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DISCLAIMER: dit handboek wordt regelmatig bijgewerkt en de information hierin is, naar ons beste weten,
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Voorwoord:
Een bericht aan iedereen in detentie, van een voormalig gedetineerde

“Mijn naam is Dennis. Ik was gedetineerd in een Immigratie Uitzetcentrum voor ongeveer drie
maanden. Ik was daar gedetineerd nadat ik 15 maanden in de gevangenis had gezeten voor een
strafbaar feit. Toen ik aankwam in het Immigratie Centrum heb ik borgtocht formulieren gekregen
van de Immigratie Officier, maar ik heb geen borgtocht aangevraagd omdat ik dacht dat er geen
hoop was om het te krijgen. Ik had geen zekerheden [mensen die financieel garant staan] en geen
adres. Kort nadat ik was gearriveerd in het Centrum had een van mijn celgenoten had borgtocht
aangevraagd en de aanvraag werd afgewezen. Dit had mij ontmoedigd om borgtocht aan te
vragen. Mijn celgenoot had £1500 zelf bijgedragen. Ik dacht dat als mijn vriend geen borgtocht zou
krijgen, er geen hoop zou zijn voor mij met £1. Toen zag ik een advertentie voor de BID workshop
in de bibliotheek. Ik heb het handboek voor borgtocht gepakt en het gelezen. Toen ik het handboek
las leek het nog steeds te mooi om waar te zijn dat ik borgtocht zou kunnen krijgen, maar ik besloot
toch om het verder uit te zoeken.

Toen ik bij de workshop was begon ik te denken dat ik borgtocht zou kunnen krijgen. BID heeft me
geholpen te begrijpen hoe borgtocht te krijgen en de redenen die ik moet geven aan de immigratie
rechter. Door de workshop heb ik ook begrepen dat ik verschillende keren borgtocht kan
aanvragen. De eerste keer dat ik borgtocht aanvroeg was ik niet succesvol. Ik wist al door de
workshop dat ik opnieuw borgtocht zou kunnen aanvragen, dus ik was maar een klein beetje
overstuur.

Mijn tweede aanvraag voor borgtocht was ook niet succesvol. Dit keer was ik erg overstuur. Ik
wilde niet opnieuw borgtocht aanvragen omdat ik geen hoop had om vrijgelaten te worden. De
samenvattingen van borgtocht-zittingen stelden me in een slecht daglicht, en ze werden elke keer
erger. Ik was overstuur door het zien wat het Home Office (Ministerie van Veiligheid en Justitie )
over mij zei.

Mijn vriend moedigde me aan opnieuw borgtocht aan te vragen. Voor de derde keer vroeg ik
borgtocht aan. Op de dag van de hoorzitting had ik een positief gevoel. De rechter wees de
borgtocht toe. De rechter stelde me in vrijheid om dezelfde reden die de vorige rechter had gebruikt
om mijn aanvraag af te wijzen. Ik was zo blij dat ik in vrijheid gesteld werd.
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Ik vertel je dit verhaal omdat ik denk dat jij ook borgtocht kan krijgen door jezelf te
vertegenwoordigen. Je moet het zo vaak als nodig is proberen. Als je borgtocht aanvraag een keer
wordt afgewezen zal je leren hoe de dingen te corrigeren voor je volgende aanvraag. Het kost je
niets en je kan zo veel winnen. Succes.”
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Algemeen advies voor de beste manier om jezelf te
vertegenwoordigen

1. Zorg dat je alle documenten bewaart die naar je zijn verstuurd door het Ministerie van
Veiligheid en Justitie , of door je juridische vertegenwoordiger

Het kan gebeuren dat je documenten wil weggooien die onbelangrijk lijken.
VERNIETIG GEEN ENKEL DOCUMENT. GOOI GEEN ENKEL DOCUMENT WEG.
Hoe onbelangrijk een document kan lijken, het kan belangrijk zijn voor je zaak. Bewaar alle
afwijzingen van borgtocht aanvragen, borgtocht samenvattingen, of brieven van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie

die gerelateerd zijn aan je zaak. Als je een advocaat of adviseur gaat

ontmoeten, neem je documenten mee zodat je ze kan laten zien aan de adviseur.

2. Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie faxt, zorg dan dat je de kopie van de brief en
de fax-ontvangstbewijs dat laat zien dat je brief verstuurd was bewaard

Fax-ontvangstbewijzen kunnen gebruikt worden als bewijs dat je hebt geschreven naar het
Ministerie van Veiligheid en Justitie . Het is hun plicht om een antwoord te sturen als je contact met
hen zoekt. Als je kan bewijzen dat ze niet hebben geantwoord, dan kan dit je helpen met je zaak.

3. Probeer altijd beleefd te blijven tegen uitzetcentrum personeel, medewerkers van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie en immigratie rechters.

Je kunt van mening zijn dat je slecht behandeld wordt. Je kunt ook boze of angstige gevoelens
hebben over je situatie. Echter, als je je gedraagt op een manier die onbeleefd of agressief kan
worden beschouwd, dan kan dit tegen je gebruikt worden als een argument om je vast te houden.
Geef ambtenaren niet een reden om je leven moeilijker te maken. Als je klachten hebt, schrijf ze op
een beleefde manier op, or gebruik de IMB (independent monitoring board - onafhankelijke
overzicht commissie) boxen in de detentiecentra om te klagen.

4. Schrijf een brief naar je casus-manager om meer te weten te komen over de vooruitgang
van je zaak
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Dit zal je niet alleen op de hoogte houden, maar het laat ook zien aan de rechtbank dat je stappen
neemt om je zaak vooruit te brengen. Dit kan je helpen om vrijgelaten te worden.
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Introductie

Wie heeft dit handboek geschreven?

Bail for Immigration Detainees (BID) - Borgtocht voor immigratie gedetineerden is een
onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie. We zijn geen onderdeel van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie of de uitzetcentra. We geloven dat iedereen het recht heeft op vrijheid.
We helpen mensen die gevangen zijn om hun detentie aan te vechten en vrijheid te winnen. We
doen dit door middel van:

• Telefonisch advies over hoe borgtocht aan te vragen
• Het geven van workshops en juridisch advies sessies in sommige uitzetcentra en
gevangenissen om advies te geven aan gedetineerden over zelf borgtocht aanvragen doen

• Het doen van sommige borgtocht aanvragen voor gedetineerden. Omdat we een kleine
organisatie zijn kunnen we dit alleen maar doen voor een heel klein aantal van gedetineerden.

• Onderzoek en beleidswerk doen over detentie en borgtocht. We geloven niet dat mensen in
detentie gehouden moeten worden, maar zo lang als detentie bestaat leveren we bewijs aan
de overheid, politici, de rechtbanken en uitzetcentra om borgtocht en detentie procedures te
verbeteren.

• Het steunen van advocaten die hun cliënten helpen om een onwettige detentie aan te
vechten.

Waarom dit handboek is geschreven

Het is moeilijk voor gedetineerden om goede juridische vertegenwoordigers te vinden die hen
zullen helpen met de aanvraag voor borgtocht. BID vindt dat elke gedetineerde een juridische
vertegenwoordiger moet hebben die automatisch borgtocht aanvraagt. Tot dit gebeurt is je enige
optie om zelf een aanvraag in te dienen voor vrijlating op borgtocht. Dit handboek vertelt je hoe je
dit kan doen.

Hoe dit handboek te gebruiken
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• Lees het hele handboek
• Als BID een workshop geeft in je uitzetcentrum of gevangenis, kom naar de workshop
• Vul het B1 Aanvraag voor Borgtocht formulier in. Dit formulier is beschikbaar in een
uitzetcentrum en gevangenisbibliotheken.

• Schrijf een verklaring, ook wel je “gronden voor borgtocht” genoemd.
• Stuur je borgtocht aanvraag naar de rechtbank
• Bereid je zitting voor.

Dit handboek gaat alleen over borgtocht en niet over je immigratie of asiel hoofdgeding.
De twee zaken zijn gelinkt maar gescheiden omdat:
Je borgtocht aanvraag gaat over vrijlating uit detentie.
Je immigratie/asiel zaak gaat over waarom je in het Verenigde Koninkrijk zou moeten
blijven.
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Hoofdstuk 1: Wat doe ik hier?

Als je dit boek leest, is er een grote kans dat of je, of iemand die je kent, in immigratie
detentie zit. Je wilt weten wat je nu moet doen. Dit is waar dit handboek voor is. Omdat de
meeste mensen in detentie niet een juridische achtergrond hebben, hebben we geprobeerd
om dit boek op zo’n manier te schrijven dat iedereen het kan begrijpen. We beginnen met de
basis.

Wat is immigratie detentie?

Door het hele Verenigde Koninkrijk (VK) zijn verschillende detentiecentra die gebruikt worden door
de regering om mensen te plaatsen waarvan ze geloven dat die niet het juridische recht hebben
om in het VK te blijven, of over welke het juridische recht om hier te zijn wordt besloten, terwijl ze
proberen om hen te verwijderen of te deporteren. Daarnaast worden sommige gevangenissen voor
hetzelfde doel gebruikt.

Waarom zit ik in detentie?

De redenen voor je detentie kunnen variëren, maar de volgende groepen mensen worden vaak in
detentie gezet:

• Burgers met een buitenlandse nationaliteit die bij de grens van het VK zijn tegengehouden om
binnen te komen

• Burgers met een buitenlandse nationaliteit die zijn gearresteerd in het VK omdat ze geen
geldig visum hebben

• Burgers met een buitenlandse nationaliteit die in de gevangenis hebben gezeten voor een
strafbaar feit, en die het gevangenisstraf gedeelte van hun straf hebben uitgezeten

• Burgers met een buitenlandse nationaliteit van wie de asielaanvraag of verblijfsvergunning in
het VK is afgewezen, en die aan het wachten zijn om uitgezet te worden.

Er kunnen andere redenen zijn waarom je gedetineerd bent. Het Ministerie van Veiligheid en
Justitie moet je de redenen geven waarom je bent gedetineerd op het moment van je detentie. Dit
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is gegeven op een formulier genaamd IS91R. Als je dit formulier niet hebt, vraag het Ministerie van
Veiligheid en Justitie dan om het aan je te geven.

Echter, als je nog steeds niet weet waarom je gedetineerd bent, dan zijn er een paar manieren om
dit uit vinden.

• Schrijf naar Ministerie van Veiligheid en Justitie en vraag hen uit te leggen wat de reden is
voor je detentie.

• Bekijk je maandelijkse voortgangsrapport (Monthly Progress Report - MPR), een document
dat elke maand dat je in detentie bent naar je verzonden zou moeten worden door het
Ministerie van Veiligheid en Justitie . Dit moet vertellen waarom je gedetineerd bent.

• Kijk naar je borgtocht samenvatting. Dit is een document die je zal ontvangen van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie op de dag voor een borgtocht zitting. Er zijn meer details
over dit in hoofdstuk 9.

Wat is het doel van detentie?

Dat is een goede vraag. De regering van het VK gelooft dat het noodzakelijk is om mensen op te
sluiten om te zorgen dat ze niet verdwijnen voordat ze het VK worden uitgezet. BiD gelooft niet dat
detentie noodzakelijk is. We geloven dat er alternatieven voor zijn die nog steeds kunnen zorgen
dat mensen in contact blijven met de autoriteiten, (zonder hen te onderwerpen aan onwaardigheid
of vrijheidsontneming die het onvermijdelijke resultaat zijn van immigratie detentie).

Oké, dus hoe lang moet ik hier blijven?

Helaas is er geen tijdslimiet op immigratie detentie. Hoewel de meeste mensen gedetineerd zijn
voor een paar dagen of weken, blijven sommige mensen in detentie voor veel langere tijd, zelfs
voor jaren.

Wacht. Ik kan hier zijn voor jaren?

Er zijn extreme zaken. Meestal gebeurt verlengde dententie als het onmogelijk om iemand terug te
sturen naar het land van afkomst, en waar complexe kwesties spelen, zoals het risico voor het
publiek.
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Ik begrijp het. Dus hoe kom ik uit detentie?

Er zijn een paar manieren waarop iemand vrijgelaten kan worden uit detentie. In het volgende
hoofdstuk gaan we hier naar kijken.

Speciale categorieën gevangenen:
Als je tot een van de onderstaande groepen behoord is het heel belangrijk dat je onmiddellijk praat
met je juridisch vertegenwoordiger, als je er een hebt, of de dienstdoende detentie adviseur (de
advocaat toegewezen met juridische bijstand in het uitzetcentrum):

• Als je “uitzettings-instructies” (removal directions) hebt:
Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie je “uitzettings-instructies” (removal directions) geeft
(een datum waarop je uit het VK wordt gezet), dan is het over het algemeen niet te adviseren om
borgtocht aan te vragen terwijl deze instructies van kracht zijn. BID kan niet helpen met het
stoppen dat mensen uit het VK gezet worden. Je moet contact zoeken met een immigratie
advocaat om een kans te hebben om je uitzetting te stoppen.

• Als je jonger dan 18 jaar bent:
Het beleid van Ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat mensen onder de 18 jaar die alleen in
het VK zijn alleen ’s nachts gedetineerd mogen worden terwijl andere zorgregelingen worden
georganiseerd.

Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie gelooft dat je onder de 18 jaar bent, vraag dan je
juridische vertegenwoordiger of de dienstdoende detentie adviseur om de Kinderafdeling van de
Vluchtelingen Raad, (Refugee Council, Children’s Section) te bellen op 020 7346 1134. Email:
children@refugeecouncil.org.uk Open van maandag tot vrijdag van 9.30 - 17.30.

• Als je marteling hebt overleefd:
Het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat wanneer er bewijs is dat een
persoon gemarteld is geweest en dat hij/zij “in het bijzonder kwetsbaar is voor schade” in detentie,
dan hij/zij is een “risico-volwassene”. Je kan nog steeds in detentie geplaatst worden als het
Ministerie van Veiligheid en Justitie besluit dat “immigratie overwegingen” zwaarder wegen dan je
risico-niveau. Echter, je moet uitleggen dat je een marteling overlevende bent aan het medische
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centrum in het uitzetcentrum en hen te vragen om te verzekeren dat het Ministerie van Veiligheid
en Justitie wordt geïnformeerd over je marteling. Dit wordt het “Rule 35 report” genoemd. Jij en je
juridische vertegenwoordigers hebben het recht op een kopie van dit rapport.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie moet een Rule 35 Report in beschouwing nemen binnen
twee dagen. Als het besluit om je in detentie te houden dan zal het je de redenen schriftelijk geven

• Als je een ernstige medische aandoening hebt of problemen met je geestelijke
gesteldheid:
Het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zegt ook dat mensen die een serieuze
medische aandoening hebben of geestelijke gezondheidsproblemen ook gedefinieerd kunnen
worden als een “risico-volwassene”. En dat daarom bijzondere overwegingen van toepassing zijn
als er besloten wordt dat ze in detentie gehouden moeten worden.

Als je ernstige medische aandoeningen hebt, zorg dan dat het personeel van het detentiecentrum
op de hoogte is van deze aandoeningen.

Je kan contact zoeken met een organisatie genaamd Medische Rechtvaardigheid (Medical
Justice). Je kan ook zelf een online verwijzing opstellen, of je juridische vertegenwoordiger,
familielid of bezoeker kan dit voor je doen. De website is: www.medicaljustice.org.uk .
Telefoonnummer: 020 7561 7498.

Je moet onmiddellijk borgtocht aanvragen, en zorgen dat je de rechtbank bewijs van je aandoening
kan geven, zodat ze kunnen zien dat detentie is niet een geschikte plaats voor iemand in jouw
conditie.

Als je een kind in het VK hebt, dan heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een plicht om het
welzijn van kinderen in acht te nemen, als gekeken wordt of je in detentie geplaatst moet worden.
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Hoofdstuk 2: Vier manieren om uit detentie te komen
Er zijn vier manieren om vrijgelaten te worden uit immigratie detentie:

• Door borgtocht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
• Als je hoofd-immigratie zaak succesvol is
• Vrijlating door het Gerechtshof
• Borgtocht van een immigratierechter (tribunaal borgtocht)
Kan ik tegelijkertijd een aanvraag doen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het
Tribunaal in eerste aanleg (First-Tier Tribunal)?

Ja. Je kan zo vaak als je wilt borgtocht aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en
zelfs wanneer je een aanvraag doet voor tribunaal borgtocht.

Het kost niets om bij Ministerie van Veiligheid en Justitie borgtocht aan te vragen, en het is een
goed idee om het te proberen. Zelfs als het Ministerie van Veiligheid en Justitie je borgtochtaanvraag afwijst, dan is het nog steeds handig om een antwoord van hen te krijgen.

Borgtocht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Je kan borgtocht aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie met het Ministerie van
Veiligheid en Justitie Formulier 401. Je moet een kopie van dit formulier krijgen bij je immigratie
uitzetcentrum of bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

als je gedetineerd bent in een

gevangenis.

Het 401 formulier is vergelijkbaar met het B1 borgtocht formulier dat gebruikt wordt voor een
borgtocht aanvraag bij een Tribunaal. Later in dit handboek vertellen we hoe je het B1 borgtocht
formulier moet invullen.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie borgtocht wordt alleen maar op papier beoordeeld. Je zal
dus geen borgtocht zitting hebben.

Je moet een beslissing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen binnen 10 dagen
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van het doen van je borgtocht aanvraag. Zorg dat je een kopie houdt van je borgtocht aanvraag en
brieven. Als je geen antwoord ontvangt tot het moment dat je bij het tribunaal borgtocht aanvraagt,
dan kan het handig zijn om de immigratie rechter een kopie van je Ministerie van Veiligheid en
Justitie borgtocht aanvraag en brieven te laten zien. De rechter zal dan zien dat je geen antwoord
hebt gekregen en kan aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie vragen om uit te leggen waarom
het niet heeft geantwoord op je aanvraag.

Als je hoofd-immigratie of asielzaak succesvol is

Als je succesvol bent met je immigratie of asiel-hoofdgeding en het Ministerie van Veiligheid en
Justitie jou toestemming geeft om in het VK te blijven, dan moet je vrijgelaten worden omdat de
autoriteiten niet langer de macht hebben om je in detentie te houden.

Maar, als je een immigratie of asiel hoger beroep wint dan is het mogelijk dat het Ministerie van
Veiligheid en Justitie je in detentie houdt terwijl het in beroep gaat, of terwijl het beslist of het in
hoger beroep zal gaan tegen de beslissing. Het feit dat je een beroep hebt gewonnen zal je helpen
als je borgtocht aanvraagt.

Vrijlating door het Gerechtshof

Het Gerechtshof van Justitie (meestal bekend als het Gerechtshof) is een van de hogere
rechtbanken van Engeland en Wales. Het Gerechtshof kan onder andere kijken naar de manier
waarop beslissingen zijn gemaakt door andere rechtbanken en autoriteiten (inclusief het Ministerie
van Veiligheid en Justitie ).

Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie je in detentie heeft gezet zonder de wet op de juiste
wijze te hebben gevolgd, dan kan je het Gerechtshof vragen om te beslissen of je detentie wettig is
of niet. Dit wordt een “aanvraag voor rechterlijke toetsing” genoemd ("application for Judicial
Review”, of “JR”). De gang naar het gerechtshof is gecompliceerd en duur, en normaal gesproken
heb je een advocaat en juridische bijstand nodig om je te helpen dit te doen.

Borgtocht van een immigratierechter (tribunaal borgtocht)

Borgtocht dat wordt beschouwd door een eerste aanleg tribunaal (of tribunaal borgtocht) is
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wanneer degene die gedetineerd zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vrijgelaten
worden door een immigratie rechter, op bepaalde voorwaarden. Alle immigratie gedetineerden
hebben het recht om een aanvraag te doen voor een tribunaal borgtocht als ze in het VK zijn voor
tenminste 8 dagen.

Waarom zou ik moeite doen om voor een tribunaal borgtocht aanvraag?

Je krijgt een onafhankelijk persoon (genaamd een eerste aanleg tribunaal rechter of immigratie
rechter) die naar je detentie kijkt om te bekijken of de argumenten van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie

sterk genoeg zijn om te rechtvaardigen om je in detentie te houden. Als je geen

aanvraag doet voor tribunaal borgtocht dan zal niemand anders dan het Ministerie van Veiligheid
en Justitie je detentie heroverwegen.

Je stem kan gehoord worden en je zal niet onzichtbaar blijven achter de muren van het
uitzetcentrum of gevangenis.

Om zelf een aanvraag te doen voor tribunaal borgtocht
• Je hoeft de wet niet te kennen
• Je hoeft geen juridische woorden te kennen
• Je hoeft geen Engels te spreken. Je kan vragen om een tolk.

Dit handboek behandelt voornamelijk borgtocht van een immigratierechter omdat dit type borgtocht
aanvraag de enige onafhankelijke beoordeling van je detentie is. Jij kan de immigratierechter
vragen om je vrij te laten zelf als je geen advocaat hebt.

In het volgende hoofdstuk gaan we het hebben over het krijgen van juridisch advies en werken met
een juridisch adviseur.
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Hoofdstuk 3: Juridisch advies krijgen
Hoe vraag ik een juridisch vertegenwoordiger om tribunaal borgtocht aan te vragen?

Als je al een juridisch vertegenwoordiger hebt, zoals een advocaat, dan is hij of zij de beste
persoon om advies over borgtocht te vragen of om een aanvraag voor borgtocht voor je te doen.
Het is onderdeel van hun werk om het doen van aanvragen voor je vrijlating te overwegen.

Hoewel er gratis adviseurs zijn die detentiecentra bezoeken (zie hieronder), als je geld hebt kun je
overwegen om te betalen voor een advocaat op je zaak.

BELANGRIJK: BETAAL NOOIT EEN ADVOCAAT OF ADVISEUR OM AAN JE ZAAK TE
WERKEN ZONDER EERST TE CHECKEN DAT ZE VAN EEN BETROUWBARE ORGANISATIE
ZIJN. ER ZIJN ONBETROUWBARE ADVISEURS DIE JE GELD WILLEN HEBBEN, MAAR DIE
NIET IETS WILLEN DOEN OM JE ZAAK TE HELPEN, OF ERGER, DIE JE ZAAK KUNNEN
BESCHADIGEN. DE BIBLIOTHEEK VAN JE DETENTIE CENTRUM MOET EEN LIJST HEBBEN
VAN BETROUWBARE ADVISEURS.

Het Detentie Advies Dienst programma (Detention Duty Advice scheme (DDA) )

Het Detentie Advies Dienst programma (Detention Duty Advice scheme - DDA) geeft gratis
juridisch advies door hun advocaten en adviseurs, gereguleerd door het Juridische Hulp Bureau
(Legal Aid Agency - LAA).

Onder dit schema heeft elk immigratie uitzetcentrum (Immigration Removal Centre - IRC)
advocaten beschikbaar voor het centrum voor een paar dagen per week. De advocaten zullen naar
de immigratie uitzetcentra komen om advies te geven, en het advies dat ze geven is gratis. Om
een afspraak te maken moet je je aanmelden in de bibliotheek. Alleen advocatenkantoren met een
DDA

contract

voor

je

uitzetcentrum

kunnen

je

zaak

aannemen

met

rechtsbijstand

(overheidsfinanciering).

Als je een advocaat hebt die niet bij het DDA programma aangesloten is en die voor je werkte
voordat je gedetineerd raakte, en hij of zij werkt nog steeds voor je, dan is er niets aan de hand, ze
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kunnen doorgaan met je vertegenwoordiging zo lang als ze dat gedaan hebben voor jouw zaak
voor minimaal vijf uur per week.

Om uit te vinden welke organisaties het DDA programma contract hebben voor jouw uitzetcentrum,
kijk naar de DDA sectie achterin dit manual. Zorg dat je checkt dat deze informatie actueel is,
aangezien advocaten die bezoekuren draaien kunnen wisselen.

De advocaten op het DDA programma zijn geïnformeerd door het LAA dat ze je borgtocht zaak
apart moeten bekijken van je immigratie zaak. In veel gevallen zouden ze een borgtocht aanvraag
moeten doen zelfs als je immigratie hoofdgeding geen overheidsfinanciering krijgt.

Als je in de gevangenis vastgehouden wordt is je situatie anders. Je kan contact opnemen met elke
advocaat om te vragen om hulp, zo lang als hun kantoren gevestigd zijn binnen een redelijke
bezoek afstand van de gevangenis. Vraag een gevangenis-medewerker om een lijst van advocaten
die in de buurt gevestigd zijn.

Mijn advocaat is slecht. Kan ik een klacht indienen?

Allereerst moet je aan je advocaat vertellen dat je niet tevreden bent met zijn of haar werk. Als dat
het probleem niet oplost, dan moet je schriftelijk een klacht indienen bij je juridische
vertegenwoordiger. Je advocaat moet schriftelijk op je klacht reageren binnen een bepaalde tijd.

Als je niet tevreden bent met zijn of haar respons, dan kan je een klacht indienen over je advocaat
bij de Orde van Advocaten (Solicitors’ Regulation Authority (SRA)), de juridische Ombudsman
(Legal Ombudsman), of het Bureau van de Immigratie Diensten Commissaris (Office of the
Immigration Services Commissioner - OISC):
1. Als je juridisch adviseur een advocaat is, kan je klagen bij de Orde van Advocaten (Solicitors’
Regulation Authority - SRA). Je kan contact met hen opnemen via 0370 606 2555. Kijk voor
meer informatie op de volgende website: www.sra.org.uk .
2. Je kan ook klagen over je advocaat bij de juridische Ombudsman (Legal Ombudsman) via 0300
555 0333, maandag tot vrijdag van 8:30-17:30. Kijk voor meer informatie op de volgende
website: www.legalombudsman.org.uk .
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3. Het Bureau van de Immigratie Diensten Commissaris (Office of the Immigration Services

Commissioner - OISC) reguleert alle immigratie adviseurs die niet worden gereguleerd door de
Orde van Advocaten (SRA / Bar Council). Je kan contact met hen opnemen over de telefoon op
0345 000 0046 of naar de website gaan httpS://goo.gl/gVnSRn

Gaat mijn advocaat borgtocht voor me aanvragen?

Je zal aan je advocaat moeten vragen of ze een aanvraag voor borgtocht voor je zullen doen. Er
kunnen verschillende redenen zijn waarom je juridisch vertegenwoordiger niet een borgtocht
aanvraag voor je wil doen, bijvoorbeeld:

• Ze proberen je op een andere manier uit detentie te krijgen.
• Ze wachten op een verandering in je zaak (in het bijzonder als je al een borgtocht aanvraag hebt
gedaan die kort geleden is afgewezen).

• Ze zeggen dat je mensen nodig hebt die je helpen met de financiële garantstelling of
accommodatie.

• Je hebt ‘uitzettings-instructie’ (‘Removal Directions’) (dit houdt in dat het Ministerie van Veiligheid
en Justitie je een bericht heeft gestuurd dat je uit het VK gezet wordt).

• Ze denken dat je borgtocht aanvraag een kleine kans op succes heeft of zeggen dat ze geen
overheidsfinanciering kunnen gebruiken (in dit geval heb je een recht op review (beroep) tegen
een weigering van juridisch vertegenwoordiging van een juridische bijstand advocaat).

Als je advocaat je niet helpt met een aanvraag voor tribunaal borgtocht, kan je zelf ook
zonder hulp van een advocaat, een aanvraag doen. De rest van dit handboek is gericht op
het uitleggen van hoe je dit precies kan doen.
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Hoofdstuk 4: Veel gestelde vragen over borgtocht
Als je gedetineerd bent dan is een borgtocht aanvraag doen waarschijnlijk je beste mogelijkheid om
in vrijheid gesteld te worden. We denken niet dat je spijt zal krijgen van het doen van een aanvraag
voor borgtocht. Het betekent dat je stappen neemt om je detentie te beëindigen. Ongeacht de
uitkomst, je zaak zal gehoord worden door een onafhankelijke rechter in een rechtbank.

Telkens als wij BID-gedetineerden ontmoeten en hen voorlichten over borgtocht, ervaren we dat
mensen dezelfde vragen stellen. Dus, om te beginnen, beantwoorden we de meest veel gestelde
vragen over borgtocht.

Kan ik een borgtocht aanvraag doen?

Ja. Iedereen die in immigratie detentie zit in het VK is voor al acht dagen, kan een borgtocht
aanvraag doen. Je kan geen borgtocht aanvraag doen als je al een aanvraag voor borgtocht hebt
ingediend in de afgelopen 28 dagen (en dat je omstandigheden zijn niet aanzienlijk veranderd).

Borgtocht kan niet toegewezen worden als het Ministerie van Veiligheid en Justitie je aanwijzingen
geeft voor je uitzetting van het VK, binnen 14 dagen van je borgtocht zitting. Uitzettings-instructies
moeten daarom een daadwerkelijke datum bevatten voor wanneer het Ministerie van Veiligheid en
Justitie van plan is je te deporteren.

Hoe veel kost borgtocht?

Nul. Het kost niets om een borgtocht aanvraag te doen als je het zelf doet. Als je een juridische
bijstand advocaat instrueert, dan kan je er zeker van zijn dat ze getraind zijn in het immigratierecht. Als je een privé advocaat instrueert, zullen ze kosten in rekening brengen voor een borgtocht
aanvraag. Ze kunnen tussen de £400 en £1000 in rekening brengen om dit te doen. Tenzij je zelf
veel geld hebt, is het waarschijnlijk niet waard voor een advocaat te betalen om een borgtocht
aanvraag voor je te doen.

Moet ik een financiële garantstelling geven?
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Het eerste aanleg tribunaal of het Ministerie van Veiligheid en Justitie kan vragen of jij of iemand
die je kent bereid is om een financiële garantstelling te geven. De financiële garantstelling wordt
gegeven door iemand (ook wel ‘financiële supporter’ genoemd) die naar de rechtbank kan komen
en geld kan beloven aan de rechtbank als je weg rent.

JE HEBT GEEN FINANCIEEL GARANTSTELLER OF SUPPORTER NODIG OM EEN
BORGTOCHT AANVRAAG TE DOEN.

Kijk in het volgende hoofdstuk voor meer informatie over financiële supporters.

Kan ik een tribunaal borgtocht aanvraag doen zonder een adres?

Ja, hoewel het wel makkelijker kan zijn om een tribunaal borgtocht te krijgen als je een adres hebt
waar je kan leven als je bijvoorbeeld op borgtocht vrijgelaten wordt. Als je niet een plek hebt om te
wonen, dan kan je uitleggen aan het tribunaal dat je niet iemand kent die je accommodatie kan
bieden en steunen, en dat je van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een accommodatie nodig
hebt als borgtocht wordt toegewezen.

Ik heb borgtocht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangevraagd. Kan ik ook bij een
tribunaal borgtocht aanvragen?

Ja. Ministerie van Veiligheid en Justitie borgtocht betekent aan het Ministerie van Veiligheid en
Justitie te vragen (de autoriteit die je detineert) om je vrij te laten op borgtocht. Je kan tegelijkertijd
borgtocht aanvragen bij een eerste aanleg tribunaal.

Ik wil borgtocht aanvragen, maar ik bezorgd om het effect op mijn immigratiezaak.

Maak je hier geen zorgen om. Het aanvragen van borgtocht kan geen impact op je immigratiezaak
hebben.

Hoe vaak kan ik borgtocht aanvragen?

Je kan zo vaak als je wil borgtocht aanvragen. De enige voorwaarde is dat je 28 dagen moet
wachten tussen de borgtocht zittingen, tenzij er een verandering in de omstandigheden is.
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Wat is een ‘verandering in omstandigheden’?

Dat is een goede vraag. Het hangt ervan af. Als je denkt dat je omstandigheden dusdanig
aanzienlijk zijn veranderd om een zittingsverzoek in te te dienen eerder dan de 28 dagen, dan kan
je deze kwestie met het BID bespreken.
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Hoofdstuk 5: Financiële garantstellers/supporters
(zekerheden)
Als je het vorige hoofdstuk hebt gelezen, dan weet je dat je geen financiële garantstellers of
supporters (ook wel bekend als zekerheden) nodig hebt om borgtocht aan te vragen.
Nochtans, als je gelukkig bent, en financiële supporters hebt, dan legt dit hoofdstuk meer uit over
hoe ze te gebruiken.
Wat is een financiële garantsteller /supporter?
Een financieel supporter is iemand die aan de rechtbank belooft dat hij of zij:
• Kan verzekeren dat je in contact blijft met de autoriteiten als je vrijgelaten wordt.
• Geld zal betalen als je weg rent (onderduiken, abscond) of je niet houdt aan de voorwaarden

JE HEBT GEEN FINANCIEEL SUPPORTER NODIG OM BORGTOCHT AAN TE
VRAGEN. ZE KUNNEN JOU HELPEN OM EEN BORGTOCHT AANVRAAG EEN
GROTERE KANS VAN SLAGEN TE GEVEN.

houdt die gezet zijn voor je vrijlating.
Heb je een financiële garantsteller/supporter nodig om borgtocht aan te vragen?
Nee. Je kan nog steeds borgtocht krijgen als je geen financieel supporter hebt. Maar, een
financieel supporter zal toewijzing van borgtocht waarschijnlijker maken.
Als je een financieel supporter hebt, dan moet je zijn/haar details invullen op je borgtocht
aanvraagformulier. In je “gronden voor borgtocht” kan ook je ook je relatie met je financieel
supporter uitleggen. Op het formulier is ruimte voor twee financieel supporters, maar je kan er meer
dan twee hebben, of maar één, als je dat wil.
Wie kan een financiële garantsteller/supporter zijn?
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Iedereen die legaal in het VK is. Dit is inclusief mensen met studenten visa, mensen met een
vluchtelingenstatus, mensen met werkvergunningen, en Europese Unie burgers. Asielzoekers
kunnen financieel supporter zijn. Mensen die werkloos zijn kunnen financieel supporter zijn, maar
ze moeten genoeg geld hebben.
Als je potentiële financieel supporter een strafrechtelijke veroordeling heeft, dan is het
waarschijnlijk het beste om hem/haar niet te gebruiken. Je kan dit bespreken met het BID.
Het is een goed idee om op zijn minst een paar keer met je financieel supporter af te spreken,
zodat hij of zij aan de immigratierechter kan vertellen: dat hij of zij je goed genoeg kent om te
verzekeren dat je met de autoriteiten in contact zal blijven. Als je de financieel supporter niet een
paar keer hebt ontmoet, maar je hebt een paar keer met hem of haar gesproken over de telefoon,

Je financiële supporters moeten aanwezig zijn op de borgtocht zitting omdat de
immigratierechter met ze zal willen praten. Normaal gesproken zal de
immigratierechter niet een financieel supporter accepteren die niet naar de
rechtbank kan komen.
dan kan de rechter hem of haar misschien ook als financieel supporter accepteren.
Veel mensen vragen het BID of het mogelijk is om een borgtocht-zitting in een ander
hoorzittingscentrum te houden, zodat hun financieel supporter de borgtocht-zitting bij kan bijwonen.
Dat kan, helaas, niet geregeld worden.
Kan ik een financiële supporters hebben als ik een borgtocht aanvraag doe bij het Ministerie
van Veiligheid en Justitie (Home Office)?
Ja. Je kan financiële supporters gebruiken als onderdeel van de aanvraag voor Ministerie van
Justitie borgtocht door hun details in te voeren op het Ministerie van Veiligheid en Justitie formulier
401 op dezelfde manier als je zou doen op het Tribunaal B1 aanvraagformulier.
KIJK NAAR PAGINA 31 OM TE ZIEN NAAR WELKE RECHTBANK JE FINANCIEEL
SUPPORTERS MOETEN GAAN. HET KAN VERSCHILLEND ZIJN PER DETENTIECENTRUM.
Hoeveel geld moet een financieel supporter beloven?
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• Er is geen vast bedrag.
• De financieel supporter moet een bedrag bieden dat ze niet willen verliezen. Het hangt af van het
inkomen en het spaargeld van de financieel supporter.
• Het geboden geld moet van de financieel supporter zijn en het moet voortdurend in hun

bankrekening zijn geweest voor een periode voortdurend van 3 maanden.
Het mag geen geld zij dat is geleend, dus bijvoorbeeld geen banklening of geld van vrienden.
• De financieel supporter moet bankafschriften van de laatste 3 maanden meebrengen en/of
salarisstrookjes om aan de rechter te bewijzen dat ze het geld hebben.
• Als je borgtocht aanvraagt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie , dan moet je kopieën van
relevant bewijs, zoals bankafschriften, met het borgtocht aanvraagformulier 401 opsturen naar
het Ministerie van Veiligheid en Justitie .
• Het geld zal van je financieel supporter worden niet afgenomen, tenzij je weg rent of je je niet
houdt aan een borgtocht voorwaarde.
Wanneer vertel je de rechtbank over je zekerheid?
Je moet de gegevens van je financieel supporter geven in onderdeel 4 van het B1 borgtocht
aanvraagformulier omdat het Ministerie van Veiligheid en Justitie een politie-check zal doen op je
financieel supporter vóór je borgtocht zitting. Een persoon kan niet gewoon naar de rechtbank
komen op de dag van de hoorzitting en een financieel supporter zijn. Normaal gesproken moeten
de rechtbank en het Ministerie van Veiligheid en Justitie ten minste 48 uur van tevoren op de
hoogte worden gebracht wie je financieel supporter is zodat alle checks gedaan kunnen worden.
Wat gebeurt er met het geld van de financieel supporter?

Als je je houdt aan alle Als je je niet houdt aan de Als je toestemming krijgt om
voorwaarden van de vrijlating voorwaarden van je vrijlating in

het

VK

uitgezet wordt
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Je financieel supporter zal geen Het Ministerie van Veiligheid en De verantwoordelijkheid van je
geld hoeven geven aan het Justitie of het Tribunaal zullen financieel supporter eindigt en
Tribunaal of het Ministerie van stappen ondernemen om het ze lopen niet langer het risico
Veiligheid en Justitie .

geld van je financieel supporter om geld te verliezen.
te verkrijgen.

Kan je een financieel supporter vinden als je geen vrienden of familie in het VK hebt?
Veel asielzoekers en migranten hebben geen vrienden of familie in het VK. Het kan mogelijk zijn
om een relatie op te bouwen met een bezoeker van een bezoekgroep of liefdadigheidsinstelling die
dan kan aanbieden om een financieel supporter te zijn. In het algemeen is er geen organisatie die
financieel supporters aanbiedt aan gedetineerden.
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Hoofdstuk 6: Accommodatie
Dit onderdeel van het handboek zal regelmatig worden gewijzigd naargelang we meer leren
over de rechten van gedetineerden op accommodatie en ondersteuning en alle
aanvraagprocedures en beleid dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie kan gaan
introduceren in de komende maanden.
Ik heb geen accommodatie waar ik naar toe kan gaan als ik op borgtocht vrijgelaten wordt,
wat moet ik doen?
Mensen voor wie accommodatie verzorgd moet worden als ze vrijgelaten worden uit detentie
kunnen niet langer Artikel 4 ondersteuning aanvragen.
Als je niet een adres hebt om te wonen als je borgtocht krijgt, dan is het waarschijnlijk het beste om
borgtocht aan te vragen bij het tribunaal in plaats van bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie .
De reden is dat als je borgtocht bij een tribunaal aanvraagt, kan je beargumenteren dat je arm bent
en dat je geen adres hebt als je op borgtocht vrijgelaten wordt, en dat het Ministerie van Veiligheid
en Justitie je daarom borgtocht-accommodatie en ondersteuning moet verlenen. Het zal dan voor
het tribunaal zijn om te beslissen of de borgtocht zal verlenen met een aanwijzing voor het
Ministerie van Veiligheid en Justitie om je te voorzien van accommodatie; of dat je ‘borgtocht in
principe’ moet krijgen totdat het Ministerie van Veiligheid en Justitie je van accommodatie voorziet.
Wat als het Ministerie van Veligheid in de borgtocht samenvatting zegt dat ik niet de test
voor exceptionele financiering doorsta?
Je kan beargumenteren dat:
• Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geen systeem voor het aanvragen van
‘exceptionele omstandigheden’ accommodatie
• Je bent arm en je hebt niet het geld of een ander persoon die je kan voorzien van accommodatie
en ondersteuning
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Wat als ik borgtocht van het tribunaal heb gekregen met de residentie voorwaarde
(residence condition) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie weigert om me te voorzien
van borgtocht-accommodatie?
Je hebt juridische advies nodig van een advocaat of van het BID over de stappen die je kan
nemen. Misschien is het mogelijk dat je dit juridische gaat aanvechten om te verzekeren dat het
Ministerie van Veiligheid en Justitie je voorziet van accommodatie en ondersteuning.
Wat als het tribunaal me borgtocht wil geven maar met de voorwaarde van elektronisch
toezicht en/of een uitgaansverbod, maar ik niet een adres heb waar ik naartoe kan gaan op
borgtocht?
Dit zal je zaak om voorzien te worden van accommodatie sterker maken aangezien er een
belangrijkere verplichting is voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie om te zorgen dat je
regelingen, inclusief ondersteuning en accommodatie, in orde zijn zodat je op borgtocht vrijgelaten
kan worden.
Wat als, na het plegen van een strafbaar feit en het voltooien van gevangenschap onder de
Immigratie Wet regelingen, ik nog steeds onder een licentie ben en een borgtocht-adres
nodig heb dat ook goedgekeurd moet zijn door de Reclasseringsdienst?
Het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vereist dat een ‘vrijlatingsplan’ wordt
voorbereid aan het einde van je strafrechtelijke straf (wanneer je normaal gesproken op proefverlof
wordt vrijgelaten) dat ook laat zien of je een accommodatie hebt waarnaar toe je kan worden
vrijgelaten.
Je moet vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie en/of de Reclasseringsdienst of je een
kopie kan krijgen van je vrijlatingsplan.
Je moet zorgen dat je een kopie hebt van je vrijlatingsplan als je een borgtocht aanvraag doet. Als
je niet een kopie hebt van je vrijlatingsplan dan kan je vragen aan het tribunaal om een verordening
te doen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een kopie van je vrijlatingsplan te geven
samen met de borgtocht samenvatting die aan je gegeven zal worden op de dag voor je borgtocht
hoorzitting.
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Wat als mijn vrijlatingsplan zegt dat ik niet in exceptionele omstandigheden bevind en dat ik
geen accommodatie en ondersteuning nodig heb?
Praat met een advocaat over het bestrijden van deze beslissing. Maar ook:
• Check de redenen opgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie om te kijken of je
mogelijk kan beargumenteren tegen hen dat:
 Heeft

het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld waar het denkt dat je onderdak

geboden kan worden? Waarom klopt het niet wat het Ministerie van Veiligheid en Justitie
zegt?
 Heeft

het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld hoe het denkt dat je ondersteund

kan worden? Waarom klopt het niet wat het Ministerie van Veiligheid en Justitie zegt?
Wat als ik borgtocht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aanvraag zonder een adres?
Als je borgtocht aanvraagt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie zonder een adres dan kan je
ook vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie om je een adres te geven waar je kan
wonen. Als je borgtocht aanvraagt dan zal je moeten laten zien dat een adres aan je gegeven zal
moeten worden vanwege je ‘exceptionele omstandigheden’.
Maar wees je bewust dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie soms mensen vrijlaat uit detentie
zonder dat ze hen een adres om te leven geven. Ze hebben een strikte test die je moet doorstaan
voordat een adres aan je aangeboden zal worden (zie hieronder).
Wat is de test voor ‘exceptionele omstandigheden’ borgtocht accommodatie?
Je moet laten zien dat:
• Je geen enkele vrienden, familie, mensen in de gemeenschap, liefdadigheidsorganisaties of
andere organisaties hebt die je accommodatie kunnen bieden als je op borgtocht vrijgelaten
wordt
• Je geen andere manier hebt om accommodatie te vinden
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• Je nergens anders kan leven en dat je geen manier hebt om jezelf te ondersteunen als je
wordt vrijgelaten
• Je gedwongen zal worden om op straat te leven en dat dit een onmenselijke behandeling is
(en daarmee een schending van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de
Mens)

Wees bewust dat als je deze punten beargumenteert met betrekking tot je accommodatie behoefte,
dit een impact kan hebben op je immigratiezaak. Bijvoorbeeld, als je voorheen hebt gezegd dat je
familie hebt in het VK, of als je claimt dat je in het VK geleefd hebt voor een lange tijd en het
Ministerie van Veiligheid en Justitie je claim niet accepteert, en aan je vraagt om bewijs van je
banden met het VK te leveren, en-zo-voort. Je moet zeker zijn dat wat je zegt tegen het Ministerie
van Veiligheid en Justitie consistent is met wat je voorheen hebt gezegd.

Als je een asielzoeker bent of als je asielaanvraag geweigerd is maar je hebt accommodatie
nodig
Je moet bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag doen, ofwel voor ondersteuning
onder Sectie 4(2) of Sectie 95 van de Immigratie en Asiel Wet 1999. Deze aanvraag kan gedaan
worden met het formulier ASF1 ‘Aanvraag voor Asiel Ondersteuning’ dat beschikbaar is bij het
Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Accommodatie bij een vriend of familielid
Vrienden of familieleden kunnen accommodatie aanbieden als je vrijgelaten wordt. De persoon die
je accommodatie aanbiedt moet legaal in het VK verblijven. Hij of zij hoeft niet Brits te zijn.

Om je de beste kans te geven dat het tribunaal je accommodatie aanbieder’s accommodatie
aanbod zal accepteren, zal het helpen om het volgende te laten zien:
• Een identiteitsdocument - bijvoorbeeld: een paspoort, rijbewijs, of status papieren
(vluchtelingstatus papieren, papieren over onbepaalde/exceptionele toestemming om te
blijven of een verblijfsvergunning)
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• Als hij of zij de accommodatie huurt, de huurovereenkomst en een brief van de huisbaas (als
het onduidelijk is uit de huurovereenkomst dat de persoon toestemming heeft om mensen in
het huis te laten verblijven)
• Als hij of zij de accommodatie in eigendom heeft, de hypotheek documenten of ander bewijs
om te laten zien dat hij of zij het huis of de flat bezit.

Zelfs als de accommodatie aanbieder niet kan laten zien dat hij of zij toestemming heeft van de
huisbaas om je te laten leven op het adres, is het nog steeds de moeite waard om borgtocht aan te
vragen bij een tribunaal.
Accommodatie aanbieder die de rechtszitting bijwoont
Je borgtocht aanvraag zal sterker zijn als de persoon die de accommodatie aanbiedt naar de
rechtbank kan komen. Als je persoon niet naar de rechtbank kan komen, dan zal de
immigratierechter soms een brief accepteren als daarin uitgelegd wordt waarom hij of zij niet naar
de rechtbank kan komen om het accommodatie aanbod te bevestigen.

Mijn huisbaas of accommodatie aanbieder is bezorgd dat hij niet toegestaan is om me op
zijn adres te laten leven
Als het Tribunaal besluit om je borgtocht-aanvraag toe te wijzen met de voorwaarde dat je leeft op
het adres van je accommodatie aanbieder (een ‘residentie voorwaarde’ (a residence condition)),
dan is het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat je ‘toestemming om te huren’ moet
hebben op dat adres.

Als je onder een strafrechtelijke licentie bent
Je moet je bewust zijn dat als je onder een licentie bent voor een strafbaar feit, je elk voorgesteld
adres moet laten checken bij de Reclasseringsdienst voordat je borgtocht aanvraagt.

Als je een gevangenisstraf hebt uitgezeten voor een strafbaar feit, dan moeten het Ministerie van
Veiligheid en Justitie en de Overtreder Managers samenwerken om een ‘vrijlatingsplan’ voor te
bereiden. Dit zal rekening houden met je situatie als borgtocht aan je toegekend wordt, onder
andere de volgende factoren tellen daarbij mee:
• Of je een accommodatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nodig hebt
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• Of je specifieke accommodatie vereisten hebt (bijvoorbeeld met betrekking tot waar de
accommodatie gelegen is)
• Of je in staat zal zijn om jezelf te ondersteunen in de accommodatie
• Of je aan de ‘exceptionele omstandigheden’ criteria voldoet, dit betekent dat je jezelf niet kan
ondersteunen en dat je in armoede zal zijn als er geen accommodatie of ondersteuning
gegeven zal worden.
• Of er wel of niet een groot risico is dat je opnieuw een overtreding begaat of schade aanricht
als je uit detentie vrijgelaten wordt; en of je wel of niet recht hebt op ondersteuning als
asielzoeker of als een geweigerd asielzoeker.

Vraag een kopie aan van je ‘vrijlatingsplan’
Je kan aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie vragen om je een kopie van je vrijlatingsplan.
Als die weigeren om dit aan je te geven, dan kan je een officiële aanvraag doen onder de Wet op
Vrijheid van Informatie (Freedom of Information Act) om verstrekking van het vrijlatingsplan.

Je kan ook uitleggen aan het eerste aanleg tribunaal dat je aan het Ministerie van Veiligheid en
Justitie hebt gevraagd om een kopie van het vrijlatingsplan aan je verstrekken en aan het tribunaal
kopieën van de brieven met betrekking tot het verzoek te laten zien.

Je kan met het BID spreken als je meer advies nodig hebt over de te nemen stappen om een kopie
van je vrijlatingsplan te verkrijgen.
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Hoofdstuk 7: Hoe borgtocht aan te vragen
Ik denk dat ik klaar ben om borgtocht aan te vragen bij een tribunaal. Wat doe ik nu?
Dit is het gemakkelijke deel. Je hoeft alleen maar het B1 aanvraagformulier voor borgtocht in te
vullen en dit naar het juiste tribunaal te sturen.
Het B1 borgtocht aanvraagformulier
Om borgtocht aan te vragen moet je een formulier genaamd “Aanvraag om vrijgelaten te worden
op Eerste Aanleg Tribunaal borgtocht” invullen. Dit formulier heet ook wel het B1 Formulier.
Het B1 aanvraagformulier is online beschikbaar. In je internet zoekmachine kan je gewoon intypen
‘B1 aanvraagformulier’.
Als alternatief kan je dit formulier ook vinden op de website van het BID (www.biduk.org).
Daarnaast zou je in staat moeten zijn een kopie van dit formulier te verkrijgen bij je
detentiecentrum. Vraag iemand van het personeel om je te vertellen waar je dit kan krijgen.
Onthoud dat het B1 Formulier verschillend is van het 401 Formulier dat een ‘Aanvraag voor
Minister van Veiligheid en Justitie immigratie borgtocht’ (Ministerie van Veiligheid en Justitie
borgtocht).
Of neem contact op met ons van het BID en we zullen je een formulier sturen samen met ons
‘pakket’.
Op de volgende pagina’s is een voorbeeld te zien van een ingevuld B1 formulier met wat tips
over de dingen die je misschien niet zal begrijpen als je het formulier invult.
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Geef je persoonlijke
gegevens in dit
gedeelte

Vul hier het adres in
van je detentie plek

Maak je geen zorgen
als je deze nummers
niet weet

Kijk op pagina 50
voor meer informatie

34

Bail for Immigration Detainees - Handbook on Bail

Vul dit gedeelte in
met £1.00

In dit gedeelte
geef je de details
van je financieel
supporters.
Probeer alle
information in te
vullen.
Als je geen
financieel
supporters hebt,
vul dit gedeelte
dan niet in!
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In dit gedeelte kan je de
gronden voor borgtocht
opschrijven.
Als je meer gronden wil t
opschrijven, dan kan je
extra papier gebruiken
en het met het formulier
meesturen. Probeer om
dit gedeelte niet te lang
te maken.
Zorg dat je handschrift
net en leesbaar is.
Zorg dat je de volgende
hoofdpunten beschrijft:
1. Waarom je niet weg
zal rennen
2. Waarom je uitzetting
niet in de nabije
toekomst zal
plaatsvinden.
3. Andere kwesties
specifiek gerelateerd
aan je zaak, zoals
medische kwesties of
kwesties met je
strafbaar gedrag in
het verleden.
ONTHOUD!
Als je iets wil beweren in
de rechtbank (zoals een
medisch probleem), dan
moet je bewijs
meesturen met je B1
formulier zodat de
rechtbank bewijs heeft.

Hier kan je het volgende invullen: “I need to look at the Home Office bail summary and the conditions that it wants to
impose on me if I am granted bail before I agree to the transfer of bail to the Home Office”.
(in het Nederlands: “Ik moet kijken naar de borgtocht samenvatting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de
voorwaarden dat het mij wil opleggen als ik borgtocht toegewezen krijg, voordat ik instem met de overplaatsing van
borgtocht naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie .”)
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Als jij of je financieel
supporters een tolk
nodig hebben, dan
moet je hier ‘yes’
aankruisen en de taal
invullen. Een tolk is
gratis.

Als je een handicap
hebt, geef het dan
hier aan, zodat de
rechtbank regelingen
kan treffen.

Dit gedeelte is
doorgestreept (heel
onderdeel 7). Als je je
eigen borgtocht
aanvraag doet, dan
hoef je dit onderdeel
niet in te vullen.
Als een advocaat je
vertegenwoordigt, dan
moeten ze dit
gedeelte voor je
invullen.
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Zet hier je
handtekening en schrijf
de datum op.
Nu het is formulier
ingevuld.
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Waar het formulier naartoe te sturen
Als je het formulier hebt ingevuld, dan moet je het opsturen naar de borgtocht griffier van de
rechtbank die zaken behandelt van jouw uitzetcentrum. Het is het beste om je formulier te faxen
zodat je een bewijs hebt dat je het hebt verzonden.
Hier zijn de contact gegevens van de verschillende rechtbanken:

Uitzetcentrum

Rechtbank

Fax Nummer

Brook House

Taylor House

0870 739 4055

Campsfield House

Newport

0870 739 4406

Colnbrook

York House

0870 761 7670

Dungavel

Glasgow

0141 242 7555

Harmondsworth

York House

0870 761 7670

Morton Hall

Stoke, Bennett House

0870 324 0108

Tinsley House

Taylor House

0870 739 4055

Yarl’s Wood

Yarl’s Wood IAC

01264 347 997

Yarl’s Wood

Birmingham (zie hieronder)

0870 739 5792

Prisons (HMPs)

Vraag een medewerker in je gevangenis

Er is één telefoonnummer voor alle hoorzittingen centra:

Telefoon nummer voor IAC Ondersteuning Centrum
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Moet ik iets meesturen met het formulier?
Het is een goed idee om de bewijsmaterialen mee te sturen als je hierop bouwt in je borgtocht
aanvraagformulier. Dit betekent dat je alle medische documenten, certificaten, officiële papieren
enzovoorts kan meesturen. Zorg wel dat je kopieën houdt.
Als je financieel supporters hebt, dan kunnen zij zelf hun documenten (bankafschriften,
salarisstrookjes) meenemen naar de rechtbank. Ze moeten deze documenten niet vergeten.
Als je accommodatie aanbieder mee komt naar de rechtbank, dan kunnen ze de accommodatie
documenten met zich meenemen. Als ze niet naar de rechtbank kunnen komen, dan moet je deze
documenten naar de rechtbank sturen samen met je borgtocht aanvraagformulier.
Wat gebeurt er nadat ik het formulier heb verstuurd?
De rechtbank zal je een datum voor de hoorzitting sturen. Dit is de datum waarop je naar de
rechtbank zal gaan en waarop een immigratierechter gaat beslissen over je aanvraag voor
borgtocht.
Normaliter zal de datum van de hoorzitting zijn binnen 3 dagen van de verzending van het B1
aanvraagformulier maar het kan langer duren. Als je wil dat de rechtbank je een specifieke datum
geeft voor de hoorzitting, vertel het hen dan op papier als je het aanvraagformulier verstuurt. Je
gekozen datum moet op zijn minst 3 dagen zijn nadat je je aanvraag verzendt.
De rechtbank zal een kopie van je formulier naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie sturen die
een ‘borgtocht samenvatting’ (‘bail summary’) zullen schrijven. De borgtocht samenvatting wordt
uitgelegd in Hoofdstuk 9 - De Dag van de Hoorzitting.
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Hoofdstuk 8 - Gronden voor Borgtocht
Dit hoofdstuk gaat over onderdeel 5 van het borgtocht aanvraagformulier (B1).

In deze box, geef alle redenen waarom jij denkt dat je vrijgelaten moet worden.
Onderdeel 5 van het B1 formulier heeft de titel “De gronden waarop je borgtocht aanvraagt”. Het
ziet er als volgt uit:
Borgtocht aanvragen binnen 28 dagen van je laatste borgtocht-aanvraag
Als je opnieuw borgtocht aanvraagt binnen 28 dagen van je laatste borgtocht-aanvraag, moet je
uitleggen welke verandering in omstandigheden heeft plaatsgevonden om toe te laten dat je dit
doet. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat:
• Je laatste borgtocht afwijzing laat zien dat je voorheen borgtocht bent geweigerd omdat je geen
enkele financieel supporters had, maar nu heb je die wel.
• Je laatste borgtocht afwijzing laat zien dat je voorheen borgtocht bent geweigerd omdat je
financieel supporters of accommodatie aanbieder niet het bewijs hadden dat je immigratierechter
nodig heeft, maar nu hebben ze het bewijs wel.
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• Er zijn ontwikkelingen die laten zien dat je niet langer uit het VK gezet kan worden. Bijvoorbeeld,
je nationale autoriteiten hebben geweigerd om je een reisdocument te verstrekken om je uit het
VK te laten zetten. Je uitzetting is daarom niet acuut.
• Je bent nu in staat om te reageren op een reden die voorheen is gebruikt om je laatste borgtocht
aanvraag af te wijzen.
Gronden voor borgtocht
Je kan ook zien dat de box je vraagt om “alle redenen te geven waarom je denkt dat je vrijgelaten
zou moeten worden” (“give all the reasons why you think you should be released”).
Dit is een belangrijk onderdeel van het aanvraagformulier. Het is een mogelijkheid voor je om
alle redenen te geven aan de immigratierechter waarom jij denkt dat je op borgtocht vrijgelaten
moet worden. We raden aan dat je een apart papier gebruikt om je gronden voor borgtocht op te
schrijven.
De volgende pagina’s kunnen je helpen om je gronden voor borgtocht te schrijven. Lees alsjeblieft
de onderdelen die van toepassing zijn op jou.
Voordat je begint, dit zijn een paar belangrijke punten:
1. Je hoeft niet je gronden voor borgtocht op het B1 formulier zelf te schrijven. Je mag extra vellen
papier gebruiken. We raden aan dat je ons voorbeeld formulier op pagina 43 gebruikt.
2. Gebruik niet je gronden voor borgtocht om immigratiekwesties te beargumenteren. Zeg
bijvoorbeeld niet “ik zal vermoord worden als ik terug moet naar mijn land”. Hoewel dit waar kan
zijn, het kan de rechter het idee geven dat je kan wegrennen als je vrijgelaten wordt. Dit is niet
wat je wil dat ze gaan denken.
Je Gronden voor Borgtocht Statement
Veel

mensen

in

detentie

worden

borgtocht

geweigerd

om

dezelfde

meestvoorkomende redenen waarom mensen borgtocht geweigerd wordt zijn:
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1. De rechter gelooft dat ze “waarschijnlijk zullen onderduiken” (“likely to abscond”) (wegrennen)
als ze vrijgelaten worden uit detentie.
2. De rechter gelooft dat ze waarschijnlijk imminent (snel) uit het VK gezet zullen worden.
Een derde reden die vaak gebruikt wordt om borgtocht te weigeren in veel zaken is:
3. De rechter gelooft dat, bij vrijlating, ze waarschijnlijk opnieuw een strafbaar feit zullen begaan.
Dit is alleen maar van toepassing op hen die in het verleden zijn veroordeeld voor een strafbaar
feit.
Er kunnen andere redenen zijn die de rechter gebruikt om borgtocht te weigeren, maar de drie
redenen die hier genoemd zijn worden het meest gebruikt. Daarom raden we aan dat je in je
‘gronden voor borgtocht’ statement argumenten geeft waarom deze drie redenen niet op jou van
toepassing zijn.
1. WAAROM IK NIET ZAL WEGRENNEN
Je moet redenen geven waarom de rechter je moet vertrouwen dat je je zal houden aan de
voorwaarden die gezet worden als je borgtocht gegeven wordt.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal beargumenteren, zowel in de borgtocht samenvatting
als voor de rechter, dat als je vrijgelaten wordt, je waarschijnlijk weg zal rennen.
Hoe zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie dit punt proberen te bewijzen? Ze zullen refereren
aan je immigratie-historie en je strafblad (als je die hebt). Ze kunnen zeggen: ‘deze persoon heeft
immigratie overtredingen begaan in het verleden en daarom zal deze persoon dit opnieuw doen’,
of, ‘deze persoon heeft een strafbaar feit gepleegd in het verleden, en daarom zal dit opnieuw
gebeuren’.
Je moet argumenten bedenken die kunnen bewijzen dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie
een verkeerde opvatting heeft over jou, en dat men je kan vertrouwen.
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Je kan de volgende argumenten gebruiken:
• Misschien heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie het mis wanneer ze zeggen dat je regels
hebt overtreden in het verleden. Als ze een feitelijke fout hebben gemaakt in je maandelijkse
voortgangsrapporten, of in de borgtocht-samenvatting, dan moet je de rechter hierop wijzen.
• Misschien ben je aan het wachten op een beslissing in je immigratiezaak of op een asiel-claim, of
je bent aan het wachten op een beslissing of zitting in hoger beroep om te blijven in het VK.
Natuurlijk wil je wachten op een positieve beslissing, en daarom zal onderduiken of het breken
van de borgtocht-voorwaarden schade aanrichten aan je zaak. Je moet daarom beargumenteren
dat je geen belang hebt om weg te rennen terwijl er een beslissing over je zaak wordt gemaakt.
• Misschien heb je financieel supporters, of zal je gaan leven bij familie of goede vrienden. Als dit
het geval is, dan kan je het argument maken dat je een goede reden hebt om op één plaats te
blijven.
• Een sterke reden om te beargumenteren dat je niet zal onderduiken als je vrijgelaten wordt is als
je voor een kind moet zorgen (en in het bijzonder een kind waar je voor zorgde voordat je werd
gedetineerd), of een oud familielid of iemand met een ziekte.
• Misschien heb je een medische aandoening, of een probleem dat behandeling nodig heeft, wat
betekent dat je op één plek moet blijven om behandeld te worden. In een dergelijke staat is het
onwaarschijnlijk dat je zal wegrennen.
• In sommige gevallen zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie sterke redenen hebben om te
geloven dat je zal wegrennen. Misschien heb je je niet aan vrijlatingsvoorwaarden gehouden in
het verleden, of ben je gestopt om een andere reden. In deze situatie zal het onwaarschijnlijk zijn
dat een rechter je voor de tweede keer zal vertrouwen. Echter, er zijn argumenten die je kan
gebruiken:
 Waarom

ben je de eerste keer weggerend of heb je je niet aan de voorwaarden gehouden? Als

je de redenen uitlegt aan de rechter, kan de rechter sympathiek zijn.
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 Is

er iets veranderd sinds de tijd dat je je niet aan de voorwaarden hebt gehouden? Misschien

had je vroeger een verslavingsprobleem die je nu aan het oplossen bent, of misschien had je
een accommodatie-probleem dat je verhinderde om je regelmatig te melden. Als je uitlegt dat
de dingen nu anders zijn, dan zal de rechter je eerder kunnen vertrouwen.
BELANGRIJK: de rechter zal verwachten dat je bewijs levert voor alles dat je zegt. Bijvoorbeeld,
als je zegt dat je een medische aandoening hebt, dan moet je een rapport van de dokter geven om
te laten zien dat je de medische aandoening hebt. Als je voor iemand zal moeten zorgen na
vrijlating, dan moet je dit kunnen bewijzen.
BELANGRIJK: als je in het verleden voorwaarden hebt gebroken of ondergedoken, dan is het
beter om dit toe te geven bij de rechter, omdat dit zal laten zien dat je eerlijk bent over je fouten.
Als je probeert excuses te maken, dan kan het zijn dat je ongeloofwaardig overkomt.
2. WAAROM IK NIET BINNENKORT UITGEZET ZAL WORDEN
Je moet altijd blijven herinneren dat je gedetineerd bent om een reden, en dat de reden is om je
UIT HET VK TE ZETTEN OF TE DEPORTEREN.
Als je succesvol kan beargumenteren dat je uitzetting zal waarschijnlijk niet snel plaatsvinden, dan
zou je vrijgelaten moeten worden.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zegt bijna altijd dat een uitzetting ‘imminent’ zal
plaatsvinden, hoewel de uitzetting niet zal plaatsvinden in dagen, weken, of in sommige zaken,
maanden.
Dit zijn een aantal argumenten die je kan gebruiken:
• Misschien heb je nog steeds een zaak bij de rechtbank. Zolang je een zaak hebt in de
rechtbanken van het VK zal je uitzetting niet plaatsvinden. Daarom zou je vrijgelaten kunnen
worden tot de zaak is afgerond?
• Misschien wacht je op reisdocumenten omdat je niet een geldig paspoort hebt. In sommige
landen kan dit proces een lange tijd duren. Dit is een andere reden waarom je niet in detentie
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vastgehouden moet worden terwijl het Ministerie van Veiligheid en Justitie de reisdocumenten
voor je verkrijgt.
• Misschien verhindert de politieke situatie in je land de uitzetting daarnaartoe, zelfs als er
reisdocumenten beschikbaar zijn. In de afgelopen jaren zijn uitzettingen naar landen als
Zimbabwe, Somalië, Iran, Irak en Syrië niet mogelijk geweest. Als je weet dat uitzettingen naar je
land niet plaatsvinden, dan moet je vragen om vrijgelaten te worden totdat de uitzettingen
opnieuw beginnen.
• Misschien ben je simpelweg voor een hele lange tijd gedetineerd geweest. Als het Ministerie van
Veiligheid en Justitie al een paar maanden heeft beargumenteerd dat je uitzetting ‘imminent’ is,
dan hebben ze het hier misschien verkeerd.
Uitzettings-instructies
Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat uitzettings-instructies zijn gegeven aan jou om
je uit het VK te zetten binnen 14 dagen na de datum van de hoorzitting, de immigratierechter kan
gedwongen zijn om je borgtocht te weigeren, of als borgtocht wordt toegewezen, dan kan het
Ministerie van Veiligheid en Justitie je vrijlating op borgtocht belemmeren.
Dit zijn enkele argumenten die je kan gebruiken over deze kwestie:
• Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat uitzettings-instructies zijn gegeven aan je
maar dat er geen datum is gegeven waarop je uitgezet zal worden, dan kan je beargumenteren
dat er geen bewijs is dat uitzetting plaats zal vinden binnen 14 dagen van de hoorzitting.
• Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie al een lange tijd geleden regelingen heeft getroffen
voor je uitzetting en er is geen datum voor je uitzetting, dan kan je beargumenteren dat dit ook
bewijs is dat het onwaarschijnlijk is dat je binnen 14 dagen wordt uitgezet.
• Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorheen heeft geclaimd je binnen 14 dagen te
verwijderen en dit is niet gebeurd, dan kan je beargumenteren dat, tenzij het Ministerie van
Veiligheid en Justitie sterk bewijs heeft om te laten zien dat de zaken anders zijn, het
waarschijnlijk is dat, gebaseerd op eerdere ervaring, je niet gedeporteerd zal worden.
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3. WAAROM IK NIET OPNIEUW DE WET ZAL OVERTREDEN
Als je een strafrechtelijke veroordeling hebt dan zal je een extra probleem hebben: het Ministerie
van Veiligheid en Justitie zal beargumenteren dat, zelfs als je je straf hebt uitgezeten, je in detentie
moet blijven voor het geval je een ander strafbaar feit zal plegen.
Rechters zijn vaak bezorgd over het vrijlaten van mensen waarvan ze denken dat die een gevaar
voor de gemeenschap kunnen vormen. Als je bent veroordeeld voor een gewelddadig of seksueelgerelateerde overtreding, dan moet je je voorbereiden dat het moeilijk zal zijn om de rechter te
overtuigen je vrij te laten.
Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie redenen geeft dat je gedetineerd moet zijn omdat het
waarschijnlijk is dat je opnieuw een strafbaar feit begaat, dan zijn hier een aantal argumenten die je
kan proberen.
• Benadruk dat je je straf hebt uitgezeten, en dat je niet gestraft moet blijven voor deze overtreding.
• Leg uit dat het onwaarschijnlijk is dat je opnieuw een strafbaar feit zal begaan, misschien omdat
je veranderd bent, of omdat je omstandigheden zijn veranderd.
• Heb je een positief rapport gekregen van de reclassering, of van een andere organisatie? Zo niet,
dan kan je een aanbevelingsbrief proberen te krijgen van vrienden, voormalige werkgevers,
kerkgangers of zelfs van detentie-personeel? Alles dat je de rechtbank kan laten zien dat bewijs
is van je goede gedrag zal je helpen.
• Het is belangrijk om de ernst van je overtreding te erkennen. Probeer de rechter te overtuigen dat
je begrijpt wat je hebt gedaan en dat je spijt hebt van je acties en niet zal recidiveren.
• Je kan zeggen dat je bereid bent om je aan alle voorwaarden te houden als een alternatief voor
detentie. Dit zal elektronische monitoring inhouden omdat dit normaal gesproken opgelegd zal
worden op iedereen die immigratieborgtocht krijgt nadat een strafrechtelijke veroordeling is
uitgezeten.
BELANGRIJK: als je vindt dat je onschuldig bent over de verdenking die je in de gevangenis heeft
doen belanden, dan moet je dit niet zeggen tegen de rechter in je borgtocht hoorzitting. De
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borgtocht hoorzitting is niet de juiste plek om deze argumenten te geven, en de immigratierechter
kan niet je criminele straf terugdraaien.
Op de volgende pagina vind je een blanco template om je gronden voor borgtocht te schrijven. Je
kan dit kopiëren om te gebruiken voor je eigen gronden.
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Hoe schrijf je je gronden voor borgtocht
Mijn naam is

. Ik heb geen advocaat die me

vertegenwoordigt voor borgtocht. Ik bereid daarom mijn aanvraag zelf voor met het handboek dat
geschreven is door de liefdadigheidsinstelling Borgtocht voor Immigratie Gedetineerden (BID).

Ik zal niet wegrennen of onderduiken omdat

Mijn uitzetting uit het VK zal niet snel plaatsvinden omdat
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Je kunt andere redenen hebben om uit detentie te willen
Als je een strafbaar feit hebt gepleegd en een strafrechtelijke veroordeling hebt uitgezeten,
dan zal je een onderdeel willen toevoegen over ‘ik zal niet opnieuw een strafbaar feit plegen

als ik vrijgelaten wordt uit detentie omdat’
Borgtocht beheer
Onderaan onderdeel 5 van het B1 formulier wordt er gevraagd of je “instemt met toekomstig
beheer van borgtocht dat overgegeven kan worden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie?”
Als je hiermee instemt of als de immigratierechter dit besluit, dan zal het betekenen dat als je
borgtocht wordt gegeven, het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal verantwoordelijk zijn om
beslissingen te maken over je borgtocht voorwaarden. Dit betekent dat het Ministerie van Veiligheid
en Justitie je nieuwe voorwaarden kan opleggen en dat je niet naar de rechtbank kan gaan als je
het niet eens bent met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Waarschijnlijk zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie een hele andere visie hebben over de
voorwaarden die opgelegd kunnen worden op mensen als ze borgtocht krijgen. In deze
omstandigheden adviseren we dat, wanneer je het formulier invult, je niet instemt met het
overdragen van het beheer van de borgtocht naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Je kunt
uitleggen dat je de volgende redenen voor dit hebt:
“Voordat ik overeenstem met de overdracht van het beheer van de borgtocht naar het
Ministerie van Veiligheid en Justitie, moet ik eerst kijken naar het borgtocht samenvatting en
de voorwaarden die het Ministerie van Veiligheid en Justitie me wil opleggen als ik borgtocht
krijgt.”
Dit betekent ook dat wanneer je de borgtocht samenvatting van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie leest, je zeker moet zijn dat je de voorwaarden die het Ministerie van Veiligheid en Justitie
wil opleggen goed leest en dat je de voorwaarden aanvecht die je te streng of onnodig vindt. Je
kan zeggen dat alleen de minimale voorwaarden opgelegd moeten worden om te verzekeren dat je
niet zal onderduiken of wegrennen.
Andere redenen waarom je mogelijk niet wilt dat je immigratierechter de verantwoordelijkheid voor
je borgtocht aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie

overdraagt kunnen het volgende

inhouden:
1. Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie had gevraagd om striktere voorwaarden voor je
vrijlating op borgtocht dan de voorwaarden overeengekomen met de immigratierechter. Je kan
bezorgd zijn dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal proberen om striktere voorwaarden
op te leggen nadat het beheer over je borgtocht is overgedragen.
2. Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie vereist dat je niet mag studeren als je wordt
vrijgelaten:
a. Je kan beargumenteren dat dit niets te maken heeft met het verzekeren dat je niet weg
zal rennen.
b. Je kan ook zeggen dat je bezorgd bent dat dit bewijs is dat het Ministerie van Veiligheid
en Justitie deze of een andere onnodige voorwaarde op je zal opleggen als het Ministerie
van Veiligheid en Justitie het beheer over je borgtocht krijgt.
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c. Als je aan het studeren bent kan je beargumenteren dat dit bewijs vormt dat je niet zal
onderduiken.
3. Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie je opnieuw heeft gedetineerd nadat je voorheen bent
vrijgelaten op borgtocht en je gelooft dat dit niet noodzakelijk is geweest, dan kan je betogen dat
je bezorgd bent dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie je opnieuw in detentie zal laten
plaatsen onder gelijksoortige omstandigheden.
4. Als je hoger beroepszaak aan de gang is, dan zal dit een goede reden zijn om de hernieuwing
van je borgtocht in beschouwing te nemen in de hoger beroepszitting bij de rechtbank, en voor
de rechtbank om zo de verantwoordelijkheid te houden over het beheer van de borgtocht.
Echter, weet dat als de immigratierechter je borgtocht geeft met dezelfde voorwaarden als die het
Ministerie van Veiligheid en Justitie had geëist in de borgtocht-samenvatting of in de borgtocht
hoorzitting, dan zal het waarschijnlijker zijn dat de rechter zal besluiten om het beheer van de
borgtocht over te dragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit is omdat de rechter kan
geloven dat het onwaarschijnlijk zal zijn dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal proberen
om striktere voorwaarden dan het voorheen tijdens je borgtocht zitting heeft geëist op te leggen op
je vrijlating op borgtocht.
Je kan ook bevestigen aan de immigratierechter in de hoorzitting dat je je natuurlijk zal
houden aan alle voorwaarden die je worden opgelegd als je borgtocht wordt toegewezen,
onafhankelijk van of het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de rechtbank je borgtocht
beheert.
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Hoofdstuk 9. De Borgtocht Zitting
Nadat je het borgtocht aanvraagformulier hebt verzonden naar de rechtbank, je borgtocht zitting zal
voor je worden geregeld.

Vaak gestelde vragen:
Dus wat gaat er nu gebeuren?
Na een paar dagen zal je een AANKONDIGING VAN ZITTING (‘Notice of Hearing’) ontvangen. Dit
zal normaal gesproken naar je gefaxt worden.
Hoe weet ik de datum van de hoorzitting?
De rechtbank zal je een bericht sturen met de datum waarop je naar de rechtbank zal gaan. Ze
zullen dit doen met een document van één pagina lang, genaamd ‘Aankondiging van Zitting’
(‘Notice of Hearing’). Als je geen Aankondiging van Zitting ontvangt, bel de rechtbank dan om te
kijken wat er aan de hand is, bel op 0300 123 1711.
Wanneer zal mijn hoorzitting in de agenda worden gezet?
Normaal gesproken zal je bericht krijgen binnen een week nadat je het aanvraagformulier hebt
verzonden. Soms zijn de rechtbanken druk en duurt het iets langer om het in de agenda te zetten
(soms kan dit 2 weken zijn).
Kan ik een specifieke datum voor de zitting aanvragen?
Dat kan, maar de rechtbanken kunnen niet garanderen dat de zitting op een bepaalde dag zal
plaatsvinden. Schrijf dit verzoek op in het B1 aanvraagformulier.
Wat doe ik als ik de datum van de hoorzitting krijg?
• Vertel je financieel supporters (als je die hebt) over de datum van je zitting zodat ze naar de
rechtbank kunnen komen.
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• Vertel de persoon die je accommodatie aanbiedt over de datum van de zitting zodat ze naar de
rechtbank kunnen komen.
• Vertel andere mensen die je aanvraag ondersteunen over de datum van de zitting als ze
aanwezig willen zijn bij de zitting.
• Check of er een tolk beschikbaar is (als je een tolk hebt aangevraagd op je borgtocht formulier)
door met het IAC te bellen.
• Verzamel alle documenten die je nodig hebt voor je zitting.
• Dit is een lijst met documenten die je misschien nodig zal hebben in de rechtbank:
 Een

kopie van je borgtocht aanvraagformulier

 Een

kopie van het statement dat je hebt voorbereid

 De

borgtocht samenvatting (zie hieronder)

 Je

financieel supporters moeten hun originele paspoort of identiteitskaart (geen kopieën)

meenemen
 Bankafschriften
 Je

van de afgelopen 3 maanden van je financieel supporters

financieel supporters’ bewijs van inkomen, zoals salarisstrookjes of bijstandsbrieven van

de afgelopen 3 maanden.
 Je

accommodatie aanbieder moet bewijs meenemen dat hij of zij het huis in eigendom

heeft. Een hypotheek statement is meestal genoeg. Als je accommodatie aanbieder de
woning huurt dan kan het helpen als ze een brief van de huiseigenaar hebben die
toestemming geeft dat jij in de woning mag verblijven (of dat ze de huurovereenkomst
kunnen laten zien als deze hen toestaat om mensen te laten verblijven in de woning). Je
kan niet verblijven bij iemand die leeft in een asielzoekersondersteuning-accommodatie
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie tenzij ze directe familie zijn.
 Als

je niet in staat bent om te bewijzen dat je accommodatie aanbieder je mag laten

verblijven in hun woning, dan kan je ook vertellen dat er geen bewijs is dat je niet in je
accommodatie aanbieders huis mag verblijven; of dat je borgtocht toegewezen kan worden
met de voorwaarde dat je de noodzakelijke dingen beschikbaar zal stellen aan de
rechtbank en/of het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 Enige

andere documenten die je denkt dat je kunnen helpen. Dit kan inhouden verzoeken

voor borgtocht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie of verzoeken om je
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maandelijkse review formulieren (IS151F formulieren) waarop je geen antwoord hebt
gekregen; documenten die laten zien dat je een medische aandoening hebt; documenten
die laten zien dat je hebt meegewerkt met het reisdocument-proces maar dat je nog geen
reisdocumenten hebt ontvangen.

Wat gebeurt er vóór mijn hoorzitting? - Borgtocht Samenvatting
• Als je een aanvraag voor borgtocht doet dan moet het Ministerie van Veiligheid en Justitie
antwoorden met een “borgtocht samenvatting” (“bail summary”). Dit is een document dat uitlegt
waarom ze tegen borgtocht zijn. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal in dit document alle
redenen geven waarom ze denken dat je niet vrijgelaten moet worden.
• Je moet een kopie van je borgtocht samenvatting krijgen 24 uur voor de hoorzitting, of op z’n
laatst vóór 14.00 op de dag vóór je borgtocht zitting.
Je moet elk punt van de je borgtocht samenvatting goed lezen en bedenken hoe je kan antwoorden
op elk punt om je zaak te betogen. Je kunt de punten opschrijven die je in de rechtbank wil
vertellen zodat je ze niet zult vergeten. Als je onderdelen van de borgtocht samenvatting zijn die
fout zijn, zorg dat je deze noteert zodat je dit rustig aan de rechter kunt vertellen.
Als je pas een borgtocht samenvatting krijgt wanneer je aankomt in de rechtbank, dan kan je aan
de rechter vragen om je meer tijd te geven zodat je je argumenten kan voorbereiden voordat je de
rechtszaal in gaat. Het is redelijk om te vragen voor een of twee uur om dit te doen als je de
borgtocht samenvatting pas krijgt op de dag van je hoorzitting.
Dag van de hoorzitting
• Het tijdstip van je hoorzitting is op de aankondiging van de zitting. Alle hoorzittingen staan
genoteerd voor dezelfde tijd, dus je moet wachten tot je aan de beurt bent. De rechter zal
beslissing in welke volgorde de zaken worden gehoord.
• De meeste hoorzittingen worden nu gehouden met een video-verbinding. Je zal in een kamer in
je uitzetcentrum zijn en je zal de rechtbank op een tv-scherm zien. In sommige gevallen zal je
daadwerkelijk naar de rechtbank worden gebracht.
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Wat gebeurt er tijdens de hoorzitting?
Alle zittingen zijn verschillend, maar normaliter gebeurt het volgende in een normale hoorzitting.
Weet dat deze dingen niet per se hoeven te gebeuren op een hoorzitting. Als je hoorzitting met een
video-verbinding is, dan zal je niet zelf de rechtbank in gaan. In plaats daarvan zal je naar een
kamer in je uitzetcentrum gaan en met de rechter en je zekerheden spreken via een scherm en een
microfoon.
• Een escort zal je naar een kamer brengen in het uitzetcentrum met een scherm die in verbinding
staat met de rechtbank.
• De rechter zal in de zaal komen. Iedereen staat op.
• De rechter zal gegevens zoals je naam controleren en de andere mensen in de zaal
introduceren.
• De rechter zal aan presenterende ambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Home
Office Presenting Officer (HOPO)) vragen of hij of zij iets te zeggen heeft. Normaal gesproken zal
de presenterende ambtenaar niets te zeggen hebben buiten alles wat in de borgtocht
samenvatting staat en dat je in detentie moet blijven.
• De rechter zal je vragen of je iets te zeggen hebt. Controleer of de rechter naar je statement heeft
gekeken. Benadruk de delen van de borgtocht samenvatting waarin het Ministerie van Veiligheid
Justitie de verkeerde feiten had.
• Je zal gevraagd worden om een samenvatting te geven waarom je vrijgelaten moet worden.
Herhaal niet alles wat in je statement staat. Vertel aan de rechter de belangrijkste dingen die in je
voordeel zijn. Beantwoord, punt voor punt, alle dingen die in je borgtocht samenvatting staan.
• De presenterende ambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie mag je vragen stellen.
• De rechter mag vragen stellen over alles wat niet duidelijk is.
• De presenterende ambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal zeggen waarom je
in detentie moet blijven.
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• Als de rechter denkt dat je geschikt bent voor borgtocht dan zal hij of zij spreken met je financieel
supporters en de persoon die accommodatie biedt.
• De rechter zal zijn of haar beslissing aan je vertellen.
• Als borgtocht wordt toegewezen, dan zullen de voorwaarden voor borgtocht worden besproken.

Griffier
Rechter

Advocaat (als je die hebt)

Publiek
Presenterende
Ambtenaar
Ministerie van
Binnenlandse
Zaken

Tolk

Video-verbinding
scherm (JIJ)

De Beslissing
Er zijn drie mogelijke resultaten van een borgtocht hoorzitting:
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Resultaat
Je

aanvraag

toegewezen

Wat dit betekent

Wat nu

wordt Je hebt succes en je zal - De rechter zal een formulier invullen
vrijgelaten worden.

en

aan

je

uitleggen

wat

de

voorwaarden zijn voor vrijlating. De
voorwaarden zijn vaak dat je moet
leven op het adres dat je hebt
gegeven en dat je je op bepaalde
tijden en dagen moet melden op het
immigratie bureau.
- Als je elektronische gemonitord zal
worden, dan kan het 2 werkdagen
duren voordat je vrijgelaten wordt.
Je

aanvraag

afgewezen

wordt Je zal niet vrijgelaten worden - Zorg dat je een kopie krijgt van de
en je wordt teruggebracht

geschreven afwijzing van borgtocht in

naar het uitzetcentrum als je

de rechtbank, want dit zal je helpen

aanwezig

om op te focussen in de voorbereiding

was

in

de

rechtbank, of je moet in het

op de volgende borgtocht aanvraag

uitzetcentrum blijven als je - Geef niet op! Het is belangrijk dat je
hoorzitting

via

video-

verbinding plaatsvond.

opnieuw borgtocht aanvraagt omdat
veel gedetineerden na 4 of 5 borgtocht
aanvragen worden vrijgelaten.
- Je kan een nieuwe borgtocht aanvraag
doen in 28 dagen
- Als iets in je zaak verandert dan kan je
eerder een borgtocht aanvraag doen
en hoeft je niet 28 dagen te wachten,
maar je zaal aan de rechtbank moeten
laten zien hoe je omstandigheden zijn
veranderd voordat ze je aanvraag tot
vrijlating zullen beschouwen.
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Je trekt je borgtocht Dit
aanvraag in

betekent

dat

je hebt - Los het probleem op dat de doorgang

besloten om de voortgang

van je borgtocht zaak belemmerde en

van je zaak te stoppen omdat

vraag opnieuw borgtocht aan.

er

een

Bijvoorbeeld,

probleem
je

is. - Als je rechter suggereert dat je je terug

financieel

zou moeten trekken, dan is het

supporter kan niet op tijd

onwaarschijnlijk dat je borgtocht krijgt.

naar de rechtbank komen of

Het is waarschijnlijk beter voor je om

komt aan in de rechtbank

je aanvraag voor borgtocht terug te

zonder de bankafschriften.

trekken en opnieuw borgtocht aan te
vragen.
- Als

je

aanvraag

verzoek
terug

om
te

je

borgtocht

trekken

wordt

geweigerd door de rechter, dan kan
het mogelijk zijn om een andere
borgtocht aanvraag op de agenda voor
een zitting te krijgen binnen 28 dagen
als je kan laten zien dat er een
verandering in de omstandigheden
heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld als
je financieel supporter de hoorzitting
kan bijwonen wanneer ze de vorige
zitting niet kon bijwonen.

Waar de formulieren te vinden zijn
Waar een B1 aanvraagformulier te vinden is
Het B1 aanvraagformulier is online beschikbaar. Je kan gewoon B1 borgtocht aanvraagformulier
(B1 bail application form) intypen in je zoekmachine.
Als alternatief kan je dit formulier ook vinden op de BID website (www.biduk.org).
Je kan ook een kopie van dit formulier krijgen van je detentiecentrum. Vraag een lid van het
personeel je te vertellen waar je dit kan krijgen.
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Als je problemen hebt, neem gerust contact op met ons van het BID en we zullen je een pakket
toesturen.
Bezoekgroepen
Bezoekgroepen geven geen juridisch advies, maar ze kunnen gedetineerden bezoeken en
ondersteuning bieden. Als je gedetineerd bent en je wil graag dat iemand je komt bezoeken, dan
kan je contact opnemen met de Vereniging van Bezoekers in Immigratie Detentie (Association of
Visitors in Immigration Detention, AVID): 115 Mare Street, London, E8 4RU, UK. T: 0207 281 0533.
E: enquiries@aviddetention.org.uk .

Uitzetcentrum

Naam

van

de Contact gegevens

Bezoekersgroep
Brook House en Tinsley House Gatwick

Detainees

Welfare Tel: 01293 657 070

Group

Fax: 01293 474 001
www.gdwg.org.uk

Campsfield HOuse

Asylum Welcome

Tel: 01865 722 082
Fax: 01865 792 532
www.asylum-welcome.org.uk

Dungavel

Scottish Detainees Visitors

Tel: 0141 248 9799
www.sdv.org.uk

Harmondsworth

IRC

en Detention Action

Colnbrook IRC

Gratis telefoonnummer: 0800
587 2096
Tel:

020

7226

3114

Fax: 020 7226 3016
www.detentionaction.org.uk
Morton Hall

Morton Hall Detainee Visitors Tel: 07758 604 293
Group
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www.mortonhallvisitors.org.uk

Yarl’s Wood

Yarl’s Wood Befrienders

Tel:

01234

272

090

www.ywbefrienders.org.uk

Lijst van nuttige organisaties
De volgende groepen geven verschillende soorten advies en informatie. Als er geen beschrijving is
na de groep dan is het een organisatie die een grote verscheidenheid aan (niet-juridisch) advies en
ondersteuning biedt aan asielzoekers of migranten. Neem contact op met de groep die het dichtst
bij je plaats van detentie is of waar je hebt geleefd voordat je gedetineerd werd.

Asiel Ondersteuning Hoger Beroep Project (Asylum Support Appeals Project (ASAP))
Biedt advies over asielondersteuning aanvragen.
Studio 11/12, Container City Building, 48 Trinity Buoy Wharf, London, E14 OFN
Tel:

020

3716

0284

Fax:

020

3716

0272

Advieslijn:

020

3716

0283

(Maandag,

Woensdag

&

Vrijdag

2pm-4pm)

Website: www.asaproject.org

Asiel Hulp (Asylum Aid)
Geeft juridisch advies en vertegenwoordiging aan asielzoekers en heeft een hulplijn.
Berol House, 25 Ashley Road, London N17 9LJ
Tel:

020

7354

9631

Fax:

020

7354

5620

Advieslijn: 020 7354 9264 (Dinsdag 1pm-4pm)
Website: www.asylumaid.org.uk

Detentie Actie (Detention Action)
Een actievoerende organisatie die ook detentiecentra bezoekt.
Leroy House, Unit 3R, 436 Essex Road, London N1 3QP
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Gratis

telefoonnummer:

0800

587

2096

Tel:

020

7226

3114

Fax:

020

7226

3016

Website: www.detentionaction.org.uk

Vrijwaring van Marteling (Freedom from Torture)
Kan medische ondersteuning bieden, hulp en medisch-juridische rapporten voor mensen die het
slachtoffer zijn van marteling.
111

Isledon

Road,

London,

N7

7JW

Tel: 020 7697 7777
Fax:

020

7697

7799

561

7498

Website: www.freedomfromtorture.org

Medische Rechtvaardigheid (Medical Justice)
Regelt dat artsen mensen bezoeken in immigratie detentie
Tel:

0207

Fax:

08450

529370

Website: www.medicaljustice.org.uk

Vluchtelingen Raad (Refugee Council)
Voor advies en ondersteuning met betrekking tot basis asielrecht
Website:

www.refugeecouncil.org.uk

London

kantoor:

Tel: 020 7346 6700
Fax: 020 3743 9581

Als je een kind bent of kent dat gedetineerd is omdat het Ministerie van Veiligheid en Justitie denkt
dat het een volwassene is, dan moet je contact opnemen met:

De Kinderafdeling (The Children's Section): Tel: 020 7346 1134
Email: children@refugeecouncil.org.uk

Schotse Vluchtelingen Raad (Scottish Refugee Council)
Advies over welzijnskwesties voor asielzoekers en vluchtelingen
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Scottish Refugee Council, 5 Cadogan Square, Glasgow, G2 7PH
Tel:

0141

248

9799

Fax:

0141

243

2499

Website: www.scottishrefugeecouncil.org.uk

Juridische Vertegenwoordiging Vinden en Klachten:
Netwerk van Juridische Centra (Law Centres Network)
Om je dichtstbijzijnde juridische centrum te vinden, neem contact op met:
Floor 1, Tavis House, 1-6 Tavistock Square, London WC1H 9NA
Tel:

020

3637

1330

Website: www.lawcentres.org.uk

Bureau van de Immigratie en Diensten Commissaris (Office of the Immigration and Services
Commissioner OISC)
5th Floor, 21 Bloomsbury Street, London, WC1B 3HF
Tel:

0345

000

0046

(lokaal

tarief),

020

7211

1500

Fax: 020 7211 1553

Immigratie adviseurs worden gereguleerd bij het OISC. Dit betekent dat adviseurs aan de eisen en
standaarden van het OISC moeten voldoen. Het OISC heeft een lijst van immigratie adviseurs
waarmee je contact kan opnemen. Het OISC zal bekijken of klachten over de diensten of het
gedrag van een adviseur onderzocht moeten worden wanneer de klacht is ingediend tegen een
OISC gereguleerde adviseur of tegen iemand die onrechtmatig immigratie advies of diensten
aanbiedt.
De Raad van Advocatuur (the Law Society)
De Raad van Advocaat is de vertegenwoordiger en toezichthouder van alle advocaten in Engeland
en Wales.
13 Chancery Lane, London WC2A 1PL
Tel: 020 7242 1222

Om een advocaat te vinden, je kan de online service gebruiken via:
www.solicitors.lawsociety.org.uk

Een notitie over het indienen van klachten:
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Als je niet tevreden bent met de diensten geleverd door je vertegenwoordiger, dan heb je het recht
om een klacht in te dienen. Je moet eerst het probleem schriftelijk proberen op te lossen met de
persoon die verantwoordelijk is om met klachten om te gaan bij de organisatie of het kantoor van je
vertegenwoordiger, voordat je een klacht indient bij het OISC of de Advocatenorde of de Juridische
Ombudsman.

Advocatenorde (Solicitors Regulation Authority)
Tel:

0370

606

2555

555

0333

Fax: 0121 616 1999
Website: www.sra.org.uk

Juridische Ombudsman (Legal Ombudsman)
Tel:

0300

Website: www.legalombudsman.org.uk

Klagen bij een parlementslid
Parlementsleden (Members of Parliament, MPs) vertegenwoordigen de mensen die in hun gebied
leven. In sommige gevallen, wanneer er barmhartige omstandigheden zijn en wanneer alle
aanvragen en beroepen zijn afgewezen, parlementsleden kunnen ingrijpen namens een
gedetineerde.

Om uit te vinden wie je parlementslid is: Tel: 020 7219 4272
Je moet de postcode van het detentiecentrum geven waar je in zit of je adres als je in het VK hebt
gewoond voordat je werd gedetineerd.

Je kan daarna contact opnemen met je parlementslid via de (House of Commons):
Algemeen nummer: 020 7219 3000
website: www.parliament.co.uk
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LIJST VAN IMMIGRATIE ADVOCATEN DIE IN HET DETENTIE ADVIES DIENST PROGRAMMA
(DETENTION DUTY ADVICE SCHEME) ZITTEN

Naam

Adres

Telefoonnummer

Faxnummer

Wilson & Co

697 High Road,

020 8808 7535

020 8880 3393

Tower, 020 8733 7200

020 8733 7250

Tottenham,
London, N17 8AD
www.wilsonllp.co.uk
Colnbrook, Harmondsworth, Yarl’s Wood
Lupins Solicitors

10th

Floor

1 Olympian Way,
Wembley, Middlesex, HA9 0NP

www.lawrencelupin.co.uk

Brook

House,

Campsfield

House,

Harmondsworth,
Tinsley House, Yarl’s Wood

Duncan Lewis

1 Kingsland High Street,

020 7923 4020

020 7923 3320

020 8672 8779

020 8675 5985

Hackney,
London, E8 2JS

www.duncanlewis.co.uk

Brook

House,

Campsfield

House,

Colnbrook, Harmondsworth, Morton Hall,
Tinsley House, The Verne, Yarl’s Wood

257-259 Balham High Road,
Fadiga & Co

London, SW17 7BD

www.fadigaandco.com

Colnbrook, Harmondsworth, Morton Hall,
The Verne, Yarl’s Wood
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Howe & Co

1010 Great West Road,

020 8840 4688

020 8840 7209

Buildings, 0191 477 7728

0191 269 6838

Point, 01709 511 100

01709 371 917

Hall 0208 682 4040

0208 682 4500

Harmondsworth, Morton Hall, The Verne, 01865 770111

01865 749099

Brentford,
Middlesex, TW8 9BA

www.howe.co.uk

Harmondsworth,

Tinsley

House,

Yarl’s

Wood
Halliday

Reeves Collingwood

advocatenkantoor

38 Collingwood Street,
Newcastle upon Tyne, NE1 1JF

www.hallidayreeves.co.uk

Morton Hall, The Verne
Parker

Rhodes The

Hickmott Advocaten

Bradmarsh Way
Bradmarsh Business Park
Rotherham S60 1BP

www.prhsolicitors.co.uk

Morton
Thompson & Co
First Floor
14-16 Mitcham Rd,
London, SW17 9NA

www.thompsonlaw.co.uk

Turpin and Miller LP

Yarl’s Wood

1

Agnes

Court,

Oxford Road,
Oxford, OX4 2EW

www.turpinmiller.co.uk

Campsfield House
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GLASGOW
Naam

Adres

Telefoonnummer

Faxnummer

Livingstone Brown

84 Carlton Place,

0141 429 8166

0141 420 1337

0141 946 7777

0141 946 9402

0141 552 0033

0141 552 0333

0141 429 0600

0141 429 0650

0141 332 0086

0141 332 8295

Glasgow, G5 9TD

www.livbrown.co.uk
Gray & Co Advocaten

16 Bilsland Drive,
Maryhill,
Glasgow, G20 9TH

www.grayandcoglasgow.co.uk
Peter G Farrell

70 Royston Rd,
Glasgow, G21 2N

Hamilton Burns WS

63 Carlton Place
Glasgow, G5 9TW

www.hamiltonburns.co.uk
Drummond Miller LLP

65 Bath Street,
Glasgow, G2 2DD

www.drummondmiller.co.uk
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Termenlijst
DIT IS EEN UITLEG VAN SOMMIGE TERMEN GEBRUIKT IN DIT BOEK

Detentie Advies Dienst Programma (Detention Duty Advice scheme - DDA)
Gratis juridisch advies gegeven door advocatenkantoren aan hen die in immigratie detentie worden
gehouden, gegeven onder juridische bijstand.

Verspreiding (Dispersal)
Verspreiding is het proces waarin het Ministerie van Veiligheid en Justitie iemand verplaatst naar
een accommodatie buiten Londen en het Zuid-Oosten. Ze worden eerst verplaatst naar een
‘voorlopige accommodatie’ (initial accommodation) terwijl hun aanvraag voor accommodatieondersteuning wordt verwerkt. Wanneer de aanvraag verwerkt en toegewezen is worden ze
verplaatst naar een ‘verspreiding accommodatie’ elders in het VK.

Gefaciliteerde Return Programma (Facilitated Return Scheme)
Dit is een programma dat zorgt dat gevangenen met een buitenlandse nationaliteit worden
teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dit programma wordt geleid door het Ministerie van
Veiligheid en Justitie

Eerste Aanleg Tribunaal - Immigratie en Asielkamer (First-Tier Tribunal - Immigration and
Asylum Chamber)
Het Eerste Aanleg Tribunaal (Immigratie en Asielkamer), ook wel FTT (‘IAC’) genoemd, is een
onafhankelijk tribunaal dat beroepen behandelt tegen beslissingen gemaakt door de Minister van
Veiligheid en Justitie en overheidsambtenaren in immigratie-, asiel- en nationaliteit-zaken. Het
behandelt ook alle borgtocht aanvragen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie Borgtocht (Home Office bail)
Ministerie van Veiligheid en Justitie Borgtocht (voorheen bekend als Hoofd van Immigratie
borgtocht - Chief Immigration Officer bail) is een manier om een gedetineerd persoon, of iemand
die namens deze persoon handelt, vrijlating kan aanvragen.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie - VK visums en immigratie (Home Office - UK Visas and
Immigration)
Deze afdeling in het Ministerie van Veiligheid en Justitie beheert VK grenscontrole en handhaaft
immigratie- en handelsregelgeving. Het beschouwt ook aanvragen voor toestemming om het VK
binnen te komen of om er te blijven, en voor staatsburgerschap en asiel.

Mensenrechten (Human Rights)
In het algemeen wordt hiermee bedoeld de basisrechten die iedereen zou moeten hebben. In het
Engels recht zijn dit de rechten die uit het Europese Verdrag van de Rechten van de Mensen
(European

Convention

on

Human

Rights)

voortvloeien,

het

raamwerk

van

Europese

Mensenrechten wetgeving die het VK moet volgen. Artikel 3 gaat over het recht om vrij te zijn van
marteling of inhumaan of vernederende behandeling of straf, en artikel 8 gaat over het recht op een
privé-leven en een familie-leven.
Immigratie en Asiel Kamer (Immigration and Asylum Chamber - IAC)
De Immigratie en Asiel Kamer is deel van het Eerste Aanleg Tribunaal dat asiel en immigratie
hoger beroepszaken en borgtocht zittingen behandelt.

Immigratierechter (of Eerste Aanleg Tribunaal Rechter) (Immigration Judge (IJ) or First-tier
Tribunal Judge)
Dit is de titel gegeven aan een lid van het Eerste-Aanleg en Hogere Tribunalen (Immigratie en Asiel
Kamer).

Immigratie Uitzetcentrum (Immigration Removal Centre (IRC))
Immigratie uitzetcentra zijn detentiecentra. Ze worden gebruikt om mensen te detineren met de
bevoegdheden uit de Immigratie Wet, inclusief mensen die in elke fase van het asielproces zijn,
niet alleen hen die in de fase zijn vlak voor de uitzetting.

Voorlopige Accommodatie (Initial Accommodation)
Voorlopige accommodatie wordt aan mensen gegeven voor wie het Ministerie van Veiligheid en
Justitie ofwel instemt om te ondersteunen ofwel instemt om accommodatie te bieden terwijl het
besluit of het zal doorgaan met het bieden van ondersteuning aan deze persoon. Normaal
gesproken wordt deze accommodatie aangeboden aan mensen die niet eerder veroordeeld zijn
geweest voor een strafrechtelijk feit. Als de aanvraag wordt toegewezen dan wordt de persoon die
ondersteund wordt verplaatst naar een verspreiding accommodatie elders.
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Rechterlijke Toetsing (Judicial Review (JR))
De procedure waarin het Gerechtshof bepaalt of de beslissingen gemaakt door een publiek orgaan
legaal zijn. Rechterlijke toetsing is beperkt tot de herziening van rechtsvragen, en het gaat niet zo
ver dat de gegrondheid van een beslissing wordt getoetst of de feiten van de zaak.

Juridische Bijstand (Legal Aid)
Juridisch advies dat wordt betaald door de overheid voor mensen die ervoor in aanmerking komen,
omdat ze zich niet kunnen veroorloven om er zelf voor te betalen en hun immigratie- of asielzaak
zal waarschijnlijk slagen.

Juridisch Vertegenwoordiger (Legal Representative)
Een juridisch vertegenwoordiger is een advocaat, de werknemer van een advocaat of een ander
persoon die gemachtigd is om voor de aanvrager of klager in hoger beroep handelt in een
bepaalde zaak of claim.

Maandelijks Vooruitgang Rapport (Monthly Progress Report MPR))
De wet dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie

het volgende moet doen: (i) je detentie

regelmatig beoordelen om zeker te zijn dat detentie nog steeds noodzakelijk is; en (ii) schriftelijk de
redenen geven voor je voortdurende detentie. Dit wordt eens per maand gedaan in de vorm van
maandelijks vooruitgang rapport.

Hoorzitting Aankondiging (Notice of Hearing)
De brief van de Immigratie en Asiel Kamer (IAC – Immigration and Asylum Chamber) die je vertelt
wat de tijd, datum en locatie is van je borgtochtzitting.

Bureau van de Immigratie Diensten Commissaris (Office of the Immigration Services
Commissioner (OISC))
De commissaris die immigratie advies in het VK reguleert.

Melding (Reporting)
De meeste asielzoekers die niet gevangen zitten worden verwacht zich te melden bij een
meldingscentrum of bij een politiebureau.
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Sectie 4 Ondersteuning (Section 4 Support)
Dit refereert naar ondersteuning die normaal gesproken wordt gegeven aan mensen in detentie
onder sectie 4(1)(c) van de Immigratie en Asiel Wet 1999.

Tagging (Tagging)
Tagging, ook wel bekend als elektronische monitoring, is wanneer het Ministerie van Veiligheid en
Justitie een elektronisch label aan een persoon doet (meestal om de enkel), zodat ze hun
bewegingen ten alle tijden kunnen volgen. De rechtbank kan elektronisch taggen verordenen aan
iedereen die het vrijlaat op borgtocht die voorheen veroordeeld is geweest voor een strafbaar feit.

Tijdelijke toegang (Temporary Admission (TA))
Tijdelijke toegang is vrijlating uit detentie dat geautoriseerd wordt door het Ministerie van Veiligheid
en Justitie. Deze term is vervangen door de term ‘Ministerie van Veiligheid en Justitie borgtocht’.
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Het doel van dit “Hoe Uit Detentie te Komen” boek is om
gedetineerden te adviseren over hun rechten met betrekking tot
borgtocht. Het boek heeft niet doel om advies te geven over je
aanvraag om in het VK te blijven.
Het is niet een alomvattend overzicht van de wet over detentie en
borgtocht en het kan niet een juridisch vertegenwoordiger vervangen.
We hebben geprobeerd om deze gids zo accuraat mogelijk te maken
op het moment dat dit geprint werd, maar we kunnen geen
verantwoordelijk nemen voor enige fouten en waarschuwen je dat het
recht en detentie-beleid kan veranderen.
Om te checken dat je de laatste versie van dit boek hebt, bel met het
BID op 020 7456 9750. We zullen immigratie gedetineerden de meest
recente versie gratis toesturen. Voor juridische vertegenwoordigers is
de gids beschikbaar op onze website, www.biduk.org.

Borgtocht voor Immigratie Gedetineerden (Bail for Immigration Detainees (BID)) is een geregistreerd
charity, nummer 1077187
Geregistreerd in Engeland als een Limited Company nummer 03803669.
Erkend door het Bureau van de Immigratie Diensten Commissaris referentie-nummer N200100147

DEZE VERSIE IS GEUPDATED IN JANUARI 2018.
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