereist.265 

 

 

5.3.2 Rechtmatigheid van de detentieomstandigheden in grensdetentie 

Met betrekking tot de feitelijke omstandigheden in het (oude) aanmeldcentrum Schiphol oordeelde 

de rechtbank Den Haag dat het verblijf op deze locatie een penitentiair karakter droeg en ongeschikt 

was voor het verblijf van de minderjarige asielzoeker in casu, daar er geen specifiek op haar leeftijd 

gerichte faciliteiten aanwezig waren, noch werden er voor haar leeftijdsgroep geschikt te achten 

(educatieve) activiteiten aangeboden.266 Daarnaast was de rechtbank van mening dat het AC 

Schiphol wat het gebouw betreft niet was aangepast aan het verblijf van minderjarige 

asielzoekers.267 De Afdeling had echter een andere redenering en verwierp de beslissing van de 

rechtbank. De Afdeling oordeelde dat ten aanzien van het (oude) AC Schiphol er geen grond was voor 

het oordeel dat de detentieomstandigheden aldaar van dien aard waren dat ze ongeschikt zouden 

zijn voor minderjarige vreemdelingen, al dan niet begeleid door een volwassene.268  

In de eerdergenoemde uitspraak van 11 december 2013 geeft de rechtbank haar visie op de 

detentie-geschiktheid van het nieuwe AC Schiphol. In dit verband haalt de rechtbank opnieuw een 

eis uit Popov aan, namelijk dat in het geval van grensdetentie van minderjarige asielzoekers 

nagegaan dient te worden of detentie “de laatste mogelijkheid was”.269 Volgens de rechtbank speelde 

in Popov de plaats waar de detentie werd toegepast en de daar bestaande verblijfsomstandigheden 

een belangrijke rol bij de vraag of detentie geoorloofd en noodzakelijk was.270 In de visie van de 

rechtbank koppelde het EHRM de vraag of en hoelang minderjarigen in detentie mogen verblijven 

uitdrukkelijk aan de detentieomstandigheden.271 Het JCS is naar het oordeel van de rechtbank niet te 

                                                 
262 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 11. Zie ook: ABRvS 12 april 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW4077, r.o. 2.7.2. 
Wanneer er wel sprake is van bijzondere, individuele omstandigheden die het opleggen of voortduren van grensdetentie niet (langer) 
rechtvaardigen is mij niet duidelijk. Op 12 november 2013 bepaalde de Afdeling dat de omstandigheid dat een asielzoeker (hoog)zwanger 
is op zichzelf  geen bijzondere omstandigheid is op grond waarvan de staatssecretaris van het opleggen van een artikel 6 maatregel had 
moeten afzien. De zwangerschap van de vreemdeling is op zichzelf onvoldoende om te oordelen dat het belang van de vreemdeling bij het 
toepassen van een minder dwingende maatregel zou moeten prevaleren boven het grensbewakingbelang van de staatssecretaris. 
ABRvS 12 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2043, r.o. 2.1. 
263 ABRvS 23 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ6483. 
264 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 6.8. 
265 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 6.8. 
266 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 13 oktober 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO1314, r.o. 9.4.1. 
267 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 13 oktober 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO1314, r.o. 9.4.2. 
268 ABRvS 12 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR2118, r.o. 2.4.4 – 2.5. 
Battjes geeft in zijn annotatie bij Popov tevens zijn zienswijze op deze uitspraak van de Afdeling, zie: Battjes,  JV 2012/167. 
269 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 6.7. 
270 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 6.7. 
271 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 6.8. 
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vergelijken met de detentieomstandigheden die in Popov aan de orde waren.272 Hoewel de rechtbank 

aanneemt dat de minderjarige asielzoekers in kwestie zich tijdens hun verblijf bewust zijn geweest 

van het penitentiair karakter van het gebouw en de penitentiaire elementen in de 

verblijfsomstandigheden,273 weegt dit volgens de rechtbank niet dusdanig zwaar dat het AC Schiphol 

daardoor als verblijfplaats voor gezinnen met minderjarige kinderen voor een verblijf van veertien 

dagen ongeschikt is te achten. Daarbij acht de rechtbank, naast de voor kinderen aanwezige speel- en 

recreatiemogelijkheden, in het bijzonder van belang dat de kinderen zich overdag desgewenst 

kunnen onttrekken aan de aanwezigheid van niet tot het gezin behorende volwassenen door zich in 

hun eigen cel terug te trekken.274 Op dit moment lijkt dus binnen de Nederlandse rechtspraak de 

heersende opvatting te zijn dat de detentieomstandigheden op AC Schiphol niet van dien aard zijn 

dat ze ongeschikt zijn voor de grensdetentie van minderjarige asielzoekers. 

 

 

5.3.3 Terughoudende toepassing artikel 3 IVRK – belang van het kind? 

Uit het voorgaande zou de conclusie kunnen volgen dat het belang van het kind in de Nederlandse 

(rechts)praktijk geen absolute prioriteit lijkt te hebben. Immers, aangenomen mag worden dat de 

grensdetentie van minderjarige asielzoekers zoals toegepast op AC Schiphol in beginsel niet in het 

primaire belang van het kind is. De veronderstelling dat artikel 3 IVRK geen absolute voorrang heeft 

in Nederland vindt onderbouwing in de toelichting van de Nederlandse regering bij het wetsvoorstel 

tot goedkeuring van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. In deze toelichting is 

namelijk neergelegd dat het belang van het kind geen onvoorwaardelijke voorrang heeft boven 

andere belangen. 275  

Uit onderzoek van professor Spijkerboer blijkt ook dat de Afdeling wisselende motiveringen 

hanteert met betrekking tot de (rechtstreekse) werking van artikel 3 lid 1 IVRK. “De Afdeling 

overwoog in 2005, 2007, 2011 en 2012 dat artikel 3 IVRK geen rechtstreekse werking heeft.”276 “In 

2004, 2009 en 2011 liet de Afdeling echter de mogelijkheid open dat artikel 3 IVRK rechtstreeks 

werkt.”277 “In uitspraken uit 2006, 2008 en 2011 veronderstelde de Afdeling impliciet de 

rechtstreekse werking van artikel 3 IVRK”.278 “In 2012 overwoog de Afdeling voor het eerst expliciet 

dat artikel 3 lid 1 IVRK rechtstreekse werking heeft”.279 Volgens Spijkerboer zou uit deze wisselende 

interpretaties afgeleid kunnen worden dat de Afdeling weinig belang hecht aan het IVRK: “Immers, 

op hoofdpunten van haar jurisprudentie is de Afdelingsjurisprudentie consistent. In het oog lopende 

inconsistenties zoals hier aan de orde zijn alleen denkbaar op een punt waar weinig aandacht voor 

is.”280 

 Met betrekking tot beslissingen die minderjarige vreemdelingen betreffen, oordeelde de 

Afdeling dat voor zover artikel 3 lid 1 IVRK rechtstreekse werking heeft, zij geen verdere strekking 

                                                 
272 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 9.2. 
273 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 8.2. 
274 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 9.2. 
275 Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), 3, p. 15 (MvT).   
Het is volgens de regering “evenwel met de doelstelling van het verdrag in overeenstemming te achten dat, in geval van conflict van 
belangen, het belang van het kind als regel de doorslag behoort te geven”. Deze zinsnede sluit niet uit dat bij beslissingen een ander belang 
dan het belang van het kind de doorslag geeft.  
276 Spijkerboer 2012, p. 1. 
277 Spijkerboer 2012, p. 2. 
278 Spijkerboer 2012, p. 3. 
279 Spijkerboer 2012, p. 3. 
280 Spijkerboer 2012, p. 5. 
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heeft dan dat met het belang van het kind rekening moet worden gehouden.281 “Wat betreft het 

gewicht dat aan het belang van het kind moet worden toegekend, bevat artikel 3, eerste lid, van het 

IVRK geen normen die door de rechter direct toepasbaar zijn.”282 Onlangs was de Afdeling een stuk 

milder ten aanzien van de werking van artikel 3 IVRK. Via artikel 24 van het Europese Handvest, 

dichtte de Afdeling wel directe werking aan artikel 3 IVRK. De Afdeling overwoog dat daar artikel 24 

Handvest is gebaseerd op name artikel 3, 9, 12 en 13 van het IVRK, artikel 24 overeenkomstig artikel 

3 IVRK dient te worden uitgelegd.283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
281 ABRvS 22 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP5932, r.o. 2.4.2. 
282 ABRvS 22 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP5932, r.o. 2.4.2. 
283 ABRvS 20 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:265, r.o. 4.5. 



 
48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
49 

Hoofdstuk 6: Toetsing van de Nederlandse toepassing van grensdetentie 

aan Europees en internationaal recht 

 

 

6.1 Toetsing in drie delen 

 

In dit hoofdstuk wordt de Nederlandse wetgeving en praktijk inzake de grensdetentie van 

minderjarige asielzoekers getoetst aan het juridisch kader van Europees en internationaal recht. 

Terugkijkend op de afgelopen hoofdstukken zijn er globaal drie subonderwerpen met betrekking tot 

deze materie te onderscheiden. Als eerste is dat de (verdere) toegangsweigering, dat in het 

Nederlandse rechtssysteem de grondslag vormt voor grensdetentie (paragraaf 6.2). Het tweede 

subonderwerp heeft betrekking op de eisen die aan de maatregel van grensdetentie worden gesteld 

door de verschillende besproken Europese en internationale rechtsbronnen (paragraaf 6.3). Het 

derde subonderwerp omvat de vereiste minimum omstandigheden in grensdetentie volgens de 

verschillende rechtsbronnen (paragraaf 6.4). Om de overzichtelijkheid te bevorderen, wordt in dit 

hoofdstuk van deze subonderwerpen afzonderlijk een toetsing gemaakt. 

 

 

6.2 Toetsing van de Nederlandse grondslag voor grensdetentie 

 

6.2.1 Grondslag voor grensdetentie volgens de Nederlandse bestuursrechter 

Volgens het EVRM is vreemdelingendetentie (onder andere) mogelijk teneinde de vreemdeling te 

beletten op onrechtmatige wijze het grondgebied van een land binnen te komen.284 In Saadi 

oordeelde het Hof dat de detentie van vreemdelingen in beginsel is toegestaan voorafgaande aan het 

verkrijgen van een toestemming om de betreffende staat binnen te komen. Tot het moment dat de 

vreemdeling toestemming tot binnenkomst heeft gekregen, is zijn toegang ongeoorloofd en kan dit 

reden zijn hem te detineren.285 

 Een relevante vraag voor de Nederlandse praktijk die het Saadi-arrest oproept is of 

Nederland toestemming tot binnenkomst geeft aan vreemdelingen die zich aan de buitengrens 

melden en om internationale bescherming verzoeken. Volgens Heijer dient op basis van het 

Unierecht de voorgaande vraag confirmerend beantwoord te worden.286 Uitgaande van de 

Schengengrenscode mag een asielzoeker in beginsel de toegang niet worden geweigerd. Daarnaast 

erkent de Procedurerichtlijn het recht van de asielzoeker om legaal op het grondgebied van de 

lidstaat te blijven (totdat het eventuele afwijzende besluit inzake het asielverzoek in werking is 

getreden).287 Uitsluitend op basis van het Unierecht zou dus de conclusie kunnen volgen dat 

grensdetentie ongeoorloofd is als dat gefundeerd is op artikel 5 lid 1 sub f EVRM,288 daar het 

Unierecht een aantal duidelijke aanknopingspunten biedt voor de aanname dat asielzoekers 
                                                 
284 Art. 5 lid 1 sub f EVRM.  
285 EHRM 29 januari 2008, nr. 13229/03, par. 65 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 
286 Heijer, EHRC 2013/221. 
287 Art. 7 Procedurerichtlijn; Punt 9 Considerans Procedurerichtlijn; HvJ EG 30 november 2009, C-357/09 PPU, par. 41 
(Kadzoev/Bulgarije). Dit recht tot verblijf is ook door de Nederlandse rechter erkend. Zie: ABRvS 4 oktober 2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BT7118. 
288 Heijer, EHRC 2013/221. 
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toestemming hebben om legaal op het grondgebied van de betreffende staat te blijven.289 De 

toepassing van grensdetentie in combinatie met een legaal verblijf verhoudt niet goed tot het door 

het EHRM in Saadi gestelde vereiste dat vreemdelingendetentie in nauw verband dient te staan met 

het doel om ongeoorloofde binnenkomst te voorkomen.290 De binnenkomst van de asielzoeker zal – 

op basis van het Unierecht - immers in beginsel geoorloofd zijn. 

Op basis van Unierechtelijke bepalingen en jurisprudentie van het HvJ EU bepaalde de 

Afdeling in oktober 2011 dat asielzoekers rechtmatig verblijf hebben in Nederland en niet als illegaal 

mogen worden beschouwd.291 Nederland maakt hiermee gebruik van de in artikel 13 van de Code 

geboden mogelijkheid om asielzoekers toegang te verlenen tot het grondgebied.292 Naar mijn mening 

wekt dit sterk de indruk dat Nederland ‘toestemming tot binnenkomst’ geeft, hoewel die 

binnenkomst wel beperkt is. De feitelijke verdere binnenkomst dient asielzoekers immers volgens de 

Afdeling te worden ontzegd. Het is gissen of het EHRM het voorgaande als een toestemming tot 

binnenkomst zou beschouwen. In haar arrest inzake Suso Musa tegen Malta gaf het EHRM aan dat uit 

Saadi in ieder geval niet mag worden afgeleid dat staten vreemdelingen zonder meer mogen 

detineren zolang hun asielverzoeken nog aanhangig zijn.293 De toelaatbaarheid hiervan is afhankelijk 

van het nationale recht en de vraag of aan de asielzoeker een formele autorisatie van toegang met 

bijbehorende documenten is gegeven.294 Op grond van artikel 53 EVRM mogen staten vrijwillig meer 

bescherming bieden, bijvoorbeeld door - op basis van nationale wetgeving of Europeesrechtelijke 

voorschriften - toestemming tot binnenkomst dan wel tot (tijdelijk) verblijf te geven.295 Als dat het 

geval is, dan kan de detentie niet worden gebaseerd op artikel 5 lid 1 sub f EVRM, daar de detentie in 

dit geval niet als doel kan hebben om ongeoorloofde binnenkomst te voorkomen.296 In beginsel 

worden asielzoekers de toegang tot Nederland niet geweigerd en hebben zij rechtmatig verblijf. 

Desalniettemin ontvangen vreemdelingen die arriveren op Schiphol en te kennen geven een 

asielaanvraag te willen indienen de beschikking ‘ontzegging verdere toegang van asielzoekers’.297 

Wederom is het speculeren hoe het EHRM deze situatie zou interpreteren, maar ik acht het niet 

onaannemelijk dat het Straatsburgse Hof dit niet zou aanmerken als een formele autorisatie tot 

binnenkomst. Hieruit zou volgen dat grensdetentie op basis van artikel 5 EVRM in principe wel is 

toegestaan. 

Dan de kwestie van ‘verdere toegangsweigering’: hoe verhoudt een legaal en rechtmatig 

verblijf tot (verdere) toegangsweigering? Naar mening van de Afdeling staat het Nederland vrij om - 

in het kader van het grenstoezicht - asielzoekers de verdere toegang tot Nederland te ontzeggen.298 

Dit is volgens de Afdeling een richtlijnconforme interpretatie van de artikelen 3 lid 1 en 6 lid 1 Vw 

                                                 
289 Zie bijvoorbeeld art. 7 lid 1 Procedurerichtlijn.  
290 Zie ook: EHRM 23 juli 2013, 42337/12, par. 97 (Suso Musa/Malta). 
291 ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118, r.o. 2.5.2.1. & 2.5.2.2. 
Art. 8 aanhef en onder f Vw 2000: De vreemdeling heeft in Nederland uitsluitend rechtmatig verblijf: in afwachting van de beslissing op 
een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in de artikelen 14 en 28, terwijl bij of krachtens deze wet dan wel op 
grond van een rechterlijke beslissing uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de aanvraag is beslist. 
292 ABRvS 11 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3601, par. 5.1.3. 
293 EHRM 23 juli 2013, 42337/12, par. 97 (Suso Musa/Malta). 
294 EHRM 23 juli 2013, 42337/12, par. 99 (Suso Musa/Malta). 
295 EHRM 23 juli 2013, 42337/12, par. 97 (Suso Musa/Malta). 
296 EHRM 23 juli 2013, 42337/12, par. 97 (Suso Musa/Malta). 
Daar in het geval van Saadi de nationale wetgeving niet voorzag in een formele toestemming tot binnenkomst (slechts tijdelijke toegang), 
is deze kwestie in Saadi niet aan bod gekomen.  
297 A5 - Model M18A Vreemdelingencirculaire 2000 (A). 
298 ABRvS 11 juni 2013, 01301582/1/V4, r.o. 5.1.4. 
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2000.299 Op deze manier behoudt grensdetentie zijn grondslag. Verdere toegangsweigering kan in de 

visie van de Afdeling namelijk eveneens gelden als grondslag voor de maatregel van grensdetentie 

krachtens artikel 6 Vw 2000.  

Naar mijn mening wekt de voorgaande interpretatie de indruk dat de Afdeling de 

Procedurerichtlijn conform de Nederlandse wet heeft geprobeerd uit te leggen, in plaats van – zoals 

het betaamt - de Nederlandse wet conform de richtlijn uit te leggen.300 Ook Cornelisse vraagt zich af 

of er wel sprake is van een richtlijnconforme interpretatie.301 Zoals al eerder vermeld is 

grensdetentie krachtens artikel 6 Vw 2000 alleen mogelijk bij toegangsweigering. Echter, het is sinds 

een aantal jaar niet de toegangsweigering, maar de ontzegging van de feitelijke verdere binnenkomst 

(verdere toegangsweigering) dat als grondslag dient voor grensdetentie. Door deze juridische 

constructie lijkt de betekenis van artikel 6 Vw 2000 behoorlijk te zijn opgerekt. Volgens Cornelisse 

op een manier die indruist tegen het beginsel van legaliteit.302 “De richtlijnconforme interpretatie 

door de Afdeling van art. 6 Vw 2000 is derhalve in strijd met het legaliteitsvereiste, en zodoende 

contra legem: voor vrijheidsbeneming moet op grond van art. 15 Grondwet een expliciete en 

specifieke wettelijke basis zijn.”303 

De visie van Cornelisse vindt tevens steun in de Memorie van Toelichting (MvT) bij de 

Vreemdelingenwet 2000. De toelichting bij artikel 6 geeft aan dat “… de mogelijkheid om 

vrijheidsbeperkende en -ontnemende maatregelen op te leggen mogelijk is in alle gevallen waarin de 

toegang is geweigerd en de vreemdeling Nederland niet onmiddellijk verlaat.”304 De wetgever heeft 

grensdetentie dus uitsluitend willen toestaan in die gevallen waarin de toegang is geweigerd. Het zal 

inmiddels duidelijk zijn dat vreemdelingen die bij aankomst op Schiphol een asielaanvraag indienen 

de toegang tot Nederland niet wordt geweigerd. Tevens is het betwijfelbaar of hiermee wordt 

voldaan aan het door het EHRM en Mensenrechtencomité gestelde vereiste dat 

vreemdelingendetentie conform nationale wetgeving dient plaats te vinden. 

Op basis van het voorgaande zou kunnen worden geconcludeerd dat er sprake is van frictie 

binnen het Nederlandse recht die het resultaat is van verplichtingen voortvloeiend uit Europese 

wetgeving.305 De Nederlandse bestuursrechter lijkt in een soort van spagaat te zitten: aan de ene 

kant lijkt er een behoefte te bestaan om de Nederlandse grondslag voor grensdetentie in stand 

houden, maar aan de andere kant maken de Europese maatstaven het steeds lastiger om deze 

grondslag geloofwaardig te kunnen blijven beargumenteren. Om deze spagaat in stand te houden is 

een bepaalde mate van juridische creativiteit nodig die de helderheid en legaliteit van het recht niet 

ten goede komt. 
 

 

6.2.2 Grondslag voor grensdetentie volgens de Nederlandse overheid 

In de vorige paragraaf is een beschouwing gegeven op de wijze waarop de Nederlandse rechtspraak 

de relatie tussen toegangsweigering en grensdetentie beoordeelt. In vergelijking met de rechtspraak 

                                                 
299 Cornelisse, JV 2013/248. 
300 Boeles & Larsson, JV 2011/490. 
301 Cornelisse, JV 2013/248. 
302 Cornelisse, JV 2013/248, par. 7; Cornelisse 2013, p. 444. 
303 Cornelisse, JV 2013/248, par. 7. 
304 Kamerstukken II 1998/99, 26 732, 3, p. 19 (MvT).   
305 Zie ook: Cornelisse, JV 2013/248. 
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hanteert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een enigszins andere argumentatie ten aanzien 

van de maatregel van grensdetentie. Dit blijkt onder meer uit het volgende fragment: 

 
Uit de Schengengrenscode volgt de verplichting om al het nodige te doen om te voorkomen dat 

vreemdelingen aan wie de toegang is geweigerd, alsnog toegang tot het Schengengebied verkrijgen. Dit 

wordt ingevuld door in beginsel aan vreemdelingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor toegang, 

een vrijheidsontnemende maatregel (grensdetentiemaatregel) op te leggen indien hun terugkeer niet 

onmiddellijk kan worden gerealiseerd. Dat is noodzakelijk omdat wij een Europese verplichting hebben 

om personen die niet voldoen aan de voorwaarden niet toe te laten in het Schengengebied. Om die reden 

worden vreemdelingen aan wie de toegang tot Nederland wordt geweigerd en die een asielaanvraag 

willen indienen in de gelegenheid gesteld om deze aanvraag, onder voortzetting van de 

grensdetentiemaatregel, in te dienen in het aanmeldcentrum Schiphol.306 

 

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de argumentatie van de staatssecretaris te wensen over laat. De 

staatssecretaris lijkt twee essentiële zaken over het hoofd te zien, waar hier kort op zal worden 

ingegaan. Het aanstippen van deze punten dient vooral om aan te tonen dat degene die 

verantwoordelijk is voor het Nederlandse asielbeleid belangrijke (Europese) maatstaven met 

betrekking tot deze materie niet in acht lijkt te nemen.  

Het eerste punt heeft betrekking op de definitie van asielaanvraag. De Afdeling heeft eind 

2011 bepaald dat de indiening van een asielverzoek ruim moet worden opgevat.307 Zodra een 

vreemdeling de wens uit ten overstaande van de autoriteiten verantwoordelijk voor de 

grensbewaking om hem internationale bescherming te verlenen, is er sprake van een asielverzoek. In 

het aangehaalde fragment lijkt de staatssecretaris ervan uit te gaan dat hiervan pas sprake is als een 

officieel asielverzoek is ingediend.  

Daarnaast lijkt de staatssecretaris zich er niet bewust van te zijn dat er geen 

Europeesrechtelijke verplichting bestaat om te voorkomen dat asielzoekers toegang tot het 

Schengengebied verkrijgen. Dit is in de eerste plaats in artikel 5 lid 1 sub c Schengengrenscode 

bepaald: toegang dient verleend te worden “op grond van humanitaire overwegingen, om redenen 

van nationaal belang of wegens internationale verplichtingen.” Daarnaast gaan - op basis van artikel 

13 lid 1 van de Code - bijzondere bepalingen inzake asielrecht en internationale bescherming voor 

op een eventuele verplichting tot toegangsweigering. Tevens bepaalde het Hof van Justitie van de EU 

in Arslan dat asielzoekers op zijn minst tot de afwijzing van hun verzoek in eerste aanleg het recht 

hebben om op het grondgebied van de betrokken lidstaat te verblijven.308  

Opvallend is dat de staatssecretaris met betrekking tot de grensdetentie van minderjarigen 

naast het grensbewakingbelang daar onlangs nog een belang aan toevoegde, namelijk het 

voorkomen dat deze kinderen “verdwijnen in de illegaliteit of slachtoffer worden van 

mensenhandel.”309 Met andere woorden: minderjarige asielzoekers dienen van hun vrijheid te 

worden beroofd onder andere om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een misdrijf. Ik vraag 

me af of dit de meest gewenste methode is om kwetsbare kinderen tegen een misdrijf te beschermen 

en of deze vorm van protective custody een basis heeft in internationaal en Europees recht. 

                                                 
306 Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 1357, p. 1. 
307 ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118, r.o. 2.4.6. 
308 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 48 (Arslan). Zie ook: Cornelisse 2013, p. 443. 
309 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 
januari 2014, TK 2013-2014,19 637, 1773, p. 1. 
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 Het voorgaande in overweging nemend lijkt niet tot een andere conclusie te kunnen komen 

dan dat de argumentatie van de staatssecretaris met betrekking tot de oplegging van grensdetentie 

niet vrij is van gebreken. Dat lijkt me zorgwekkend. 

 

 

6.3 Toetsing van grensdetentie aan Europese en internationale eisen 
 

6.3.1 Toetsing van grensdetentie aan Europese en internationale eisen 

(Verdere) toegangsweigering vormt vanuit Nederlands perspectief de grondslag en voorwaarde voor 

grensdetentie. De verschillende Europese en internationale rechtsbronnen hebben echter zo hun 

eigen eisenpakket waar de maatregel van grensdetentie aan dient te voldoen. Aangezien Nederland 

aan alle hiervoor besproken internationale en Europese verdragen en regelgevingen is gebonden, 

gelden deze eisen in principe cumulatief, dan wel de meest stringente eisen. In deze paragraaf wordt 

getoetst of Nederland aan deze eisen voldoet.  

 Het EHRM lijkt op dit gebied de meeste beslissingsruimte over te laten aan de nationale 

autoriteiten.310 Grensdetentie mag niet willekeurig worden toegepast en dient in nauw verband te 

staan met het doel om ongeoorloofde binnenkomst te voorkomen. Daarnaast dient de wettelijke 

basis voor grensdetentie in duidelijke termen in een voldoende toegankelijke rechtsbron te zijn 

neergelegd. Dit vereiste roept voor de Nederlandse situatie wellicht problemen op. Eerst betoogde 

de Nederlandse overheid namelijk zij met betrekking tot grensdetentie geen gebruik maakte van een 

speciale grensprocedure krachtens artikel 35 Procedurerichtlijn, maar onlangs bleek dat aan deze 

argumentatie niet langer kon worden vastgehouden. Dit maakt de betreffende situatie onduidelijk en 

het is de vraag of aan de door het EHRM gestelde eisen van helderheid en voorzienbaarheid wordt 

voldaan, daar de wettelijke basis voor grensdetentie niet zonder meer duidelijk is. 

Het VN-Mensenrechtencomité in haar interpretatie van het IVBPR vereist dat bij de detentie 

van vreemdelingen in elk individueel geval aan de eisen van redelijkheid, noodzakelijkheid en 

proportionaliteit voldaan dient te zijn.311 Dit houdt onder andere in dat moet worden nagegaan of 

ook minder ingrijpende alternatieven voorhanden zijn. 

Binnen de EU lijken de voornaamste criteria voor de toepassing van grensdetentie uit Arslan 

te komen: de redenen ervan dienen in het persoonlijke gedrag van de asielzoeker te worden 

gevonden,312 de detentie dient objectief noodzakelijk te zijn voor het bereiken van het doel waarmee 

de detentie is opgelegd,313 en de conclusie dat de detentie objectief noodzakelijk is kan alleen volgen 

na een beoordeling van alle relevante omstandigheden in het individuele geval.314 Naar mijn mening 

volgt uit deze drie eisen dat ook het HvJ EU vereist, net zoals het VN-Mensenrechtencomité, dat een 

individuele beoordeling van de zaak vooraf dient te gaan aan de oplegging van de maatregel 

grensdetentie. 

Nederland lijkt echter op een tegenovergestelde wijze te redeneren: in principe wordt iedere 

asielzoeker aan de grens gedetineerd, behalve als er (hele) bijzondere, individuele omstandigheden 

                                                 
310 Ik doel hier uitsluitend op de grensdetentie van meerderjarigen. De eisen die het EHRM stelt aan de grensdetentie van minderjarigen 
worden besproken in paragraaf 6.3.2. 
311 VN-Mensenrechtencomité 3 april 1997, 560/1993, par. 9.2 (A./Australië).  
312 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 58 (Arslan). 
313 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 59 (Arslan). 
314 HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248, par. 62-63 (Arslan). 
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worden aangedragen die het opleggen of voortduren van grensdetentie niet (langer) 

rechtvaardigen.315 De beoordeling of er sprake is van dergelijke omstandigheden vindt niet 

automatisch plaats. Een toetsing of de detentie redelijk, noodzakelijk en proportioneel is blijft dan 

ook achterwege. Ook wordt op deze manier de maatregel van grensdetentie niet gebaseerd op het 

persoonlijke gedrag van de asielzoeker. 

In de visie van de Afdeling wordt door het bieden van de mogelijkheid om in licht van 

bijzondere, individuele omstandigheden van een asielzoeker af te zien van grensdetentie voldaan 

aan het in artikel 7 lid 3 Opvangrichtlijn neergelegde vereiste dat een asielzoeker alleen 

overeenkomstig nationale wetgeving op een bepaalde plaats mag vasthouden in de gevallen “waarin 

zulks nodig blijkt”.316 De Afdeling lijkt zich te kunnen vinden in het standpunt van de staatssecretaris 

dat het grensbewakingbelang het opleggen van grensdetentie nodig maakt.317 Hoewel de EU-

lidstaten (vooralsnog) tot op zekere hoogte vrij zijn om de redenen te bepalen op grond waarvan 

grensdetentie wordt toegepast krachtens artikel 7 lid 3 Opvangrichtlijn,318 is het 

grensbewakingbelang geen overtuigende reden, daar asielzoekers rechtmatig verblijf hebben in 

Nederland en er geen Unierechtelijke bepaling bestaat dat lidstaten verplicht asielzoekers de 

toegang te weigeren.319 Ook vereist de Afdeling niet dat minder ingrijpende alternatieven voor 

detentie worden overwogen voordat tot grensdetentie wordt overgegaan.320  

Ik vraag me af of Nederland met dit beleid niet afwijkt van de intentie waarmee in de 

Opvangrichtlijn de mogelijkheid is geschapen om asielzoekers op een bepaalde plaats vast te houden. 

Uitgaande van artikel 7 Opvangrichtlijn is het vrij aannemelijk dat het uitgangspunt in beginsel is dat 

asielzoekers vrij kunnen bewegen op het grondgebied van de ontvangende staat (artikel 7 lid 1 

Opvangrichtlijn). Lid 3 van artikel 7 lijkt wat betreft inhoud en plaats op een uitzonderingsclausule 

van lid 1: “In de gevallen waarin zulks nodig blijkt … mogen de lidstaten een asielzoeker 

overeenkomstig hun nationale wetgeving op een bepaalde plaats vasthouden.” Nederland lijkt juist 

van lid 3 de hoofdregel gemaakt te hebben, daar grensdetentie op een allesbehalve terughoudende 

wijze wordt toegepast. Hoewel de mogelijkheid bestaat om af te zien van grensdetentie, is het de 

vraag hoe groot de feitelijke ruimte hiervoor is. Zoals ik al eerder aangaf,321 is het zeer onduidelijk 

wanneer er sprake is van bijzondere, individuele omstandigheden die het opleggen of voortduren 

van grensdetentie niet (langer) rechtvaardigen. Een asielverzoek ingediend door een hoogzwangere 

vrouw of minderjarige kinderen lijken dat tot dusverre niet te zijn. 

Na het verstrijken van de implementatiedeadline van de herschikking Opvangrichtlijn (juli 

2015) gaan er vanuit Europa striktere eisen gelden met betrekking tot de grensdetentie van 

asielzoekers: detentie mag alleen worden toegepast wanneer dat nodig blijkt, en uit een individuele 

beoordeling van de zaak naar voren komt dat minder dwingende maatregelen niet effectief kunnen 

worden toegepast.322 Daarnaast moet voor de rechtmatige detentie van asielzoekers aan één van de 

                                                 
315 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 4. 
316 ABRvS 22 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6799; art. 7 lid 3 Opvangrichtlijn. 
Bij de interpretatie van het IVBPR vereist het VN-Mensrechtencomité ook de noodzakelijkheid van de detentie. 
317 ABRvS 22 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6799, r.o. 9.2. 
318 Art. 7 lid 3 Opvangrichtlijn.  
319 Zie ook: Cornelisse 2013, p. 443. 
320 ABRvS 22 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6799, r.o. 9.2.  
Het IVBPR stelt de eis van proportionaliteit aan de oplegging van grensdetentie. 
321 Zie noot 262. 
322 Art. 8 lid 2 herschikking Opvangrichtlijn. 
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detentiegronden uit artikel 8 herschikking Opvangrichtlijn zijn voldaan.323 Artikel 9 bepaalt dat 

detentie alleen voor een zo kort mogelijke periode mag worden toegepast.324 De herschikking vormt 

in dit perspectief geen drastische wijziging ten opzichte van de op dit moment geldende 

internationale eisen aan grensdetentie. De tijd zal leren hoe Nederland met deze Europese eisen 

omgaat. 

Als laatste wil ik wijzen op artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. De tekst van dit artikel 

luidt als volgt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke 

grond dan ook, is niet toegestaan." Dit artikel roept de vraag op of het verschil in behandeling tussen 

asielzoekers die over land reizen en in een AZC terecht komen (‘landasielzoekers’) enerzijds en 

asielzoekers die via de lucht Nederland bereiken en in grensdetentie worden geplaatst 

(‘luchtasielzoekers’) anderzijds een objectieve rechtvaardiging kent.325 Volgens de Staatssecretaris 

van Veiligheid en Justitie rechtvaardigt het verschil tussen land- en luchtasielzoekers een 

verschillende benadering. Een afweging tussen enerzijds rechtsbescherming en anderzijds 

conformiteit met internationale afspraken over grensbewaking en toegang tot het Schengengebied 

maakt de detentie van luchtasielzoekers noodzakelijk, daar luchtasielzoekers om asiel verzoeken 

wanneer zij nog geen toegang tot Nederland hebben en landasielzoekers zich reeds in Nederland 

bevinden wanneer zij een asielaanvraag indienen.326 “Een ieder die asiel wil aanvragen in Nederland 

vrijelijk toegang geven tot het Schengengebied, louter vanwege het doen van een asielverzoek, 

verhoudt zich niet met de verplichting onze buitengrenzen te bewaken.”327 Eerder in deze paragraaf 

heb ik al aangegeven dat een Unierechtelijke verplichting tot grensbewaking niet bestaat ten aanzien 

van vreemdelingen die aan de buitengrens om asiel verzoeken. Dit is dan ook een weinig overtuigend 

argument voor een verschil in behandeling tussen landasielzoekers en luchtasielzoekers. 

Vraagtekens kunnen daarom geplaatst worden bij de vraag of de behandeling van ‘luchtasielzoekers’ 

conform artikel 1 van de Grondwet is. 

 

 

 

 

                                                 
323 Art. 8 lid 3 herschikking Opvangrichtlijn: 
Een verzoeker mag alleen in bewaring worden gehouden:  
a) om zijn identiteit of nationaliteit vast te stellen of na te gaan;  
b) om de gegevens te verkrijgen die ten grondslag liggen aan het verzoek om internationale bescherming en die niet zouden kunnen 
worden verkregen als de betrokkene niet in bewaring zou worden gehouden, met name in geval van risico op onderduiken van de 
verzoeker;  
c) om in het kader van een procedure een beslissing te nemen over het recht van de verzoeker om het grondgebied te betreden;  
d) indien hij ter voorbereiding van de terugkeer en/of ter uitvoering van het verwijderingsproces in bewaring wordt gehouden in het 
kader van een terugkeerprocedure uit hoofde van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 
over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 
grondgebied verblijven ( 2 ), en de betrokken lidstaat op basis van objectieve criteria kan aantonen dat de betrokkene reeds de 
mogelijkheid van toegang tot de asielprocedure heeft gehad en er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de betrokkene het verzoek 
om internationale bescherming louter indient om de uitvoering van het terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen;  
e) wanneer de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde dat vereisen;  
f) in overeenstemming met artikel 27 van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 
vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (3). 
324 Art. 9 lid 1 herschikking Opvangrichtlijn. 
325 Zie ook: Coalitie geen kind in de cel 2014, p. 31; Cornelisse 2013. 
326 Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 3227, p. 1-2. 
327 Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 3227, p. 2. 
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6.3.2 Toetsing van grensdetentie van minderjarige asielzoekers aan Europese en internationale eisen 

Door de verschillende rechtsbronnen worden aanvullende voorwaarden gesteld aan de 

(grens)detentie van minderjarige asielzoekers. De eis die alle besproken rechtsbronnen stellen is dat 

bij alle beslissingen inzake kinderen, het belang van het kind een eerste overweging dient te zijn. 

Hoewel gedacht zou kunnen worden dat grensdetentie nimmer in het belang van het kind is, bestaat 

er toch (nog) geen internationaal of Europees verbod op de detentie van minderjarige asielzoekers. 

Dat Nederland voor een dergelijk verbod momenteel weinig voelt, blijkt wel uit het gevoerde beleid. 

Volgens Reneman is het in Nederland niet de standaard dat in vreemdelingenrechtelijke beslissingen 

waarbij kinderen zijn betrokken aandacht wordt besteed aan hun rechten en belangen.328 Het 

Kinderrechtencomité kwam in 2009 tot min of meer dezelfde conclusie: “the Committee is concerned 

that the best interests principle is not always codified in legislation affecting children or formalized in 

proceedings of the administrative arm of Government.”329 

 Hoewel de grensdetentie van minderjarigen niet in absolute termen is uitgesloten, wordt de 

toepassing hiervan wel aan strikte voorwaarden gesteld. Het EHRM stelt dat de detentie van 

minderjarige asielzoekers noodzakelijk,330 en proportioneel dient te zijn,331 en vereist dat 

alternatieven zijn overwogen voorts tot detentie wordt overgegaan. Volgens het IVRK en het EHRM 

dient de detentie van minderjarige vreemdelingen slechts als uiterste maatregel,332 en voor de kortst 

mogelijke duur te worden toegepast. Hoe deze criteria precies moeten worden uitgelegd, hangt af 

van de bijzondere omstandigheden van het geval. Zo concludeerde het EHRM in Popov dat, hoewel 

detentie voor een duur van vijftien dagen niet per definitie excessief is, in het geval van de ‘Popov-

kinderen’ disproportioneel was aan het doel van detentie, omdat er geen risico bestond dat het gezin 

zich zou onttrekken aan het gezag van de autoriteiten. 

In paragraaf 5.3.2 kwam naar voren dat de Nederlandse rechter de eis van het EHRM dat 

grensdetentie alleen als laatste mogelijkheid mag worden ingezet, interpreteerde dat pas naar 

alternatieven moet worden gekeken als de detentieomstandigheden onder een bepaald 

minimumniveau zijn. Volgens de rechtbank koppelt het EHRM in Popov namelijk de vraag of en 

hoelang minderjarigen in grensdetentie mogen verblijven uitdrukkelijk aan de 

detentieomstandigheden.  

Bij de beoordeling of de grensdetentie van de Popov-kinderen wel of niet in strijd was met 

artikel 5 lid 1 sub f EVRM verwees het Straatsburgse Hof inderdaad naar de detentieomstandigheden 

in het Rouen-Oissel detentiecentrum:  

 
In the present case, the members of the family were held in administrative detention on account of the 

illegality of their presence in France, on premises that were not adapted to the children’s extreme 

vulnerability. The Court finds … that, in spite of the fact that they were accompanied by their parents, and 

even though the detention centre had a special wing for the accommodation of families, the children’s 

particular situation was not examined and the authorities did not verify that the placement in 

                                                 
328 Reneman 2011, p. 350. 
329 Verenigde Naties Comité inzake de Rechten van het Kind 2009, p. 5 
330 De noodzakelijkheideis van grensdetentie geldt met betrekking tot de minderjarige kinderen maar ook met betrekking tot het recht van 
effectieve uitoefening van het gezinsleven neergelegd in artikel 8 EVRM. 
331 De detentie voor de duur van vijftien dagen terwijl er geen risico bestond dat het gezin zich zou onttrekken aan het gezag van de 
autoriteiten, is niet proportioneel aan het doel van detentie en ook niet in het belang van de kinderen in kwestie. 
332 Volgens de Europese Commissie moet de Opvangrichtlijn zo worden uitgelegd dat de detentie van minderjarige asielzoekers ook alleen 
als laatste maatregel mag worden toegepast. Of dit ook de betekenis is die het HvJ EU toekent aan de Opvangrichtlijn is niet bekend, daar er 
nog geen prejudiciële vragen zijn gesteld met betrekken tot deze materie. 
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administrative detention was a measure of last resort for which no alternative was available. The Court 

thus finds that the French system did not sufficiently protect their right to liberty.333 

 

Mijns inziens gaat het echter te ver om te kunnen spreken van een “uitdrukkelijke” koppeling tussen 

de geoorloofdheid van grensdetentie en de detentieomstandigheden ter plaatse. Op basis van de 

enkele verwijzing naar de detentieomstandigheden kan naar mijn mening niet worden afgeleid dat 

het EHRM de toelaatbaarheid van de grensdetentie compleet afhankelijk heeft willen stellen van de 

detentieomstandigheden. De bovenstaande geciteerde alinea zou ook geïnterpreteerd kunnen 

worden dat mogelijke alternatieven altijd zouden moeten worden onderzocht, ongeacht de 

detentieomstandigheden. 

Met betrekking tot het vereiste uit Popov dat eerst een individuele afweging gemaakt dient te 

worden – waarin de eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit worden betrokken - voordat 

kan worden overgegaan tot de toepassing van grensdetentie, stelde de rechtbank dat door het stellen 

van een maximumduur aan de detentie van minderjarige asielzoekers, het belang van het kind 

voldoende betrokken is in het door de minister gevoerde beleid.334 Hierdoor is een (aanvullende) 

individuele belangenafweging niet vereist.335  

Het Van Dale woordenboek definieert de term ‘individueel’ als volgt: “afzonderlijk, op 

zichzelf”. Ik zou denken dat de betekenis van individueel daarom ook haaks staat op het idee van wat 

beleid inhoudt. Beleid is toch bij uitstek bedoeld om voor een grotere groep – in ieder geval voor 

meer dan twee personen – te gelden? Inherent aan beleid is daarom ook dat niet met afzonderlijke 

en individuele omstandigheden rekening kan worden gehouden. Hoe kan een gevoerd beleid dan een 

individuele belangenafweging overbodig maken? En hoe verhoudt dit tot artikel 3 IVRK dat een 

individuele belangenafweging vereist bij elke beslissing die kinderen raakt?336 Het is duidelijk dat de 

redenering van de rechtbank vragen oproept. Wellicht zou dit kunnen betekenen dat de 

argumentatie van de rechtbank met betrekking tot het vereiste van een individuele 

belangenafweging niet waterdicht is.337 

 Het is niet onaannemelijk dat deze argumentatie na het verstrijken van de 

implementatiedeadline van de Opvangrichtlijn helemaal niet meer houdbaar is. Na juli 2015 

grensdetentie met betrekking tot minderjarige asielzoekers pas in laatste instantie wordt toegepast, 

nadat is gebleken dat andere, minder dwingende maatregelen, niet doeltreffend kunnen worden 

toegepast. Daarnaast moet detentie zo kort mogelijk duren en moet alles in het werk worden gesteld 

om het op te heffen en de minderjarige te plaatsen in een voor minderjarigen geschikte 

accommodatie.338 

 

 

 

                                                 
333 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07, par. 91 (Popov/Frankrijk). 
334 Zie ook paragraaf 5.3.1. 
335 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 6.8. 
336 Coalitie geen kind in de cel 2014, p. 31 
337 Zie ook: Cornelisse, JV 2013/398 , par. 3-4. Volgens Cornelisse zou – op basis van de uitspraak van het EHRM inzake Housein – kunnen 
worden geconcludeerd dat, omdat in Nederland toegangsweigering in beginsel automatisch leidt tot vrijheidsontneming, een automatische 
toegangsweigering in het geval van minderjarigen, zonder aandacht voor hun specifieke omstandigheden, strijdig is met art. 5 EVRM. In 
Housein rekende het EHRM Griekenland aan dat de detentie van Housein het resultaat was van de automatische toepassing van een 
bepaling in de Griekse vreemdelingenwet waarin werd geregeld dat onrechtmatig verblijvende vreemdelingen uitgezet worden, zonder 
dat rekening is gehouden met zijn individuele omstandigheden (EHRM 24 oktober 2013, 71825/11, par. 76 (Housein/Griekenland)). 
338 Art. 11 lid 2 herschikking Opvangrichtlijn. 
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6.4 Toetsing van detentieomstandigheden op AC Schiphol 

 

Zowel het IVRK als de Opvangrichtlijn vereisen dat kinderen in beginsel met hun ouders samen 

worden gedetineerd. Het IVRK stelt verder dat een kind die van haar vrijheid wordt beroofd, dient te 

worden gescheiden van volwassenen, tenzij het in het belang van het kind wordt geacht dit niet te 

doen.339 Minderjarige asielzoekers in grensdetentie op AC Schiphol worden in principe samen met 

hun ouders gedetineerd, maar worden niet gescheiden van andere (meerderjarige) asielzoekers.  

Verder heeft ieder kind volgens het IVRK recht op (primair) onderwijs,340 gezondheidszorg341 

en op rust, spel en recreatie.342 Daarnaast vereist de Opvangrichtlijn dat de materiële 

opvangvoorzieningen een levensstandaard dienen te bieden die voldoende is om de gezondheid van 

(minderjarige) asielzoekers te verzekeren en bestaansmiddelen te waarborgen. 

Minderjarige asielzoekers in grensdetentie op AC Schiphol ontvangen geen onderwijs. Wel 

worden voor hen sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Ook zijn er verschillende faciliteiten 

specifiek voor kinderen aanwezig zoals een recreatieruimte met een aantal computers, een 

speelruimte, een leestafel, een tafeltennistafel en een tafelvoetbaltafel. In de speelruimte kan gebruik 

worden gemaakt van kleur- en verfspullen, een sjoelbak en een “playstation 2”-spelcomputer.343 

Tevens kunnen minderjarige asielzoekers – onder begeleiding van een ouder en iemand van het 

bewakingspersoneel – gebruik maken van een buitenruimte.344 Opmerking verdient echter wel dat 

de ouder(s) zich beschikbaar moeten houden voor de IND. Het is dus betwijfelbaar of kinderen 

feitelijk gebruik kunnen maken van de buitenruimte. 

Hoewel ook op AC Schiphol bijna permanent toezicht is door bewakers in uniform en het 

verblijf een sterk penitentiair karakter kent, blijkt uit het voorgaande niet dat de 

detentieomstandigheden op AC Schiphol vergelijkbaar zijn met die van het Rouen-Oissel 

detentiecentrum uit de Popov-zaak.345 In vergelijking met Popov zijn er op AC Schiphol meer 

voorzieningen voor kinderen en is het beter aangepast aan hun behoeften. Hoewel ik de 

detentieomstandigheden op AC Schiphol niet van dien aard acht dat ze een onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing strijdig met artikel 3 EVRM inhouden, is het niet onzinnig 

om de detentieomstandigheden te vergelijken met die in een “normale” gevangenis. Volgens Leerkes 

en Broeders zou administratieve detentie – zoals grensdetentie – meer als een straf beschouwd 

kunnen worden dan strafrechtelijke detentie.346 Zo is het (goed) voor te stellen dat de mate van 

deprivatie en isolatie groter is voor asielzoekers dan voor een gemiddelde strafrechtelijk 

gedetineerde. Hoewel beiden beschikken over het recht om bezoek te ontvangen, zal hier bij de eerst 

genoemde categorie gedetineerden waarschijnlijk zelden gebruik van (kunnen) worden gemaakt. 

                                                 
339 Art. 37 sub c IVRK. 
340 Art. 28 lid 1 IVRK. De verdragsstaten erkennen het recht van het kind op onderwijs en verbinden zij zich er met name toe primair 
onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. 
341 Art. 24 IVRK. 
342 Art. 31 IVRK. 
343 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 7.4. 
344 Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837, r.o. 7.5. 
345 EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07 (Popov/Frankrijk). 
Par. 67:  “The applicants described the Rouen-Oissel centre as overcrowded and dilapidated, with a lack of privacy.”  
Par. 68: ‘It can be seen from the reports of visits to the Rouen-Oissel centre ... that whilst the authorities had been careful to separate families 
from other detainees, the facilities available in the “families” area of the centre were nevertheless ill-adapted to the presence of children: no 
children’s beds and adult beds with pointed metal corners, no activities for children, a very basic play area on a small piece of carpet, a 
concreted courtyard of 20 sq.m. with a view of the sky through wire netting, a tight grill over the bedroom windows obscuring the view outside, 
and automatically closing bedroom doors with consequent danger for children.” 
346 Leerkes & Broeders 2010, p. 836. 
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Leerkes en Broeders voegen daaraan toe dat reguliere Nederlandse gevangenissen over meer 

faciliteiten beschikken dan de centra waar vreemdelingendetentie wordt uitgevoerd.347 Volgens 

berekeningen is administratieve detentie dan ook twintig procent goedkoper in vergelijking met 

detentie op strafrechtelijke basis. 348 

Na het verstrijken van de implementatiedeadline van de Opvangrichtlijn dienen gezinnen in 

beginsel te kunnen beschikken over een afzonderlijke leefruimte die voldoende privacy 

garandeert.349 Echter, een lidstaat mag met betrekking tot asielzoekers in grensdetentie hier in 

gemotiveerde gevallen en voor een zo kort mogelijke, redelijke termijn van afwijken.350 Of een 

periode van veertien dagen, zoals het geval in Nederland, een redelijke termijn is om te mogen afzien 

van deze bepaling is (vanzelfsprekend) nog niet duidelijk. 

 

 

6.5 Vooruitblik 
 

Voordat ik in de conclusie antwoord zal geven op de onderzoeksvraag wil ik ter afsluiting van dit 

toetsende hoofdstuk een vluchtige blik werpen in de mogelijke toekomst van grensdetentie. Op 21 

december 2013 is namelijk een nieuw wetsvoorstel (wetsvoorstel Terugkeer en 

Vreemdelingenbewaring) gepubliceerd dat wellicht voor een verandering zal zorgen in de wijze 

waarop vreemdelingendetentie wordt uitgevoerd.351 De staatssecretaris beoogt met het wetsvoorstel 

een nieuw uniform bestuursrechtelijk regime en kader voor vreemdelingenbewaring – waaronder 

grensdetentie - in te voeren.352 Het College voor de Rechten van Mens (hierna: CRM) is door de 

staatssecretaris gevraagd advies uit te brengen over het wetsvoorstel en heeft naar aanleiding 

daarvan een aantal punten geformuleerd die in het verdere wetgevingstraject aandacht behoeven.353 

Hierop wil ik kort ingaan om de mogelijk koers van de staatssecretaris - met betrekking tot 

grensdetentie - aan te geven.354  

Blijkens de Memorie van Toelichting (MvT) dient het ultimum remedium beginsel ten 

aanzien van vreemdelingendetentie in het nieuwe wetsvoorstel als uitgangspunt te gelden.355 Op 

basis van het wetsvoorstel en de MvT bestaat volgens het CRM echter nog onvoldoende duidelijkheid 

hoe dit beginsel als uitgangspunt verwezenlijkt kan worden bij de beslissing om grensdetentie op te 

leggen. De MvT vermeldt dat invulling wordt gegeven aan het ultimum remedium beginsel door een 

“nee-tenzij”-clausule toe te voegen aan het afwegingskader op basis waarvan al dan niet wordt 

                                                 
347 Leerkes & Broeders 2010, p. 836. 
348 Leerkes & Broeders 2010, p. 837. 
349 Art. 11 lid 4 herschikking Opvangrichtlijn. 
350 Art. 11 lid 6 herschikking Opvangrichtlijn. 
351 Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (internet) consultatieversie, 21 december 2013. 
352 Zie: Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 
september 2013, TK 2012-2013, 19 637, 1721, p. 25; MvT wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (internet) 
consultatieversie, 21 december 2013,  p. 1 & 4. 
353 College voor de Rechten van de Mens 2014. 
354 Voor meer informatie over de inhoud en achtergrond van het wetsvoorstel verwijs ik naar het wetsvoorstel Wet terugkeer en 
vreemdelingenbewaring (internet) consultatieversie, 21 december 2013 en MvT wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring 
(internet) consultatieversie, 21 december 2013. 
355 MvT wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (internet) consultatieversie, 21 december 2013,  p. 1 & 12. “Met het 
wetsvoorstel wordt een “nee, tenzij”-clausule toegevoegd aan het afwegingskader voor inbewaringstelling. Reeds nu is de 
inbewaringstelling in de Nederlandse wet- en regelgeving een ultimum remedium.” 
Het ultimum remedium beginsel houdt in dat vreemdelingenbewaring alleen wordt ingezet als minder ingrijpende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast.  
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overgegaan tot vreemdelingenbewaring. Een daarmee overeenstemmende wijziging in de 

bewoordingen van artikel 6 Vw 2000 ontbreekt echter. Op basis van het wetsvoorstel is de 

verwachting dat het afwegingskader ten aanzien van grensdetentie blijft zoals het was, hetgeen 

betekent dat iedere vreemdeling die op Schiphol om asiel verzoekt in grensdetentie wordt 

geplaatst.356  

In het wetsvoorstel wordt daarnaast een regimedifferentiatie geïntroduceerd, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen een verblijfsregime en een beheersregime. De beperkingen in het 

verblijfsregime zijn kleiner dan in het beheersregime. Doel van deze regimedifferentiatie is de 

vrijheid van vreemdelingen slechts te beperken voor zover dat noodzakelijk is.357 Bij binnenkomst 

wordt een vreemdeling op de binnenkomstafdeling geplaatst waar het striktere beheersregime 

geldt.358 Het CRM verwacht dat grensgedetineerden gedurende de gehele Algemene Asielprocedure 

onder het beperkende beheersregime zullen vallen. Dit lijkt echter haaks te staan op het beginsel van 

minimale beperkingen.359 Op basis van het wetsvoorstel betekent het  beheersregime juist een meer 

beperkend en strikter detentieregime ten opzichte van het huidige regime op basis van het 

Reglement Grenslogies.360 

 Op basis van het bovenstaande lijkt het wetsvoorstel weinig hoopgevend met betrekking tot 

de positie van vreemdelingen die aan de Nederlandse buitengrens om asiel verzoeken. Er lijkt (nog) 

geen behoefte te bestaan om het ultimum remedium ook op deze groep toe te passen en hen te 

behandelen op een wijze die zich kenmerkt door een regime van minimale beperkingen. Mede vanuit 

Europees- en internationaalrechtelijk perspectief is dit betreurenswaardig te noemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
356 College voor de Rechten van de Mens 2014, p. 6. 
357 MvT wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (internet) consultatieversie, 21 december 2013,  p. 5. 
358 MvT wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (internet) consultatieversie, 21 december 2013,  p. 8-9 & 23. 
“Op de binnenkomstafdeling geldt met het oog op het handhaven van de orde en veiligheid zekerheidshalve het beheersregime. Zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk binnen een periode van maximaal twee weken wordt de vreemdeling in het verblijfsregime geplaatst.” 
359 College voor de Rechten van de Mens 2014, p. 8-10. 
360 College voor de Rechten van de Mens 2014, p. 3 & 11. 
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Hoofdstuk 7: Conclusie 

 

 

In deze scriptie is onderzocht in hoeverre de Nederlandse wetgeving en toepassing van 

grensdetentie voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden door verschillende Europese en 

internationale rechtsbronnen. Hiermee ging de volgende onderzoeksvraag gepaard: 
 

 In hoeverre is de grensdetentie van minderjarige asielzoekers in Nederland in 

overeenstemming met Europees en internationaal recht?  
 

Om tot een antwoord op bovengenoemde vraag te komen is eerst in kaart gebracht welke regels het 

Europese Unierecht en de verschillende internationale verdragen stellen met betrekking tot deze 

materie. Uit de analyse van de betreffende rechtsbronnen kwam naar voren dat het belang van het 

kind een zeer centrale plaats inneemt. Dit betekent echter niet dat de grensdetentie van minderjarige 

asielzoekers daarom in alle gevallen ongeoorloofd zou zijn.  

Zowel in de Nederlandse wetgeving en rechtspraak als in de Europese en internationale 

rechtsbronnen zijn criteria geformuleerd waaraan de toepassing van grensdetentie dient te voldoen. 

In deze scriptie is eerst het Nederlandse criterium voor grensdetentie getoetst aan Europese en 

internationale maatstaven. Uit deze analyse is gebleken dat in Nederland als primaire grondslag voor 

grensdetentie geldt de verdere toegangsweigering van asielzoekers tot het grondgebied. Hoewel 

volgens de letter van de wet361 de toegang geweigerd dient te worden (en dus niet de verdere 

toegang) voordat tot grensdetentie mag worden overgegaan, dient deze wettelijke grondslag volgens 

de Nederlandse bestuursrechter ruimer te worden geïnterpreteerd. Hoewel deze grondslag niet op 

een dergelijke wijze is verwoord in de Vreemdelingenwet 2000 staat het Nederland volgens de 

Afdeling vrij om - in het kader van het grenstoezicht - asielzoekers de verdere toegang tot Nederland 

te ontzeggen en dat als grondslag te doen laten gelden voor grensdetentie. Uitgaande van het 

grondprincipe van legaliteit is deze interpretatie discutabel.  

De staatssecretaris rechtvaardigt de oplegging van grensdetentie met name vanuit een 

Europese verplichting van grensbewaking en toegangsweigering. Voor minderjarige asielzoekers 

komt daar volgens hem bij dat ze dienen te worden beschermd tegen misdaden zoals mensenhandel. 

Vraagtekens kunnen geplaatst worden of grensdetentie daarvoor het meest geschikte middel is. Daar 

komt bij dat een eventueel Europeesrechtelijke verplichting om te voorkomen dat asielzoekers 

toegang tot het Schengengebied verkrijgen niet bestaat. 

Na de beschouwing van de Nederlandse grondslag voor grensdetentie is ingezoomd op de 

Europese en internationale eisen met betrekking tot grensdetentie en geanalyseerd in hoeverre de 

Nederlandse wetgeving en praktijk hiermee compatibel is. Uit deze analyse bleken een aantal 

knelpunten. Ten eerste is het de vraag of Nederland voldoet aan de door het EHRM gestelde vereiste 

dat wetgeving aangaande vrijheidsbeneming voldoende duidelijk en voorzienbaar dient te zijn, daar 

door de Nederlandse overheid verschillende visies zijn geuit inzake het wel of niet bestaan van een 

bijzondere grensprocedure krachtens artikel 35 Procedurerichtlijn.  

Daarnaast acht ik de wijze waarop Nederland de eis interpreteert van onder meer het VN-

Mensenrechtencomité en het HvJ EU dat een individuele beoordeling van de zaak vooraf dient te 

                                                 
361 Artikel 6 Vw 2000, maar ook volgens de Memorie van toelichting bij artikel 6 Vw 2000. 
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gaan aan de oplegging van de maatregel grensdetentie discutabel. Mijn inziens vindt een dergelijke 

individuele beoordeling in Nederland niet automatisch plaats. Hoewel de mogelijkheid bestaat om in 

het geval van bijzondere, individuele omstandigheden af te zien van grensdetentie, wordt hiervan 

zelden gebruik gemaakt door de Nederlandse bestuursrechter.  

Een ander knelpunt werd aangenomen betreffende de wijze waarop de Afdeling de zinsnede 

“waarin zulks nodig blijkt” in artikel 7 lid 3 Opvangrichtlijn interpreteert. In de visie van de Afdeling 

maakt het grensbewakingbelang de grensdetentie van asielzoekers nodig. Niet alleen kunnen in 

Europeesrechtelijk opzicht vraagtekens geplaatst worden bij het bestaan van een dergelijk belang, 

ook volgt uit de argumentatie van de Afdeling een praktisch automatische toepassing van 

grensdetentie, hetgeen met zowel Europese als internationale normen onverenigbaar is.  

In haar jurisprudentie oordeelde het EHRM dat minderjarige vreemdelingen alleen mogen 

worden gedetineerd voor zover dat noodzakelijk en proportioneel is. Dit dient te blijken uit een 

individuele beoordeling van de zaak waarin alternatieven voor detentie zijn overwogen. Volgens de 

Nederlandse bestuursrechter is echter door het stellen van een maximumduur aan de detentie van 

minderjarige asielzoekers, het belang van het kind voldoende betrokken is in het gevoerde beleid 

waardoor een (aanvullende) individuele belangenafweging niet meer nodig is. Daarnaast dienen 

alternatieven alleen te worden overwogen als de detentieomstandigheden onder een bepaald 

minimumniveau zijn. De omstandigheden op AC Schiphol zijn volgens de rechtbank echter niet van 

dien aard dat alternatieven voor grensdetentie in overweging dienen te worden genomen. Deze 

argumentatie laat vanuit Europees- en internationaalrechtelijk perspectief sterk te wensen over. 

Met betrekking tot de detentieomstandigheden bleek uit de toetsing dat op bepaalde punten 

de omstandigheden in grensdetentie op AC Schiphol niet voldoen aan de door de Europese en 

internationale rechtsbronnen gestelde eisen op dit gebied. Zo ontvangen kinderen geen onderwijs en 

worden zij ook niet gescheiden van meerderjarige gedetineerden niet zijnde familieleden. Verder 

kent het verblijf op AC Schiphol een sterk penitentiair karakter, dat wellicht als ingrijpender wordt 

ervaren in vergelijking met het verblijf in een reguliere gevangenis, zeker als het minderjarige 

asielzoekers aangaat. Daar grensdetentie haar basis vindt in het bestuursrecht en niet in het 

strafrecht, twijfel ik of de detentieomstandigheden op AC Schiphol van een acceptabel niveau zijn. 

 

Conclusie 

Op basis van de voorgaande analyse kan ik niet anders concluderen dan dat Nederland tekortschiet 

wat betreft de bescherming die zij biedt aan minderjarige vreemdelingen die op Schiphol asiel 

aanvragen. Hoewel mensenrechten een universeel karakter hebben, lijken (minderjarige) 

asielzoekers op minder erkenning en bescherming te mogen rekenen dan waar zij recht op hebben. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het hedendaagse asielrecht en -beleid sterk wordt 

bepaald door het idee van het primaat van de natiestaat en de daarmee samenhangende territoriale 

soevereiniteit.362 Dit bleek onder meer al uit de Saadi zaak, waarin duidelijk werd dat het EHRM 

minder stringente eisen stelt aan vreemdelingendetentie, in vergelijking met de andere vormen van 

detentie neergelegd in artikel 5 lid 1 sub b-e EVRM.363 De notie van territoriale soevereiniteit van de 

staat lijkt als het ware een schaduw te werpen over de vreemdeling en diens rechten.364 Deze 

                                                 
362 Velluti 2014, p. 6. 
363 Cornelisse 2011, p. 106-107. 
364 Zie: Cornelisse 2011, p. 99. 
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houding komt wellicht voor uit een sterk ontwikkeld idee van onschendbaarheid van de territoriale 

grenzen en het daarmee samenhangende recht om grenzen te bewaken en de toegang en verblijf van 

vreemdelingen te controleren.365 Het dominante beeld van immigratie is dat het zorgt voor een 

afbreuk van de integriteit van de landsgrenzen en als gevolg hiervan is de nadruk minder komen te 

liggen op de bescherming van de individuele vreemdeling.366 Hoewel zowel internationale en 

Europese rechtshoven weerstand trachten te bieden aan de implicaties van territoriale 

soevereiniteit, blijkt uit het bovenstaande dat zij hier niet geheel in (willen / kunnen) slagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
365 Cornelisse 2011, p. 109. 
366 Cornelisse 2011, p. 109-110. 
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Hoofdstuk 8: Discussie en aanbevelingen 

 

 

8.1 Discussie van de resultaten 
 

In deze scriptie is de Nederlandse wetgeving en praktijk inzake de grensdetentie van minderjarige 

asielzoekers getoetst aan Europese en internationale wetgeving op dit gebied. Wellicht dat door deze 

methode van onderzoek de suggestie heeft gerezen dat Europese en internationale regelgevingen op 

dit gebied als ideale maatstaven moeten worden beschouwd. Dit is echter niet de boodschap die ik 

wil afgeven: Europese en internationale rechtsnormen functioneren niet als de heilige graal maar 

geven slechts richting voor waar we als internationale gemeenschap staan en heen willen. Ook deze 

context wordt beïnvloed door een tweestrijd tussen enerzijds de bescherming van fundamentele 

mensenrechten en anderzijds de drang van de staat naar soevereiniteit en het najagen van eigen 

belang. Het resultaat van deze tweestrijd kan eigenlijk niet anders dan imperfect zijn. Maar wanneer 

is eigenlijk sprake van een perfecte maatstaf? Mijn persoonlijke uitgangspunt is dat zoveel mogelijk 

rekening dient te worden gehouden met de waardigheid van elk individueel mens. Ik denk dat de 

huidige Europese en internationale rechtsbronnen tot op zekere hoogte in staat zijn om deze 

individuele waardigheid te beschermen. Vandaar dat ik deze bronnen ook passend achtte voor de 

creatie van het toetsingskader.  

 Echter, ik spreek bewust van ‘tot op zekere hoogte’, want ook binnen Europese juridische 

contreien lijkt een differentiatie te bestaan tussen de rechten van asielzoekers en die van EU-

onderdanen. Volgens Thornton is binnen de Europese Unie een grote discretionaire bevoegdheid 

voor de lidstaten weggelegd als het gaat om de bescherming van sociaaleconomische rechten van 

asielzoekers, waaruit blijkt dat de menselijke waardigheid van de asielzoeker niet gelijk staat aan die 

van de EU-burger. Als voorbeelden noemt hij onder andere de beperkingen die opgelegd mogen 

worden met betrekking tot de bewegingsvrijheid van een asielzoeker en het niet verplicht stellen 

van onderwijs aan minderjarige asielzoekers. Daarnaast ziet hij in het Gemeenschappelijk Europees 

Asielbeleid verschillende punitieve elementen terugkomen.367 Volgens Harvey wordt de kwestie 

asiel binnen de Unie steeds meer beschouwd als een bedreiging en een veiligheidsrisico, dan als een 

humanitaire kwestie.368 Hieruit blijkt wel dat hetgeen in deze scriptie is gebruikt als maatstaf ook 

niet vrij is van (heftige) kritiek.  

 

 

8.2 Aanbevelingen 

 

8.2.1 Prejudiciële vraag 

De voorgaande hoofdstukken hebben laten zien dat de Nederlandse wet – en de interpretatie 

daarvan - inzake de toepassing van grensdetentie niet geheel eenduidig en helder is. Vraagtekens 

kunnen geplaatst worden of deze toepassing wel overeenkomt met in internationale en Europese 

rechtsbronnen gestelde normen. Vooral deze laatste categorie rechtsnormen (de Europese) zijn in 

zeker opzicht interessant. Bij twijfel over de uitleg van EU-recht is de nationale rechterlijke instantie 

                                                 
367 Thornton 2014, p. 24. 
368 Harvey 2004, p. 17. Zie ook: Cornelisse 2011, p. 109. 
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tegen wiens oordeel geen hogere voorziening openstaat op grond van het Unierecht namelijk 

verplicht tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.369 Op 

deze verplichting bestaan slechts twee uitzonderingen: wanneer de juiste toepassing van het EU-

recht zo duidelijk is dat over het antwoord op de rechtsvraag geen twijfel kan bestaan (acte clair), en 

wanneer het HvJ EU de vraag al heeft beantwoord of de vraag kan worden beantwoord aan de hand 

van vaste jurisprudentie van het Hof (acte éclairé).370 

Hoewel de Afdeling van mening lijkt te zijn dat de strekking van artikel 7 lid 3 

Opvangrichtlijn dermate helder is dat de uitleg ervan tussen de lidstaten niet zal verschillen, roept 

naar mijn mening de in dit artikel neergelegde bevoegdheid om asielzoekers op een bepaalde plaats 

vast te houden in de gevallen waarin zulks nodig blijkt, dermate veel vragen op dat deze bepaling 

verduidelijking behoeft door het Europese Hof. Larsson betoogt dat de Afdeling met haar 

interpretatie van artikel 7 lid 3 Opvangrichtlijn een carte blanche lijkt te hebben afgegeven voor de 

toepassing van grensdetentie in Nederland en twijfelt in hoeverre rechters van andere EU-lidstaten 

eenzelfde uitleg (zullen) hanteren.371 Ook volgens Cornelisse noopt de huidige situatie tot het stellen 

van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.372 Een vraag die naar mijn 

mening van belang is te stellen aan het HvJ EU is welke betekenis dient te worden toegedicht aan de 

zinsnede “in de gevallen waarin zulks nodig blijkt” uit artikel 7 lid 3 Opvangrichtlijn. Volgt uit deze 

bepaling dat de noodzaak van detentie dient te worden gevonden in het individuele gedrag van de 

vreemdeling of mag de noodzaak ook worden gefundeerd op basis van meer algemenere termen in 

nationale wetgeving en / of beleid, wat een inhoudt dat een categoriale toepassing van grensdetentie 

in beginsel niet is uitgesloten? Hoewel op basis van Arslan zou kunnen worden geconcludeerd dat 

deze laatstgenoemde praktijk niet conform Unierecht is, lijkt desalniettemin – blijkens de 

Nederlandse toepassing - de betekenis van artikel 7 lid 3 Opvangrichtlijn niet zonder twijfel vast te 

staan en is verheldering vanuit Luxemburg gewenst.  

 

 

8.2.2 Alternatieven 

Er is echter niet alleen een rol weggelegd voor de Nederlandse rechtspraak, want zoals Cornelisse al 

aangaf: “Een nationaal rechtssysteem dat de detentie van asielzoekers koppelt aan hun 

toegangsweigering behoeft … aanpassing. Dat die aanpassing dient te geschieden door de wetgever, 

en niet door de rechter is een conclusie die weer wordt ingegeven door ons nationale constitutionele 

recht.”373 Wellicht dat deze aanpassing resulteert uit de onderhandelingen omtrent het nieuwe 

wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring.374 

Daarnaast is het aanbevelenswaardig om vreemdelingendetentie op een meer flexibelere 

manier in te zetten, waarbij met individuele omstandigheden rekening wordt gehouden. Factoren 

waarmee volgens Hailbronner rekening mee dient te worden gehouden zijn of de asielzoeker in het 

bezit is van een identiteitsbewijs, of hij op een oprechte wijze meewerkt met de autoriteiten en of hij 

al eerder een asielverzoek heeft ingediend. Vooruitlopend op het verstrijken van de 

implementatiedeadline van de herschikking Opvangrichtlijn is dit zeker niet onverstandig. Na juli 

                                                 
369 HvJ EG 6 oktober 1982, C-283/81, par. 6 (CILFIT/Italië). 
370 HvJ EG 6 oktober 1982, C-283/81, par. 14-20 (CILFIT/Italië). 
371 Larrson, JV 2012/338, par. 4. 
372 Cornelisse, JV 2013/248. 
373 Cornelisse 2013, p. 446. 
374 Zie paragraaf 6.5. 
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2015 gaan (o.a.) deze factoren namelijk min of meer gelden als voorwaarden voor de toepassing van 

de detentie van asielzoekers.375 Een quick-scan met betrekking tot de geldigheid van het asielverzoek 

zou ook kunnen worden gebruikt bij de beslissing om wel of niet tot grensdetentie over te gaan.376 

 Een belangrijke vraag is wat er in de plaats komt als besloten wordt om vreemdelingen die 

op Schiphol een asielverzoek indienen niet langer in grensdetentie te plaatsen. In paragraaf 5.1.4 

werden al een aantal alternatieven voor grensdetentie aangehaald, zoals een periodieke meldplicht, 

de onderbrenging op een betrouwbaar adres, het betalen van een borgsom of elektronisch toezicht. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze alternatieven gepaard kunnen gaan met voordelen. 

Volgens Edwards zijn alternatieven vaak significant goedkoper en blijkt het probleem van 

onttrekking aan het gezag van de autoriteiten over het algemeen vrij klein te zijn.377 

 In België worden families die om asiel verzoeken in de regel in open centra geplaatst.378 

Daarnaast wordt de hen een ‘case-manager’ toegewezen die ze in het proces begeleidt.379 Volgens de 

staatssecretaris onttrekken gezinnen sinds de invoering van dit systeem zich vaker dan in het 

verleden aan het gezag van de autoriteiten.380 Andere bronnen spreken dit tegen en beschouwen het 

juist als een redelijk succesvolle methode.381 De voordelen van de Belgische aanpak zijn onder 

andere dat asielzoekers meer in contact staan met de maatschappij. Dit kan bevorderlijk zijn voor 

een eventueel integratieproces. Daarnaast zijn de kosten de helft lager in vergelijking met de kosten 

gepaard gaande met vreemdelingendetentie, en misschien wel het belangrijkste voordeel is dat deze 

aanpak als minder belastend wordt ervaren door asielzoekers.382  

 Hoewel de staatssecretaris deze methode vrij makkelijk wegwuifde door te wijzen op het 

verhoogde risico van onttrekking dat bij deze aanpak volgens hem bestaat, pleit ik ervoor om nog 

eens met een onbevooroordeelde blik de Belgische aanpak onder de loep te nemen. Refererend naar 

de belofte van de staatssecretaris die hij in zijn brief van 13 september 2013 maakte, denk ik dat bij 

deze aanpak de menselijke maat pas echt in ogenschouw kan worden genomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
375 Zie art. 8 lid 3 herschikking Opvangrichtlijn. 
376 Hailbronner 2007, p. 171-172. 
377 Edwards 2011, p. 118. “There is considerable evidence that shows, for example, that less than 10% of asylum applicants, as well as 
persons awaiting deportation,12 disappear when they are released to proper supervision and facilities. In other words, 90% or more of 
such persons comply with all legal requirements relating to their conditions of release. In addition, alternative options present significant 
cost savings to governments, whereas some governments have paid out millions of dollars in compensation or face unpredictable 
compensation bills for their unlawful detention policies.” 
378 Ook de gezinnen die België via de buitengrenzen bereiken. 
379 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 
januari 2014, TK 2013-2014,19 637, 1773, p. 3 
380 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 
januari 2014, TK 2013-2014,19 637, 1773, p. 3. 
381 Zie bijv.: Edwards 2011; Amaral 2013, p. 42; Jesuit Refugee Service Europe 2012, p. 1. 
382 Amaral 2013, p. 42. 



 
68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
69 

Literatuurlijst 

 

 

Amaral, Forced Migration Review 2013, p. 40-42 

P. Amaral, ‘Immigration detention: looking at the alternatives’, Forced Migration Review, (44) 2013, 

p. 40-42. 

 

Amnesty International 2010 

Vreemdelingendetentie: in strijd met mensenrechten. Update van het rapport: The Netherlands: The 

detention of irregular migrants and asylum-seekers, Amsterdam: Amnesty International 2010. 

 

Battjes, JV 2007/29  

H. Battjes, annotatie bij: EHRM 12 oktober 2006, 13178/03, JV 2007/29 (Mubilanzila Mayeka & 

Kaniki Mitunga/België). 

 

Battjes,  JV 2012/167  

H. Battjes, annotatie bij: EHRM 19 januari 2012, 39474/07, JV 2012/167 (Popov/Frankrijk). 

 

Boeles, EHRC 2012/66 

P. Boeles, annotatie bij: EHRM 19 januari 2012, 39472/07, 39474/07, EHRC 2012/66 

(Popov/Frankrijk). 

 

Boeles, JV 2012/369 

P. Boeles, annotatie bij: HvJ EU 14 juni 2012, C-606/10, JV 2012/369 (Anafe). 

 

Boeles & Larsson, JV 2011/490 

P. Boeles & F. F. Larsson, annotatie bij: ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118, JV 

2011/490. 

 

Bryan & Langford, Nordic Journal of International Law 2011, p. 193–218 

I. Bryan & P. Langford, ‘The Lawful Detention of Unauthorised Aliens under the European System for 

the Protection of Human Rights’, Nordic Journal of International Law (80) 2011, p. 193–218. 

 

Caloz-Tschopp, Journal of Refugee Studies 1997, p. 165-180  

M.-C. Caloz-Tschopp, ‘On the Detention of Aliens: The Impact on Democratic Rights’, Journal of 

Reguee Studies (10-2) 1997, p. 165-180. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek 2013 

Minder asielzoekers in 2012, Centraal Bureau voor de Statistiek, 5 juni 2013, www.cbs.nl (zoekterm: 

asielzoekers 2012). 

 

 

 



 
70 

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers - I 

Wonen op een asielzoekerscentrum, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, 

www.coa.nl/nl/asielzoekers/wonen-op-een-asielzoekerscentrum. 

 

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers - II 

Kinderen in de opvang, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, 

www.coa.nl/nl/asielzoekers/wonen-op-een-azc/kind-in-de-opvang 

 

Coalitie geen kind in de cel 2014 

Papa, hebben we iets ergs gedaan? - Kinderen en ouders in vreemdelingendetentie, Coalitie geen kind in 

de cel, januari 2014. 

 

College voor de Rechten van de Mens 

Verdragen en wetten, College voor de Rechten van de Mens, 

www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/verdragen-en-wetten. 

 

College voor de Rechten van de Mens 2014 

Advies aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over het wetsvoorstel Terugkeer en 

Vreemdelingenbewaring, Utrecht: College voor de Rechten van de Mens 2014. 

 

Commissioner for human rights 2009 

Commissioner for human rights, The Commissioner for Human Rights Mr Thomas Hammarberg on his 

visit to The Netherlands 21-25 September 2008, Straatsburg: Raad van Europa 2009. 

 

Commissioner for human rights 2010 

Commissioner for human rights, Positions on the rights of migrants in an irregular situation, 

Straatsburg: Raad van Europa 2010. 

 

Cornelisse JV 2009/72 

G. N. Cornelisse, annotatie bij: EHRM 27 november 2008, 298/07, JV 2009/72 (Rashed/Tsjechië). 

 

Cornelisse, JV 2010/119 

G. N. Cornelisse, annotatie bij: EHRM 19 januari 2010, 41442/07, JV 2010/119 

(Muskhadzhiyeva/België). 

 

Cornelisse 2011 

G. N. Cornelisse, ‘A new articulation of human rights, or why the European Court of Human Rights 

should think beyond Westphalian sovereignty’, in: R. O'Keefe & C.J. Tams (red.), Are Human rights for 

migrants?, Abingdon/New York: Routledge 2011, p. 99-119. 

 

Cornelisse, JV 2013/248 

G. N Cornelisse, annotatie bij: HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248 (Arslan). 

 



 
71 

Cornelisse, JV 2013/398  

G. N. Cornelisse, annotatie bij: EHRM 24 oktober 2013, 71825/11, JV 2013/398 

(Housein/Griekenland). 

 

Cornelisse, Asiel&Migrantenrecht 2013, p. 440-446 

G. N. Cornelisse, ‘Detentie van asielzoekers op Schiphol in EU-rechtelijk perspectief’, 

Asiel&Migrantenrecht 2013, afl. 9, p. 440-446. 

 

Costello, Indiana Journal of Global Legal Studies 2012, p. 257-303 

C. Costello, ‘Human Rights and the Elusive Universal Subject: Immigration Detention Under 

International Human Rights and EU Law’, Indiana Journal of Global Legal Studies (1) 2012, p. 257-

303. 

 

Defensie 

Grenstoezicht, Ministerie van defensie, www.defensie.nl (zoekterm: grenstoezicht). 

 

Dienst Justitiële Inrichtingen  

Straffen en maatregelen, Dienst Justitiële Inrichtingen - Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

www.dji.nl (zoekterm: straffen en maatregelen). 

 

Edwards, The Equal Rights Review 2011, p. 117-142 

A. Edwards, ‘Measures of First Resort: Alternatives to Immigration detention in Comparative 

Perspective’, The Equal Rights Review (7) 2011, p. 117-142. 

 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 2012 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment, Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Netherlands carried out by 

the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT) from 10 to 21 October 2011, Straatsburg: Raad van Europa 2012. 

 

European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 2007 

European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, The conditions in 

centres for third country national (detention camps, open centres as well as transit centres and transit 

zones) with a particular focus on provisions and facilities for persons with special needs in the 25 EU 

member states, Brussel: Europees Parlement 2007. 

 

Europese Commissie 

Grondrechten, Europese Commissie, www.ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_nl.htm. 

 

 

 

 



 
72 

Europese Commissie 2007 

Report from the Commission to the Council and to the European Parliament on the application of 

Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum 

seekers, Brussel: Europese Commissie 2007. 

 

Europese Unie - I 

EU-verdragen, Europese Unie, www.europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_nl.htm. 

 

Europese Unie - II 

Verordeningen, richtlijnen en andere besluiten, Europese Unie,  

www.europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_nl.htm. 

 

Europese Unie, Official Journal of the European Union 2007 - I 

‘Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights (2007/ C 303/17)’, Official Journal of the 

European Union, 2007. 

 

Europese Unie 2007 - II 

Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten (2007/C 303/02), Brussel: Europese Unie 2007. 

 

Hailbronner, European Journal of Migration and Law 2007, p. 159-172 

K. Hailbronner, ‘Detention of Asylum Seekers’, European Journal of Migration and Law (9) 2007, p. 

159-172. 

 

Hamilton 2011 

C. Hamilton, K. Anderson, R. Barnes & K. Dorling, Administrative detention of children: a global report 

(Discussion paper). New York: UNICEF 2011.  

 

Harvey, European Human Rights Law Review 2004, p. 17-36 

C. Harvey, ‘The Right to Seek Asylum in the European Union’, European Human Rights Law Review (1) 

2004, p. 17-36. 

 

Heijer, EHRC 2013/221 

M. den Heijer, annotatie bij: EHRM 23 juli 2013, 42337/12, EHRC 2013/221 (Suso Musa/ Malta). 

 

Inspectie voor de sanctietoepassing 2010 

Detentiecentrum Noord Holland: Oude Meer – Inspectierapport / Doorlichting, Den Haag: Inspectie 

voor de sanctietoepassing – Ministerie van Justitie 2010. 

 

Jesuit Refugee Service Europe 2012 

JRS Europe Policy Position on Alternatives to Detention, Parijs: Jesuit Refugee Service Europe 2012.  

 

 

 



 
73 

Kilkelly, Human Rights Quarterly  2001, p. 308-326. 

U. Kilkelly, ‘The best of both worlds for children’s rights? Interpreting the European Convention on 

Human Rights in the light of the UN Convention on the Rights of the Child’, Human Rights Quarterly 

(2) 2001, p. 308-326. 

 

Larrson, JV 2012/338 

F. F. Larsson, annotatie bij: ABRvS 22 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6799, JV 2012/338. 

 

Lavrysen, EHRC 2011/89 

L. Lavrysen, annotatie bij: EHRM 5 april 2011, 8687/08, EHRC 2011/89 (Rahimi/Griekenland). 

 

Leerkes & Broeders, British Journal of Criminology 2010, p. 830-850 

A. Leerkes & D. Broeders, ‘A case of mixed motives: Formal and Informal Functions of Administrative 

Immigration Detention, British Journal of Criminology (50) 2010, p. 830–850. 

 

Mendonça 2010 

A. C. Mendonça, The Detention of Asylum Seekers and Irregular Migrants in Europe. Straatsburg: 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe 2010. 

 

NOS 2013 

Teeven: minder kinderen in detentie, NOS, 3 oktober 2013, www.nos.nl/artikel/558478-teeven-

minder-kinderen-in-detentie.html. 

 

Os, JV 2012, p. 67-83 

C . van Os, ‘De relevantie van het Kinderrechtenverdrag voor minderjarige vreemdelingen’, JV 2012, 

afl. 6, p. 67-83. 

 

Peers 2012 

S. Peers , Statewatch Analysis - The revised asylum procedures directive: keeping standards low, 

Statewatch Mei 2012. 

 

Reneman, Asiel&Migrantenrecht 2011, p. 348-362 

M. Reneman, ‘Het Kinderrechtenverdrag krijgt tanden’, Asiel&Migrantenrecht 2011, afl. 8, p. 348-362. 

 

Rijksoverheid - I 

Organen Europese Unie, Rijksoverheid, 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/werking-europese-unie. 

 

Rijksoverheid – II 

Wanneer kan ik asiel aanvragen in Nederland?, Rijksoverheid, 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-asiel-

aanvragen-in-nederland.html. 

 



 
74 

Robjant, Hassan & Katona, British Journal of Psychiatry 2009, p. 306–312 

K. Robjant, R. Hassan & C. Katona, ‘Mental health implications of detaining asylum seekers: 

systematic review’, The British Journal of Psychiatry (194) 2009, p. 306–312. 

 

Schabas & Sax 2006 

W. Schabas & H. Sax, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 

37, Prohibition of Torture, Death Penalty, Life Imprisonment and Deprivation of Liberty, Leiden/ 

Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2006. 

 

Smyth, European Journal of Migration and Law 2013, p. 111–136 

C. Smyth, ‘Is the Right of the Child to Liberty Safeguarded in the Common European Asylum System?’, 

European Journal of Migration and Law (15) 2013, p. 111–136. 

 

Spijkerboer 2012 

T. Spijkerboer, ‘De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en Kinderrechten in het 

Vreemdelingenrecht’, Tekst van een lezing voor het symposium Rechterlijke creativiteit en de 

rechten van het kind, Vrije Universiteit Amsterdam, 11 oktober 2012. 

 

Thornton 2014 

L. Thornton, ‘Law, Dignity and socio-economic rights: the case of asylum seekers in Europe’, concept-

paper gepresenteerd op de European Database of Asylum Law Conferentie (EDAL), 18-19 januari 

2014.  

 

Tweede Kamer der Staten Generaal 

Het belang van de EU in Nederland, Tweede Kamer der Staten Generaal, 

www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/tweede_kamer_en_europa/belangEU/index.jsp. 

 

UNHCR 

Begrippenlijst, United Nations High Commissioner for Refugees,  

www.unhcr.nl/unhcr-in-nederland/begrippenlijst.html. 

 

UNHCR Nederland & VluchtenlingenWerk Nederland 2013 

Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed: Rapport Gesloten Verlengde Asielprocedure 2010-2012, 

UNHCR Nederland & VluchtenlingenWerk Nederland, april 2013. 

 

Velluti 2014 

S. Velluti, Reforming the Common European Asylum System – Legislative Developments and Judicial 

Activism of the European Courts, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer 2014. 

 

Verenigde Naties Comité inzake de Rechten van het Kind 2009 

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention : Convention on 

the Rights of the Child : concluding observations : Netherlands, Verenigde Naties Comité inzake de 

Rechten van het Kind, 27 maart 2009. 



 
75 

VluchtenlingenWerk Nederland  

Algemene asielprocedure: van dag tot dag, VluchtenlingenWerk Nederland, 

www.vluchtelingenwerk.nl/asielprocedure/algemene-asielprocedure-van-dag-tot-dag. 

 

Weiss & Lieu, Journal of Immigration 2012, p. 349-358 

A. Weiss & E. Lieu, ‘Detention of children’, Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law (26-4) 

2012, p. 349-358. 

 

Woltjer, EHRC 2006/144 

A. Woltjer, annotatie bij: EHRM 12 oktober 2006, 13178/03, EHRC 2006/144 (Mubilanzila Mayeka & 

Kaniki Mitunga/België). 

 

Woltjer, EHRC 2008/50  

A. Woltjer, annotatie bij: EHRM 29 januari 2008, 13229/03, EHRC 2008/50 (Saadi/Verenigd 

Koninkrijk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
77 

Regelgeving en Parlementaire stukken 

 

 

Internationale rechtsbronnen 

 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind  

 

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten  

 

Europees Verdrag tot de Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden  

 

 

Europese regelgeving  

 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, als aangepast op 12 

december 2007 te Straatsburg. 

 

Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de 

opvang van asielzoekers in de lidstaten.  

 

Verordening (EG) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend.  

 

Richtlijn 2004/83EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins 

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming. 

 

Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus. 

 

Verordening EG Nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot 

vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door 

personen. 

 

Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. 

 

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake 

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die 

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen 



 
78 

die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende 

bescherming (herschikking). 

 

Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde 

land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking). 

 

Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale 

bescherming (herschikking). 

 

Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van 

normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking).  

 

 

Nederlandse wet- en regelgeving 

 

Grondwet 

 

Vreemdelingenwet 2000 

 

Vreemdelingencirculaire 2000 (A) 

 

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 

 

Reglement regime grenslogies 

 

 

Parlementaire stukken 

 

Kamerstukken II 1992/93, 22 855 (R1451), 3 (MvT).   

 

Kamerstukken II 1998/99, 26 732, 3 (MvT).  

 

Brief van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den 

Haag, 27 april 2010, EK 2009-2010, 31 994, E.  

 

Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 1357. 

 

Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 3227. 

 



 
79 

Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2013, TK 2012-2013, 19 637, 1721. 

 

Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal Den Haag, 22 oktober 2013, TK 2013-2014, 32 317, 193. 

 

Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (internet) consultatieversie, 21 december 

2013. 

 

MvT wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (internet) consultatieversie, 21 

december 2013. 

 

Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2014, TK 2013-2014, 19 637, 1773. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
81 

Jurisprudentie lijst 

 

 

VN-Mensenrechtencomité  

 

VN-Mensenrechtencomité 23 juli 1990, 305/1988 (Hugo van Alphen/Nederland). 

 

VN-Mensenrechtencomité 18 juli 1994, 456/1991 (Celepi/Zweden). 

 

VN-Mensenrechtencomité 10 augustus 1994, 458/1991 (Mukong/Kameroen). 

 

VN-Mensenrechtencomité 3 april 1997, 560/1993 (A./Australië).  

 

VN-Mensenrechtencomité 13 november 2002, 900/1999 (C./Australië). 

 

VN- Mensenrechtencomité 6 november 2003, 1069/2002 (Bahktiyari/Australië). 

 

 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

 

EHRM 26 maart 1985, 8978/80 (X. & Y./Nederland). 

 

EHRM 9 december 1994, 16798/90 (Lopez Ostra/Spanje). 

 

EHRM 25 juni 1996, 19776/92 (Amuur/Frankrijk). 

 

EHRM 15 november 1996, 22414/93 (Chahal/Verenigd Koninkrijk). 

 

EHRM 5 februari 2002, 51564/99 (Čonka/België). 

 

EHRM 12 oktober 2006, 13178/03 (Mubilanzila Mayeka & Kaniki Mitunga/België). 

 

EHRM 29 januari 2008, 13229/03 (Saadi/Verenigd Koninkrijk). 

 

EHRM 27 november 2008, 298/07(Rashed/Tsjechië). 

 

EHRM 11 juni 2009, 53541/07 (S.D./Griekenland). 

 

EHRM 26 november 2009, 8256/07 (Tabesh/Griekenland). 

 

EHRM 19 januari 2010, 41442/07 (Muskhadzhiyeva/België). 

 

EHRM 6 juli 2010, 41615/07 (Neulinger & Shurukt/Zwitserland). 



 
82 

 

EHRM 22 juli 2010, 12186 /08 (A.A./Griekenland). 

 

EHRM 21 januari 2011, 30696/09 (M.S.S./België & Griekenland). 

 

EHRM 5 april 2011, 8687/08 (Rahimi/Griekenland). 

 

EHRM 20 september 2011, 10816/10 (Lokpo & Touré/Hongarije). 

 

EHRM 19 januari 2012, 39472/07 & 39474/07 (Popov/Frankrijk). 

 

EHRM 23 juli 2013, 55352/12 (Aden Ahmed/Malta). 

 

EHRM 23 juli 2013, 42337/12 (Suso Musa/Malta). 

 

EHRM 1 augustus 2013, 70427/11 (Horshill/Griekenland).  

 

EHRM 24 oktober 2013, 71825/11 (Housein/Griekenland). 

 

 

Hof van Justitie van de Europese Unie 

 

HvJ EG 6 oktober 1982, C-283/81 (CILFIT/Italië). 

 

HvJ EG 27 juni 2006, C-540/03 (Europees Parlement/Raad van de Europese Unie). 

 

HvJ EG 30 november 2009, C-357/09 PPU (Kadzoev/Bulgarije). 

 

HvJ EU 14 juni 2012, C-606/10, JV 2012/369 (ANAFE). 

 

HvJ EU 30 mei 2013, C-534/11, JV 2013/248 (Arslan). 

 

 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

 

ABRvS 18 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM5550. 

 

ABRvS 22 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP5932. 

 

ABRvS 23 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ6483. 

 

ABRvS 29 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR0158. 

 



 
83 

ABRvS 12 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR2118. 

 

ABRvS 4 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT7118. 

 

ABRvS 12 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW4077. 

 

ABRvS 11 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3601. 

 

ABRvS 12 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2043. 

 

ABRvS 20 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:265. 

 

 

Rechtbank 

 

Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 13 oktober 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO1314. 

 

Rb. Den Haag (zittingsplaats Amsterdam) 11 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16837. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
85 

Bijlage: Huisregels Aanmeldcentrum JCS 

 



 
86 

 

 



 
87 

 
 



 
88 

 



 
89 

 



 
90 

 



 
91 

 
 

 



 
92 

 
 

 



 
93 

 
 



 
94 

 

 



 
95 

 

 



 
96 

 

 

 



 
97 

 

 



 
98 

 
 



 
99 

 

 



 
100 

 

 

 
 



 
101 

 

 

 



 
102 

 

 



 
103 

 

 

 
 



 
104 

 

 

 



 
105 

 

 

 
 


