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Samenvatting 

Het doorheen de afgelopen decennia geïntensiveerde globaliseringsproces leidde er onder 

andere toe dat een toenemend aantal vreemdelingen tracht te immigreren naar Europa. 

Deze toenemende immigratiestromen werden over het algemeen beantwoord met 

restrictieve vreemdelingenwetgeving, waardoor voor een beduidend aantal vreemdelingen 

enkel het illegaal overschrijden van de grens als mogelijkheid overbleef. In de Belgische 

gevangenissen nam het aantal vreemdelingen zonder recht op verblijf (‘illegale 

vreemdelingen’) toe. Vandaag kunnen illegale vreemdelingen enkel opgesloten worden in de 

gevangenis als gevolg van een (verdenking van een) overtreding van de strafwet. Deze 

‘criminele’ illegale vreemdelingen worden in het politieke discours als een prioriteit voor 

verwijdering van het grondgebied beschouwd. Bovendien heeft de wetgever de vervroegde 

invrijheidstelling van een veroordeelde illegale vreemdeling expliciet verbonden aan een 

verwijdering: de voorlopige invrijheidstelling wordt aan een illegale vreemdeling namelijk 

toegekend met het oog op verwijdering van het grondgebied (of overlevering). 

 

De gevangenisdirecteur speelt een voorname rol in de vervroegde invrijheidstellings-

procedures van illegale vreemdelingen. Voor een illegale vreemdeling die veroordeeld is tot 

een straftotaal van hoogstens drie jaar, beslist de gevangenisdirecteur autonoom om de 

vervroegde invrijheidstelling toe te kennen; voor een illegale vreemdeling die veroordeeld is 

tot een straftotaal van meer dan drie jaar, heeft de gevangenisdirecteur een adviserende 

bevoegdheid voor de strafuitvoeringsrechtbank, die vervolgens de beslissing neemt. 

 

In het kader van deze masterproef werden er 11 gevangenisdirecteurs kwalitatief bevraagd 

om op die manier inzicht te verkrijgen in de invulling van hun beslissingsbevoegdheid en hun 

adviserende rol inzake de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied. In het bijzonder werd er hierbij nagegaan in welke mate aspecten van 

migratiecontrole de beslissing of het advies van de gevangenisdirecteur beïnvloeden. Er kon 

een duidelijk verschil vastgesteld worden: waar informatie omtrent de identificatie (die 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van een gedwongen verwijdering) geen enkele invloed 

heeft bij de beslissing tot invrijheidstelling bij een straftotaal van hoogstens drie jaar, is een 

identificatie cruciaal bij een straftotaal van meer dan drie jaar. Behoudens deze vaststelling 

zijn de gevangenisdirecteurs over het algemeen terughoudend in het opnemen van taken 

van migratiecontrole, vermits de dienst Vreemdelingenzaken hiervoor verantwoordelijk 

wordt geacht. Hoewel medewerkers van de dienst Vreemdelingenzaken sinds 2005 op 
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regelmatige basis de Belgische gevangenissen bezoeken, wordt de vraag gesteld of een 

permanente aanwezigheid van de dienst Vreemdelingenzaken in de gevangenis wenselijk is. 

 

Sleutelwoorden: Gevangenisdirecteur – Vervroegde vrijlating – Illegale vreemdelingen 
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Abstract 

As the process of globalization intensified over the last few decades, the increasing 

immigration flows to Europe were generally met with restrictive legislation, thereby leaving 

immigrants little other options than to pass the border in an illegal manner. The presence of 

foreign nationals without a legal permit of residence (‘illegal immigrants’) in the Belgian 

prisons became more apparent in recent years as well. Nowadays, illegal immigrants are 

only detained in prison following a (suspicion of) violation of the criminal law. In political 

discourses those ‘criminal’ illegal aliens are seen as a priority for expulsion. Moreover, the 

legislator has associated the early release of a convicted illegal immigrant explicitly with 

expulsion: the provisional release is granted to an illegal alien in view of expulsion (or 

extradition). 

 

The prison governor plays an important role in the early release procedures of illegal 

immigrants: when an illegal immigrant is convicted to a prison sentence of up to three 

years, the governor has to decide autonomously if an early release will be granted; when an 

illegal immigrant is convicted to a prison sentence of more than three years, the governor 

has to deliver an advice to the Sentence Implementation Court. The Sentence 

Implementation Court in turn will take the decision. 

 

For this master thesis, 11 prison governors were interviewed in a qualitative manner in order 

to provide an insight in the way they interpret their decisional power and advisory role with 

regard to the provisional release in view of expulsion. Attention was explicitly paid to 

whether aspects of migration control influence the decision or the advice of the prison 

governor. A clear difference was observable: where information regarding the identification 

(that is necessary to carry out a forced return) does not have any influence on the decision 

to grant a provisional release for sentences of up to three years, identification is crucial in 

case of sentences of more than three years. Despite this observation, it was demonstrated 

that, in general, the prison governor did not carry out tasks of immigration control, as this is 

the responsibility of the Office of Foreigners’ Affairs. Although members of the Office of 

Foreigners’ Affairs enter the Belgian prisons on a regular basis since 2005, the question is 

raised if a permanent presence of immigration services in prison should be given 

consideration. 

 

Keywords: Prison governor – Early release – Illegal immigrants 
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1 Inleiding 

1.1 Het historische samenspel van migratie en controle 

Hoewel migratie een fenomeen van alle tijden is, ging in de 19de eeuw de hoofdzakelijk 

seizoensgebonden migratie van weleer over in meer langdurige en omvangrijke 

bevolkingsverplaatsingen.1 De krachten van de moderniteit, die eveneens een (aanvankelijk 

nog langzaam) proces van globalisering op gang brachten, leidden tot grootschalige 

bevolkingsverplaatsingen van het platteland naar de stad.2 Voornamelijk in de tweede helft 

van de 19de eeuw nam de industrie de voorheen dominante positie van de landbouw in de 

Belgische economie over. Landbouwgebieden ontvolkten, terwijl steden en industriecentra 

hun bevolking zagen toenemen.3 Aldaar werd het groeiende arbeidersproletariaat tegen een 

hongerloon tewerkgesteld. Deze stadsmigratie en haar gevolgen waren voorwerp van 

controle: arbeidersprotest werd door ordehandhavingsdiensten hardhandig onderdrukt4, 

landloperij werd bestraft, dan wel tegen het einde van de 19de eeuw beantwoord met een 

administratieve maatregel ter disciplinering van deze werklozen.5 Binnen deze context wordt 

ook de doorbraak van de gevangenisstraf geassocieerd met de doorbraak van de fabriek als 

productievorm.6 De Giorgi stelt: “The penitentiary emerged as an institution ancillary to the 

factory, as a penal technology whose power effects were consistent with the requirements of 

an emerging industrial system of production.”7 Deze macro-sociologische blik op het 

ontstaan van de gevangenisstraf gaat enigszins voorbij aan de Verlichte strafrechtstheorieën 

die een proportionele en subsidiaire bestraffing op basis van een duidelijke wet 

vooropstelden als (zo mogen we aannemen) goedbedoelde reactie tegen de excessen van 

het Ancien Regime.8 Eerder dan de lijfstraf sloot de gevangenisstraf, berekenbaar in een 

proportionele strafduur, bij deze strafrechtstheorieën aan.9 Daarenboven moet opgemerkt 

worden dat een streven naar een gevangenisregime gericht op de morele verbetering van de 

                                                      
1 F. CAESTECKER, Vluchtelingenbeleid in de naoorlogse periode, Brussel, VUBPRESS, 1992, 11. 
2 D. MELOSSI, “In a peaceful life. Migration and the crime of modernity in Europe/Italy”, Punishment & Society 
2003, 371. 
3 E. WITTE, J. CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België (van 1830 tot heden), Antwerpen, 
Standaard Uitgeverij, 2005, 67-68. 
4 Ibid., 79. 
5 I. VERSMESSE, Onderzoek naar de betekenis van de nachtopvang voor gebruikers, onuitg. meesterproef Sociaal 
Werk Universiteit Gent, 2010-11, 9-10; F. CAESTECKER, “In het kielzog van de Natie-Staat. De politiek van 
nationaliteitsverwerving, -toekenning en -verlies in België, 1830-1909”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste 
Geschiedenis 1997, 333-334. 
6 D. MELOSSI en M. PAVARINI, The prison and the factory. Origins of the penitentiary system, Londen, Macmillan, 
1981, 42. 
7 A. DE GIORGI, “Punishment and political economy” in J. SIMON en R. SPARKS (eds.), The SAGE handbook of 
punishment and society, Londen, Sage, 2013, 45. 
8 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 11-12. 
9 Er moet evenwel opgemerkt worden dat ook de link gelegd kan worden tussen de gevangenisstraf uitgedrukt in 

een bepaalde strafduur en de doorbraak van het kapitalisme waarin tijd en geld in toenemende mate met elkaar 
geassocieerd geraakten: M.E. WOLFGANG, “Crime and punishment in Renaissance Florence”, The Journal of 
Criminal Law and Criminology 1990, 578-583. 
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gevangene (hoewel inderdaad met een sterk disciplinerend karakter) eveneens vanuit een 

filantropische invalshoek werd vooropgesteld.10 Ondanks deze bedenkingen blijft het 

interessant om vast te stellen dat de 19de-eeuwse arbeidersmigratie naar de stedelijke 

industriekernen gepaard ging met controlerende aspecten: “There is an inner dialectic of 

movement and stop, in these historical processes that should not be missed.”11 

 

De kritische criminoloog Bianchi ziet een gelijkenis tussen de 19de-eeuwse situatie, waarin 

een beperkte burgerij kapitaal accumuleerde door de goedkope tewerkstelling van een 

uitbreidende arbeidersklasse, en de hedendaagse situatie: “Wij, bewoners van de 

welvarende eerste en tweede wereld, krijgen onze welvaart gegarandeerd ten koste van 

driekwart van de rest der planeetbewoners die tot chronische armoede zijn veroordeeld. Er 

is wat schaalvergroting maar het principe is gelijk gebleven.”12 De schaalvergroting waar 

Bianchi het over heeft, kan geassocieerd worden met het proces van globalisering; een 

proces dat in de decennia na het uitkomen van zijn boek danig versneld en geïntensiveerd 

is. Een van de kenmerken van deze geglobaliseerde wereld is de toegenomen mobiliteit van 

personen.13 Mobiliteit is echter een sterk gestratificeerd fenomeen: waar de gegoede 

wereldburgers vrij de wereld kunnen rondreizen, kijkt een groot gedeelte van de 

wereldbevolking tegen letterlijke en figuurlijke grenzen op wanneer ze zich willen 

verplaatsen.14 Opnieuw wordt dus de controle van de migrerende niet-kapitaalkrachtige 

bevolking vooropgesteld. Hedendaagse processen van migratiecontrole kunnen echter niet 

zonder meer gelijkgesteld worden met deze in eerdere tijdsgewrichten.15 In het bijzonder is 

de nadruk heden verschoven naar de controle van de internationale, zelfs intercontinentale 

migratie. Mits inachtneming van voorgaande opmerking biedt de kritische theorievorming op 

het gebied van de sociologie van bestraffing, die zich inderdaad aanvankelijk richtte op de 

rol van nationale penale systemen in de regulering van de eigen arbeidsmarkt, evenwel 

interessante theoretische aangrijpingspunten om hedendaagse, geglobaliseerde aspecten 

van migratie- en criminaliteitscontrole te analyseren.16 

 

                                                      
10 J. CHRISTIAENS, “Het stenen hemd. Aspecten van het 19e-eeuwse penitentiaire vraagstuk in België”, Panopticon 
2001, 325-327. 
11 D. MELOSSI, “In a peaceful life. Migration and the crime of modernity in Europe/Italy”, Punishment & Society 
2003, 372. 
12 H. BIANCHI, Basismodellen in de kriminologie, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1980, 21. 
13 K.F. AAS, “Analysing a world in motion: Global flows meet ‘criminology of the other’”, Theoretical Criminology 
2007, 284-285. 
14 K.F. AAS, Globalization & Crime, Londen, Sage, 2013, 31-32; Z. BAUMAN, Globalization: The human 
consequences, Cambridge, Polity Press, 1998, 92-93. 
15 L. WEBER en B. BOWLING, “Valiant beggars and global vagabonds: Select, eject, immobilize”, Theoretical 

Criminology 2008, 369. 
16 A. DE GIORGI, “Immigration control, post-Fordism, and less eligibility. A materialist critique of the criminalization 
of immigration across Europe”, Punishment & Society 2010, 148. 
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Dat in de 19de eeuw voornamelijk binnenlandse arbeidersmigratie van het platteland naar de 

stad voorwerp van controle was, wil echter niet zeggen dat er geen migraties over de 

landsgrenzen heen plaatsvonden. Grensoverschrijdende immigratie bleef evenwel 

hoofdzakelijk beperkt tot die uit de buurlanden.17 Bovendien kan het 19de-eeuwse Belgische 

vreemdelingenbeleid als rudimentair omschreven worden, wat slechts een minimale vorm 

van migratiecontrole impliceert. Het pas ontstane België bouwde aanvankelijk nog wel een 

aantal protectionistische maatregelen in (grenscontroles, vereiste van een reispas, etc.), 

maar al snel werd er een evolutie naar een liberaal immigratiebeleid doorgemaakt. Elke 

vreemdeling zonder gerechtelijk verleden die in zijn levensonderhoud kon voorzien, mocht 

zich in België vestigen.18 Ook de verwijdering van het grondgebied was een maatregel die 

doorheen de 19de eeuw bijna uitsluitend voorbehouden bleef voor de landlopende en 

criminele vreemdelingen.19 Deze vaststelling maakt duidelijk dat het vreemdelingenrecht van 

bij aanvang weliswaar een instrument was (en wellicht inherent een instrument is) om 

ongewenste ‘outsiders’ van het grondgebied te weren, maar dat het labellen van 

vreemdelingen als ongewenst in eerste instantie beperkt bleef tot criminele en potentieel 

armlastige vreemdelingen.20 Economische immigratie was vooralsnog niet het voorwerp van 

intensieve migratiecontrole, daar de belangen van de groeiende Belgische arbeidersklasse, 

wegens hun gebrek aan invloed op het politieke toneel, van ondergeschikt belang waren: “If 

an employer wanted to recruit aliens, even if they replaced national labor […], the state did 

not intervene.”21 Besluitend kan er gesteld worden dat de beperkte aandacht voor 

migratiecontrole doorheen de 19de eeuw niet onlogisch is. Enerzijds bleef, zoals gezegd, de 

immigratie naar België beperkt en anderzijds had het onderscheid tussen Belg en 

vreemdeling slechts weinig inbedding in de dagdagelijkse sociale realiteit: “State 

administration was not very dense, political rights were for the happy few, and social rights 

were scarce.”22 

 

De geleidelijke democratisering van de Belgische staat, in het bijzonder door de invoering 

van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannelijke onderdanen na WOI, wakkerde de 

politieke gevoeligheid voor de belangen van de nationale arbeidersklasse aan. Aanvankelijk 

was er echter nog geen sprake van gereguleerde arbeidsmigratie. Er werd louter voor 

                                                      
17 D. GELDOF, Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert, Leuven, Acco, 2013, 14. 
18 F. CAESTECKER, “Vluchtelingen en de transformatie van het vreemdelingenbeleid in België (1860-1914)”, 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2010, 346-347. 
19 N. COUPAIN, “L’expulsion des étrangers en Belgique (1830-1914)”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste 
Geschiedenis 2003, 21-23. 
20 F. CAESTECKER, “Vluchtelingen en de transformatie van het vreemdelingenbeleid in België (1860-1914)”, 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2010, 347. 
21 F. CAESTECKER, Alien policy in Belgium, 1840-1940. The creation of guest workers, refugees and illegal aliens, 
New York, Berghahn Books, 2000, 49. 
22 Ibid., 17. 
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geopteerd om het grensbeleid aan de economische conjunctuur aan te passen.23 De vraag 

naar een ingrijpender overheidsoptreden ten aanzien van vreemdelingen begon echter luider 

te klinken tijdens de economische crisis van de jaren 1930. Het is dan ook in deze periode 

dat de kiemen werden gelegd voor een restrictief vreemdelingenbeleid en de bijhorende 

sociale constructie van de illegale vreemdeling als hij die deze vooropgestelde restrictieve 

regels overtreedt.24 Caestecker stelt echter dat de ultieme toetssteen voor de invloed van 

het migratiebeleid op de sociale realiteit wordt gevormd door de mate waarin illegale 

vreemdelingen daadwerkelijk het grondgebied verlaten.25 De aspiratie van de uitvoerende 

macht om slagkrachtig tegen illegale migratie te kunnen optreden werd doorheen de jaren 

1930 slechts beperkt ingewilligd, waardoor de sociale impact van illegaliteit relatief beperkt 

bleef. Bij het uitbreken van WOII zag de uitvoerende macht echter zijn kans schoon om een 

besluitwet op de vreemdelingenpolitie (1939) uit te vaardigen met als doel een slagkrachtig 

vreemdelingenbeleid. Deze besluitwet voorzag voor het eerst in een strafrechtelijke bepaling 

in de tot dan toe louter administratiefrechtelijke wet.26 Het niet door de overheid 

goedgekeurde verblijf werd gecriminaliseerd met een maximumgevangenisstraf van één 

jaar.27 Daarnaast liet deze wet toe dat de illegale vreemdeling “wier aanwezigheid voor 

’s lands veiligheid of ’s lands economie schadelijk of gevaarlijk werd geacht” voor 

onbepaalde duur werd opgesloten.28 De wet op de vreemdelingenpolitie van 28 maart 1952 

bevatte soortgelijke bepalingen.29 Merk hierbij op hoe het fenomeen van illegaliteit 

aansluiting vindt bij een kritisch reactieve criminaliteitsdefinitie.30 

 

In de praktijk (‘law in action’) bleef immigratie naar België echter ook in de naoorlogse 

periode mogelijk en werden er zelfs actief mannelijke ‘gastarbeiders’ gerekruteerd in het 

buitenland.31 De oliecrisis van 1973 en de migratiestop die daarop afgekondigd werd, 

verhinderde de volgmigratie van vrouwen en kinderen evenmin.32 Desalniettemin nam vanaf 

de jaren 1980 de aandacht voor het bestrijden van illegale migratie toe, om een sterke 

                                                      
23 F. CAESTECKER en A. MORELLI, “Het bewogen ontstaan van een vluchtelingenbeleid in België (1918-1940)”, 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2010, 388. 
24 J. DE BOCK, “De vreemdelingenwet van 28 maart 1952”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2008, 
163. 
25 F. CAESTECKER, Alien policy in Belgium, 1840-1940. The creation of guest workers, refugees and illegal aliens, 
New York, Berghahn Books, 2000, 279. 
26 J. DE BOCK, “De vreemdelingenwet van 28 maart 1952”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2008, 
164. 
27 F. CAESTECKER en A. MORELLI, “Het bewogen ontstaan van een vluchtelingenbeleid in België (1918-1940)”, 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2010, 402. 
28 J. DE BOCK, “De vreemdelingenwet van 28 maart 1952”, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 2008, 
164. 
29 Ibid., 171-172. 
30 N.P. DE GENOVA, “Migrant “illegality” and deportability in everyday life”, Annual Review of Anthropology 2002, 

439. 
31 D. GELDOF, Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert, Leuven, Acco, 2013, 15-17. 
32 Ibid., 17-19. 
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impuls te krijgen in de jaren 1990.33 Zo werd de in 1980 tot stand gekomen 

Vreemdelingenwet34 doorheen de jaren 1990 meerdere keren gewijzigd, wat er onder meer 

toe leidde dat (illegale) vreemdelingen in een uitbreidend aantal gevallen en gedurende 

langere tijd administratief opgesloten konden worden in de speciaal hiertoe opgerichte 

gesloten centra voor illegalen.35 

 

De toegenomen aandacht voor de bestrijding van illegale migratie vertaalde zich eveneens 

op intergouvernementeel niveau. In 1985 sloten Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en 

Luxemburg het Schengenakkoord, voornamelijk gericht op het vergemakkelijken van het 

vrije verkeer binnen de Schengenzone. In de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 1990 

werden er echter ook een aantal ‘compenserende maatregelen’ voorzien om de potentiële 

negatieve neveneffecten van het vrije verkeer van personen tegen te gaan, zoals een 

bevordering van de wederzijdse justitiële en politiële samenwerking, de oprichting van het 

Schengeninformatiesysteem (de meest uitgebreide databank betreffende politiële en 

justitiële samenwerking en externe grenscontrole in Europa36), etc.37 Opnieuw wordt de 

eerder beschreven ambivalentie van het globaliseringsproces duidelijk: de toegenomen 

mobiliteit op internationale schaal, aangemoedigd vanuit economisch oogpunt, bracht 

eveneens een verhoogde aandacht voor misdaad, illegale migratie en terrorisme met zich 

mee.38 Doorheen de jaren 1990 traden andere Europese landen tot Schengen toe, wat 

uiteindelijk aanleiding gaf om de Schengenuitvoeringsovereenkomst in het EU-recht op te 

nemen met een protocol bij het verdrag van Amsterdam (1999).39 Na de eeuwwisseling nam 

de Europese samenwerking binnen het vreemdelingenrechtelijke domein verder toe, gericht 

                                                      
33 M. VAN MEETEREN, Irregular migrants in Belgium and the Netherlands. Aspirations and incorporation, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014, 63. 
34 Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, BS 31 december 1980, 14584. In deze bijdrage verkort weergegeven als ‘Vreemdelingenwet’. 
35 V. VAN DEN EECKHOUT en M.C. FOBLETS, “Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen. Een artikelsgewijze 
doorlichting van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (de Vreemdelingenwet)” in B. HUBEAU en M.C. FOBLETS (eds.), 
Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (deel 3), Brugge, Die Keure, 1999, 352. 
36 K.F. AAS, “Crimmigrant bodies and bona fide travelers: Surveillance, citizenship and global governance”, 
Theoretical Criminology 2011, 334. 
37 P. DE HERT, K. WEIS, J. VAN CAENEGHEM en M. HOLVOET, Handboek internationaal en Europees strafrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 335-336; E. BAKER, “Governing through crime – The case of the European Union”, 
European Journal of Criminology 2010, 192-193. 
38 C. LEBBE, “Het Ban-opticon in de Schengenruimte: De ambivalente betekenis van mobiliteit”, Open 2011, afl. 21, 
82. 
39 Doordat lidstaten voor een (selectieve) opt-out konden opteren, valt het Schengengebied niet volledig samen met 

dat van de EU. Het Schengengebied omvat momenteel alle EU-lidstaten met uitzondering van Bulgarije, Cyprus, 
Ierland, Kroatië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast maken een aantal niet-EU-lidstaten deel uit van 
het Schengengebied, met name IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. 
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op de versterking van de controle van de Schengenbuitengrenzen en de organisatie van een 

doeltreffend terugkeerbeleid.40 

 

1.2 De noodzaak van criminologische aandacht 

De focus van de criminologie als wetenschapsdiscipline bleef lange tijd beperkt tot de eigen 

natie: “In making its small, but not unimportant, contribution to understanding the 

conditions of modern social life, criminology has largely assumed the Hobbesian conception 

of political community: of sovereign states securing within their own borders the conditions 

of domestic peace by monopolizing the means of internal violence.”41 Hoewel de gevolgen 

van het globaliseringsproces intussen wel op de nodige aandacht vanuit criminologische 

hoek kunnen rekenen (o.a. criminaliteitsfenomenen ten gevolge van de toegenomen 

mobiliteit42, de verhoogde aanwezigheid van migranten binnen de criminaliteitsstatistieken 

en de strafrechtsketen43, etc.), blijven de controlerende aspecten van het 

vreemdelingenrecht zelf, zeker binnen de Belgische criminologiebeoefening, grotendeels 

buiten beschouwing. Nochtans geven Van Der Leun en De Ridder terecht aan dat “de loutere 

vaststelling van illegale toegang tot of verblijf op het grondgebied een reeks maatregelen in 

werking [zet] die binnen het strafrecht haar gelijke niet kent.”44 Gezien de ‘vrijwillige’ 

terugkeer het uitgangspunt van het terugkeerbeleid vormt45, wordt aan een illegale 

vreemdeling weliswaar in eerste instantie een periode voor vrijwillig vertrek toegestaan. 

Indien er binnen deze periode echter geen gevolg aan het terugkeerbesluit gegeven wordt, 

kan er tot een gedwongen verwijdering van het grondgebied overgegaan worden, eventueel 

gepaard gaand met een terugkeerverbod en eventueel voorafgegaan door een periode van 

administratieve detentie.46 Internationaal is er intussen enige penologische aandacht 

                                                      
40 D. BROEDERS, “The new digital borders of Europe: EU databases and the surveillance of irregular migrants”, 
International Sociology 2007, 71-73. 
41 R. HOGG, “Criminology beyond the nation state: Global conflicts, human rights and the ‘new world disorder’” in 
K. CARRINGTON en R. HOGG (eds.), Critical Criminology. Issues, debates, challenges, Cullompton, Willan 
Publishing, 2002, 212. 
42 Zie bijvoorbeeld: S. VAN DAELE en T. VANDER BEKEN, “Migratie en mobiele daders. Heling bij rondtrekkende 
dadergroepen”, Tijdschrift voor Criminologie 2010, 170-185; D. SIEGEL, Mobiel banditisme. Oost- en Centraal-
Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland, Apeldoorn, Politie en Wetenschap, 2013, 126 p. 
43 Zie bijvoorbeeld: K. BEYENS, “Justitie met een kleurtje”, Orde van de Dag 2007, afl. 40, 21-27; D. COPS, 
S. PLEYSIER, E. VERDONCK en J. PUT, “Delinquentie bij Brusselse scholieren van Belgische en niet-Belgische 
afkomst”, Panopticon 2014, 27-49. 
44 J. VAN DER LEUN en S. DE RIDDER, “Het cumulatief punitief karakter van het migratierecht”, Orde van de Dag 
2013, afl. 61, 35. 
45 K. BERGANS, W. CRUYSBERGHS, G. VERBAUWHEDE, K. VERSTRAELEN, B. VERSTRAETE, et al., “Het 
verwijderingsbeleid” in M.C. FOBLETS en D. VANHEULE (eds.), Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen 
(Deel 13), Brugge, Die Keure, 2010, 107. 
46 De Moor stelt dat er beter van verplicht (in plaats van vrijwillig) vertrek gesproken zou worden. Indien er binnen 
de voorziene termijn geen gevolg aan een terugkeerbesluit gegeven wordt, kan de vreemdeling immers aan een 
gedwongen verwijdering worden onderworpen. Er wordt bijgevolg ‘vrijwillig’ navolging aan een terugkeerbesluit 

gegeven om erger te voorkomen: N. DE MOOR, “Geen weg terug? De rol van ondersteunde terugkeer als duurzaam 
sluitstuk van het migratiebeleid” in M. MOREL en C. RYNGAERT (eds.), Migratie: Winnaars en verliezers, Leuven, 
Acco, 2011, 46-65. 
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gegroeid voor de administratieve detentie van vreemdelingen47, maar in België blijft zulke 

aandacht vooralsnog zo goed als onbestaande.48 Het lijkt me nochtans aangewezen om het 

vreemdelingenrecht, dat een inherent instrument van sociale in- en uitsluiting vormt en in 

een aantal ingrijpende dwangmaatregelen voorziet, te betrekken bij het conceptualiseren 

van punitiviteit. 

 

Nog los van het vraagstuk omtrent punitiviteit kent het vreemdelingenrechtelijke domein 

criminologische relevantie door het potentiële samenspel ervan met het strafrechtelijke 

domein. Stumpf introduceerde in dit verband het concept ‘crimmigratie’, hiermee verwijzend 

naar verschillende tendensen: “(1) the substance of immigration law and criminal law 

increasingly overlaps, (2) immigration enforcement has come to resemble criminal law 

enforcement, and (3) the procedural aspects of prosecuting immigration violations have 

taken on many of the earmarks of criminal procedure.”49 Het concept werd hoofdzakelijk 

uitgewerkt in de Angelsaksische literatuur, waarbij er voornamelijk gefocust wordt op de 

‘criminalisering van migratie’. Zo zijn in de VSA en Groot-Brittannië de meeste inbreuken op 

de vreemdelingenwet (o.a. het beledigen van een migratieambtenaar, het liegen tegen een 

migratieambtenaar, het niet meewerken met het re-documentatieproces) gecriminaliseerd.50 

Aliverti toont aan dat, althans in Groot-Brittannië, de beslissing tot vervolging van een 

migratie-gerelateerd delict afhankelijk is van de verwijderbaarheid van de betrokkene: 

slechts wanneer iemand niet onmiddellijk gedwongen kan worden verwijderd, wordt een 

vervolging overwogen om op die manier tijd te ‘kopen’ om een gedwongen verwijdering te 

organiseren.51 Deze vorm van crimmigratie blijft in België echter beperkt. In de 

Vreemdelingenwet zijn er weliswaar een aantal strafbepalingen opgenomen, zoals het 

illegaal verblijf dat gecriminaliseerd is in art. 75 Vreemdelingenwet. Toch wordt vervolging 

louter omwille van illegaal verblijf de facto niet ingesteld.52 In het licht van recente Europese 

                                                      
47 M. BOSWORTH, “Subjectivity and identity in detention: Punishment and society in a global age”, Theoretical 
Criminology 2012, 123-140; M. BOONE, “Penitentiaire beginselen en de bewaring van vreemdelingen”, Proces 
2003, 301-311. 
48 L. BREULS en S. DE RIDDER, “Van bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de werking van 
vreemdelingenbewaring (boekbespreking)”, Panopticon 2014, 373. 
49 J. STUMPF, “The crimmigration crisis: Immigrants, crime, and sovereign power”, American University Law Review 
2006, 381. 
50 HOME OFFICE, Protecting our border, protecting the public. The UK Border Agency’s five year strategy for 
enforcing our immigration rules and addressing immigration and cross border crime, Londen, Home Office, 2010, 
26-32; J.M. CHACON, “Overcriminalizing immigration”, The Journal of Criminal Law & Criminology 2012, 651. 
51 A. ALIVERTI, “Exploring the function of criminal law in the policing of foreigners: The decision to prosecute 
immigration-related offences”, Social & Legal Studies 2012, 519. 
52 Wanneer een vreemdeling voor de strafrechtbank verschijnt voor een ander strafrechtelijk feit, wordt er 

eventueel wel een bijkomende straf voor het illegaal verblijf opgelegd. Uit een eigen (ongepubliceerd) kleinschalig 
onderzoek van de strafbladen van vreemdelingen zonder recht op verblijf blijkt dat de toepassing hiervan sterk 
verschilt tussen de rechtbanken onderling. 
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rechtspraak lijkt zulke vervolging zelfs niet (altijd) mogelijk.53 Illegale vreemdelingen komen 

heden dus enkel in de Belgische gevangenis terecht omwille van (de verdenking van) het 

plegen van criminele feiten. 

 

Een andere tendens in de Angelsaksische wereld is het toekennen van 

vreemdelingenrechtelijke gevolgen aan een criminele veroordeling. Zo nam de afgelopen 

decennia in de VSA de lijst van misdrijven waardoor verblijfsgerechtigde vreemdelingen in 

aanmerking voor repatriëring komen, sterk toe.54 In Engeland en Wales worden 

verblijfsgerechtigde vreemdelingen die een gevangenisstraf van 12 maanden (derdelanders) 

of 24 maanden (EU-onderdanen) opliepen, na het uitzitten van hun straf verplicht 

gerepatrieerd.55 Hoewel vreemdelingen met recht op verblijf in België eveneens tijdens hun 

detentie kunnen worden teruggewezen of uitgezet op basis van overwegingen van openbare 

orde (waarbij ze hun verblijfsrecht verliezen), is het terugwijzen en uitzetten van 

verblijfsgerechtigde vreemdelingen omwille van een strafrechtelijke veroordeling hier veel 

minder gangbaar.56 Wel is het zo dat, tenminste in discours57, de vreemdelingen zonder 

recht op verblijf in het strafrechtelijke systeem (waarnaar vaak verwezen wordt met de term 

‘criminele illegalen’) als een prioritaire groep voor verwijdering van het grondgebied worden 

beschouwd. De gedwongen verwijdering en de administratieve dwangmaatregelen die 

eventueel bovenop de strafrechtelijke veroordeling volgen, zijn desalniettemin te situeren 

buiten het traditionele strafrechtelijke systeem, waardoor er zeker niet op eenduidige wijze 

sprake is van crimmigratie. Illegale vreemdelingen die geen strafbare feiten hebben 

gepleegd, kunnen bijvoorbeeld ook aan deze administratieve opsluiting in afwachting van 

een gedwongen verwijdering onderworpen worden. Door de expliciete focus op de illegale 

vreemdelingen in de strafrechtsketen gaat evenwel een “managing migration through 

crime”-these tot op zekere hoogte ook op voor België.58 

 

                                                      
53 HvJ 6 december 2011, C-329/11, Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne. Voor een bespreking van het 
arrest, zie: R. RAFFAELLI, “Case note: The Achughbabian case. Impact of the return directive on national criminal 
legislation”, Diritto Penale Contemporaneo 2012, afl. 1, 176-183. 
54 S.H. LEGOMSKY, “The new path of immigration law: Asymmetric incorporation of criminal justice norms”, 
Washington and Lee Law Review 2007, 484. 
55 M. BOSWORTH, “Deportation, detention and foreign-national prisoners in England and Wales”, Citizenship Studies 
2011, 584. 
56 In 2013 werden er 15 gedetineerde vreemdelingen uitgezet en 160 gedetineerde vreemdelingen teruggewezen. 
Het betreft een overschatting van het aantal personen waarvan het verblijfsrecht werd ingetrokken, vermits 
ministeriële besluiten tot terugwijzing tevens aan vreemdelingen zonder recht op verblijf betekend worden. Voor de 
cijfers, zie: DIENST VREEMDELINGENZAKEN, Activiteitenrapport 2013, Brussel, Algemene Directie 
Vreemdelingenzaken, 2014, http://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/2013_NL.pdf, 173. 
57 In hoofdstuk 3 zal er beargumenteerd worden dat in de praktijk een repatriëring van een illegale vreemdeling na 
het uitzitten van een strafrechtelijke detentie niet in alle gevallen opportuun of haalbaar wordt geacht. 
58 L. FEKETE en F. WEBBER, “Foreign nationals, enemy penology and the criminal justice system”, Race & Class 
2010, afl. 4, 2-3; J.M. CHACON, “Managing migration through crime”, Columbia Law Review Sidebar 2009, 135-
136. 

http://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/2013_NL.pdf
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Door een opgelopen veroordeling wordt een illegale vreemdeling echter wel als een 

bedreiging voor de openbare orde beschouwd, wat mogelijkerwijze de administratieve 

dwangmaatregelen verstrengt: een vrijwillig vertrek wordt niet overwogen, een langere 

periode van administratieve hechtenis is mogelijk59, het terugkeerverbod bestrijkt een 

langere periode60, etc. Bovendien lijkt de categorisering ‘bedreiging voor de openbare orde’, 

net zoals in de VSA, automatisch te volgen op een strafrechtelijke detentie: “But by narrowly 

restricting individualized judicial inquiry into detention and deportation circumstances – such 

as questions of rehabilitation, incentive (or lack thereof) to commit a crime – deportable 

criminal aliens are uniformly assumed to be predisposed to re-offend, thereby constituting a 

present threat to public safety.”61 Dit doet echter niets af aan de vaststelling dat de 

administratieve dwangmaatregelen buiten het traditionele strafrechtelijke systeem te 

situeren zijn en evenzeer worden toegepast op illegale vreemdelingen die geen 

strafrechtelijk feit hebben gepleegd. Een crimmigratieproces is in dat opzicht slechts beperkt 

waarneembaar. Eerder lijkt crimmigratie in België waar te nemen binnen de penitentiaire 

setting, waar er doorheen de afgelopen decennia een samenspel is ontstaan tussen het 

penitentiair recht en het vreemdelingenrecht.62 Voor illegale vreemdelingen wordt daarbij de 

verwijdering van het grondgebied geprivilegieerd boven aspecten van re-integratie en 

rehabilitatie, op die manier bijdragend tot een “bordered penality”.63 

 

1.3 Migratiecontrole binnen de penitentiaire setting 

Ondanks de terechte oproep voor een verruimde blik op het punitieve karakter van het 

vreemdelingenrecht, richt de focus van deze masterproef zich op migratiecontrole in een 

setting die traditioneel steeds het voorwerp van criminologisch onderzoek uitmaakte, met 

name de gevangenis. Ook binnen de penitentiaire setting zijn de gevolgen van de 

globalisering zichtbaar: de afgelopen decennia is het aantal vreemdelingen (en ook hun 

relatief aandeel) in de Belgische gevangenispopulatie sterk toegenomen.64 In 2013 bezat 

gemiddeld 45% van de 11.645 gedetineerden een vreemde nationaliteit.65 Hoewel 

voorgaande vaststelling in de media en politiek soms wordt voorgesteld als een gegeven dat 

geen duiding behoeft en zo bijdraagt aan de opvatting dat vreemdelingen een verhoogd 

                                                      
59 Art. 7 Vreemdelingenwet. 
60 Art. 74/11 Vreemdelingenwet. 
61 T.A. MILLER, “Blurring the boundaries between immigration and crime control after September 11th”, Boston 
College Third World Law Journal 2005, 119-120. 
62 S. DE RIDDER, K. BEYENS en S. SNACKEN, “Does reintegration need REHAB? Early release procedures for 
prisoners without a legal permit of residence in Belgium”, European Journal of Probation 2012, afl. 3, 28-31. 
63 K.F. AAS, “Bordered penality: Precarious membership and abnormal justice”, Punishment & Society 2014, 521. 
64 S. DE RIDDER, K. BEYENS en S. SNACKEN, “Does reintegration need REHAB? Early release procedures for 

prisoners without a legal permit of residence in Belgium”, European Journal of Probation 2012, afl. 3, 25. 
65 DIRECTORAAT-GENERAAL PENITENTIAIRE INRICHTINGEN, Jaarverslag 2013, Brussel, Federale Overheidsdienst 
Justitie, 2014, http://justitie.belgium.be/nl/binaries/nl_small_tcm265-248342.pdf, 69. 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/nl_small_tcm265-248342.pdf
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aandeel in de criminaliteit zouden hebben, is het genoegzaam bekend onder criminologen 

dat “de penitentiaire statistiek volstrekt inadequaat [is] als maat voor de aard, de omvang, 

de verdeling en de effecten van de in ons land gepleegde criminaliteit.”66 Zo zijn 

selectieprocessen door de actoren binnen de strafrechtsbedeling minstens even belangrijk 

voor het verklaren van de omvang en de samenstelling van de gevangenispopulatie als de 

daadwerkelijke prevalentie van strafbaar gestelde gedragingen.67 

 

Zoals eerder aangegeven kenmerkt migratiecontrole zich in zijn meest repressieve vorm 

door de gedwongen verwijdering van illegale vreemdelingen. In het kader van deze 

masterproef wordt migratiecontrole dan ook begrepen als het voorbereiden en uitvoeren van 

zulke verwijdering. Het lijkt daarom aangewezen om de focus van het betoog te vernauwen 

tot de vreemdelingen in de gevangenispopulatie zonder recht op verblijf. In een recente 

publicatie van De Ridder en Beyens werd getracht om de omvang van de 

gevangenispopulatie te bestuderen aan de hand van de parameter verblijfstatus. Het exacte 

aantal vreemdelingen zonder recht op verblijf in de gevangenispopulatie kan vooralsnog, 

wegens problemen met de betrouwbaarheid van de registratie in de penitentiaire databank, 

niet achterhaald worden.68 Niet alleen zijn er een niet onbeduidend aantal gevallen waarin 

de verblijfstatus onbekend is, ook is de verblijfstatus een variabel gegeven. Zo kan een 

vreemdeling met verblijfsrecht op basis van overwegingen van openbare orde aan een 

ministerieel besluit tot terugwijzing of een koninklijk besluit tot uitzetting worden 

onderworpen, waardoor de betrokkene het verblijfsrecht verliest.69 Anderzijds kan een 

vreemdeling wiens verblijfsrecht vervallen is, dit in bepaalde gevallen herkrijgen door een 

administratieve handeling te stellen. Ondanks voorgaande bedenkingen kon er een schatting 

van het aantal illegale vreemdelingen in de gevangenispopulatie gemaakt worden: in 2013 

zou 26,1% van de gevangenispopulatie geen verblijfsrecht hebben.70 Er werd echter 

gebruikgemaakt van stock-data: de gevangenispopulatie op één welbepaalde dag van het 

jaar.71 Het gebruik van de gemiddelde dagpopulatie zou wellicht een betrouwbaarder beeld 

opleveren, vermits het effect van periodieke schommelingen in de gevangenispopulatie 

                                                      
66 J. VAN KERCKVOORDE, Een maat voor het kwaad?, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1995, 69. 
67 S. DE RIDDER en K. BEYENS, “Incarcerated by numbers? Wat leren de cijfers ons over ‘vreemdelingen’ in de 
gevangenis?”, Panopticon 2012, 320. 
68 Sinds de recente inwerkingtreding van Sidis-Suite wordt de verblijfstatus niet langer door de 
gevangenisadministratie ingegeven, maar door werknemers van de DVZ. Het systeem verkeert momenteel nog in 
de opstartfase, maar zou in de toekomst moeten toelaten om exacte cijfers te presenteren met betrekking tot het 
aantal illegale vreemdelingen in de gevangenispopulatie. 
69 Art. 20 Vreemdelingenwet. 
70 S. DE RIDDER en K. BEYENS, “Illegalen in de gevangenis. Een eerste analyse van de gevangenispopulatie in 

België op basis van de verblijfstatus” in L. PAUWELS, S. DE KEULENAER, S. DELTENRE, et al. (eds.), 
Criminografische ontwikkelingen III: Van (victim)survey tot penitentiaire statistiek, Antwerpen, Maklu, 2014, 196. 
71 Ibid., 178. 
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hierdoor beperkt blijft. Ook lijkt het interessant om de gevangenispopulatie te beschrijven 

op basis van flux-data, met name het aantal invrijheidstellingen per jaar.72 Dit lijkt me in het 

bijzonder interessant, omdat het verblijfstatuut voornamelijk relevantie heeft bij de 

invrijheidstellingsprocedure zelf (zie infra). 

 

Het aandeel van illegale vreemdelingen in de gevangenispopulatie wordt bepaald door de in- 

en uitstroom van deze groep in de gevangenis. Indien de gevangenis effectief een schakel in 

een groter web van migratiecontrole vormt, kan de mogelijke invloed van migratiecontrole 

dus zowel op vlak van instroom (het aanwenden van detentie in het kader van 

migratiecontrole) als op vlak van uitstroom (de vrijstelling afhankelijk maken van een 

effectieve verwijdering van het grondgebied) een rol spelen. 

 

Wat de instroom betreft, werd er al beargumenteerd dat heden in België de (dreiging van 

de) gevangenisstraf niet aangewend wordt indien een illegale vreemdeling niet onmiddellijk 

gerepatrieerd kan worden. Het crimmigratieproces zoals geobserveerd in de Angelsaksische 

wereld speelt op dat vlak dus amper. Wel valt in België de hoge aanwezigheid van 

vreemdelingen in voorlopige hechtenis op.73 Vooral het aandeel van de illegale 

vreemdelingen in deze hechtenistitel is toegenomen tussen 2003 en 2013.74 Van Roeyen en 

Vander Beken signaleren een soort van prognosejustitie bij onderzoeksrechters wanneer ze 

een beslissing tot aanhouding voor verdachten zonder vast verblijf dienen te nemen. Voor 

deze groep lijkt vluchtgevaar namelijk evident en worden alternatieven voor de voorlopige 

hechtenis slechts uitzonderlijk overwogen.75 Onderzoek van Maes et al. levert eenzelfde 

vaststelling op.76 Hoewel illegale vreemdelingen dus een grotere kans blijken te hebben om 

in voorlopige hechtenis te worden genomen, kan er volgens mij bezwaarlijk gesproken 

worden van een bewust, intentioneel proces van migratiecontrole op het niveau van de 

onderzoeksrechter en de onderzoeksgerechten. In de eerste plaats blijft de saisine van de 

                                                      
72 Deze bedenking wordt ontleend aan de uiteenzetting van L. ROBERT op de studienamiddag “Beelden van 
criminaliteit – Criminografische ontwikkelingen III” op 21 november 2014 te Gent. 
73 N. DELGRANDE en M.F. AEBI, “Les détenus étrangers en Europe : Quelques considérations critiques sur les 
données disponibles de 1989 à 2006”, Déviance et Société 2009, 485. 
74 S. DE RIDDER en K. BEYENS, “Illegalen in de gevangenis. Een eerste analyse van de gevangenispopulatie in 
België op basis van de verblijfstatus” in L. PAUWELS, S. DE KEULENAER, S. DELTENRE, et al. (eds.), 
Criminografische ontwikkelingen III: Van (victim)survey tot penitentiaire statistiek, Antwerpen, Maklu, 2014, 196. 
75 S. VAN ROEYEN en T. VANDER BEKEN, “Een wet om aan te houden: Het beslissingsproces van 
onderzoeksrechters in het kader van de voorlopige hechtenis”, Panopticon 2014, 515; S. VAN ROEYEN, Het 
beslissingsproces van onderzoeksrechters in het kader van de voorlopige hechtenis, onuitg. meesterproef 
Criminologie Universiteit Gent, 2012-13, 70-71. 
76 E. MAES, B. MINE, C. DE MAN en R. VAN BRAKEL, “Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige 
hechtenis? Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, 

misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is”, FATIK 2011, afl. 129, 8-9; E. MAES, C. DE MAN, 
R. VAN BRAKEL en B. MINE, Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige 
hechtenis, Brussel, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, 2009, 233. 
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rechterlijke actoren immers beperkt tot die zaken die bij hen aanhangig worden gemaakt.77 

Bovendien blijken de illegale verblijfstatus en het gebrek aan een vaste verblijfplaats 

bepalend te zijn om tot een voorlopige hechtenis over te gaan en dus niet bepaalde 

overwegingen betreffende de (on)verwijderbaarheid van het grondgebied, wat wel vereist is 

om van migratiecontrole in de in deze masterproef vooropgestelde zin te kunnen spreken. 

De vaststelling dat de identificatie en de repatriëring van illegale vreemdelingen na de 

opheffing van een aanhoudingsmandaat geen prioriteit is voor de dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) en er dus geen intensieve identificatieprocedure tijdens de 

voorlopige hechtenis plaatsgrijpt78, lijkt eveneens te bevestigen dat de verhoogde 

aanwezigheid van illegale vreemdelingen in deze hechteniscategorie geen gevolg is van een 

intentioneel proces van migratiecontrole. Een zeker samenspel tussen justitiële actoren en 

de DVZ zou dan immers op zijn minst vereist zijn. In dat opzicht is het eerder aangewezen 

om onderzoek te verrichten naar de mogelijke invloed van migratiecontrole op het 

vervolgingsbeleid van de parketten. De politie en het parket lijken immers over enige 

discretionaire bevoegdheid te beschikken om bij de betrapping van een illegale vreemdeling 

op het plegen van relatief lichte strafbare feiten, ofwel een administratieve procedure bij de 

DVZ op te starten ofwel tot een aanhouding over te gaan.79 Empirisch onderzoek naar een 

(potentiële) wisselwerking tussen politie, parketten en de DVZ is echter onbestaande en 

vormt niet het voorwerp van deze masterproef. 

 

Centraal in deze masterproef zal echter het invrijheidstellingsbeleid staan. De omvang van 

de gevangenispopulatie is immers niet louter een afspiegeling van het aantal opsluitingen, 

maar wordt tevens bepaald door de gemiddelde detentieduur.80 Hoewel de strafduur in 

eerste instantie wordt bepaald bij de straftoemeting, komt de strafduur opgelegd door de 

vonnisrechter slechts in de minderheid van de gevallen overeen met de effectieve tijd 

doorgebracht in de gevangenis. Een veroordeelde kan namelijk een beroep doen op 

verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten die ertoe leiden dat hij zijn vrijheid van komen en 

gaan, geheel of gedeeltelijk, herwint.81 Tijdens de fase van de strafuitvoering spelen 

                                                      
77 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 916. 
78 C. VANQUEKELBERGHE, De identificatie van irreguliere migratie? De rol van migratieambtenaren in een penale 
context, onuitg. meesterproef Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2011-12, 46. 
79 L. BREULS, Migratiecontrole als politietaak: Biedt het wettelijke kader voldoende waarborgen om etnisch 
profileren te voorkomen, onuitg. profielpaper Politie en Veiligheid, Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2014-15, 
21. 
80 P. TOURNIER, “Démographie carcérale en trois dimensions: le temps, l’espace et l’individu”, Déviance et Société 
1998, 217. 
81 Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, “Langzaam maar onzeker: het wettelijk kader voor een geleidelijke 

terugkeer naar de maatschappij” in K. BEYENS, T. DAEMS en E. MAES (eds.), Exit gevangenis? De werking van de 
strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf, 
Antwerpen, Maklu, 2014, 32. 
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bovendien andere doelstellingen dan tijdens de fase van de straftoemeting: “Welke ook de 

doelstellingen zijn bij het opleggen van een vrijheidsstraf (vergelding, algemene preventie, 

bijzondere preventie, onschadelijkmaking, enz.), zij kunnen niet beschouwd worden als 

zonder meer dwingend na te streven doelstellingen bij de uitvoering in concreto van deze 

straf.”82 Deze relatieve autonomie van de strafuitvoering ten aanzien van de straftoemeting 

komt primair tot uiting in de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 

van de gedetineerden, die de interne rechtspositie van gedetineerden regelt.83 Art. 9, § 2 

Basiswet bepaalt bijvoorbeeld dat de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf voor 

veroordeelden wordt gericht op het herstel van het door het misdrijf aan de slachtoffers 

aangedane onrecht, op de rehabilitatie van de veroordeelde en op de geïndividualiseerde 

voorbereiding van zijn re-integratie in de vrije samenleving. 

 

De externe rechtspositie op zijn beurt heeft betrekking op de vrijheidsmomenten ‘extra 

muros’. Tot voor kort was enkel de voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld bij wet, gezien 

minister van Justitie Lejeune reeds in 1888 de mogelijkheid tot vervroegde invrijheidstelling 

onder voorwaarden mogelijk maakte. Andere strafuitvoeringsmodaliteiten bleven doorheen 

de tijd daarentegen geregeld door een incoherent en onoverzichtelijk geheel van 

omzendbrieven.84 In 2006 kwam echter de wet betreffende de externe rechtspositie van de 

veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 

raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot stand.85 Deze wet gaf een wettelijk statuut aan 

de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Voortaan oordeelt de rechterlijke macht, in de 

vorm van een driekoppige strafuitvoeringsrechtbank (SURB) voor de gedetineerden met een 

uitvoerbaar straftotaal van meer dan drie jaar86 en een alleenzetelende 

strafuitvoeringsrechter voor gedetineerden met een uitvoerbaar straftotaal van hoogstens 

drie jaar87, over de strafuitvoeringsmodaliteiten die de aard of de duur van de opgelegde 

                                                      
82 L. DUPONT, “Proeve van een voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van 
vrijheidsstraffen” in L. DUPONT (ed.), Op weg naar een beginselenwet gevangeniswezen, Leuven, Universitaire Pers 
Leuven, 1998, 135. 
83 Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 
BS 1 februari 2005, 2815. Hierna verkort weergegeven als ‘Basiswet’. 
84 F. PIETERS, “De strafuitvoeringsrechtbanken: Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan?” in T. DAEMS, 
P. PLETINCX, L. ROBERT, V. SCHEIRS, A. VAN DE WIEL en K. VERPOEST (eds.), Achter tralies in België, Gent, 
Academia Press, 2009, 222. 
85 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006, 30455. Hierna 
verkort weergegeven als ‘WERV’. 
86 Wet 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, BS 15 juni 2006, 30477. 
87 Dit gedeelte van de WERV trad vooralsnog niet in werking en de vervroegde invrijheidstelling voor gedetineerden 
met een uitvoerbaar straftotaal van hoogstens drie jaar wordt bijgevolg nog geregeld door ministeriële 
omzendbrieven. Intussen werd 1 september 2015 vooropgesteld als uiterste datum voor de inwerkingtreding: 

Art. 30 wet 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 december 2012, 88941. 
Vermits minister van Justitie Geens intussen een aanpassing van de WERV aankondigde, lijkt dit gedeelte van de 
WERV een dode letter te blijven: K. GEENS, Het justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 
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straf wijzigen, met name de beperkte detentie, het elektronisch toezicht, de voorwaardelijke 

invrijheidstelling en de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied of met het oog op overlevering.88 De minister van Justitie behoudt volgens de 

WERV de verantwoordelijk voor de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende de continuïteit 

van de strafuitvoering, zoals de uitgaansvergunning en het penitentiair verlof. Het is tevens 

het vermelden waard dat de WERV gezien moet worden als het verlengstuk van de Basiswet 

en bijgevolg ook gelezen moet worden in het licht van de eerder uiteengezette 

basisbeginselen (herstel, rehabilitatie, re-integratie).89 Een geleidelijke terugkeer naar de 

maatschappij, met als einddoel een gecontroleerde vorm van vervroegde invrijheidstelling, 

moet hiertoe bijdragen.90 

 

In België spelen aspecten van migratiecontrole binnen de penitentiaire setting hoofdzakelijk 

bij de (aanloop tot) de invrijheidstelling van een illegale vreemdeling. De vreemdelingen die 

niet over verblijfsrecht beschikken bij hun invrijheidstelling zijn namelijk (in principe91) 

verwijderbaar door de DVZ.92 Bovendien (en omwille van voorgaande reden) kent België, net 

als Oostenrijk en Spanje, een aparte procedure voor de vervroegde invrijheidstelling van 

vreemdelingen zonder recht op verblijf.93 Eerder dan nationaliteit heeft de verblijfstatus dus 

een belangrijke invloed op het strafuitvoeringstraject van een gedetineerde, wat inderdaad 

op een proces van migratiecontrole wijst.94 

 

                                                                                                                                                                            
Brussel, Federale Overheidsdienst Justitie, 2015, 
https://nimbu.global.ssl.fastly.net/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf, 46-49. 
88 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 6. 
89 S. SNACKEN, K. BEYENS en M.A. BEERNAERT, “Belgium” in N. PADFIELD, D. VAN ZYL SMIT en F. DUNKEL (eds.), 
Release from prison. European policy and practice, Cullompton, Willan Publishing, 2010, 83-84. 
90 In de memorie van toelichting bij de WERV ligt de nadruk evenwel voornamelijk op de bescherming van de 
maatschappij door recidivebeperking, wat slechts als een beperkte invulling van het concept re-integratie kan 
worden beschouwd: Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, 
nr. 3-1128/1, 22. Deze nadruk op het controlerende is overigens geen nieuwigheid. Ook minister van Justitie 
Lejeune legde in 1888, bij de totstandkoming van de eerste wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling, al de 
nadruk op de controlerende finaliteit ervan: “Quand je dis à un condamné: Je te libère conditionnellement, c’est 
comme si je lui disais: Sors de ta cellule et passe au préau, mais tu restes sous ma main; je ne pardonne pas: 
j’exécute la peine!” (Interventie van minister van Justitie Jules Lejeune, Pasinomie 1888, 245.) 
91 Wanneer een vreemdeling op het moment van zijn strafrechtelijke invrijheidstelling geen wettig verblijfstatuut 
heeft en er geen juridisch beletsel is (bv. een te respecteren beroepstermijn) kan de persoon van het grondgebied 
verwijderd worden. Het gevaar voor de openbare veiligheid legitimeert doorgaans een gedwongen verwijdering. Er 
wordt echter in elk individueel geval door de dienst Vreemdelingenzaken een opportuniteitsafweging gemaakt: EU-
onderdanen worden bijvoorbeeld slechts uitzonderlijk gedwongen verwijderd na de strafrechtelijke invrijheidstelling. 
Een repatriëring van een EU-onderdaan zou gezien het gebrek aan grenscontroles binnen het Schengengebied noch 
opportuun noch kosteneffectief zijn. 
92 S. DE RIDDER, “Criminological research on non-national prisoners without a legal residence permit. The quest for 
the holy grail of data” in K. BEYENS, et al. (eds.), The pains of doing criminological research, Brussel, VUBPRESS, 
2013, 78-79. 
93 G. VERMEULEN, A. VAN KALMTHOUT, N. PATERSON, M. KNAPEN, P. VERBEKE en W. DE BONDT, Material 
detention conditions, execution of custodial sentences and prisoner transfer in the EU Member States, Antwerpen, 

Maklu, 2011, 45-1004. De studie verschaft geen gegevens over Kroatië, Luxemburg, Portugal en Zweden. 
94 S. DE RIDDER, K. BEYENS en S. SNACKEN, “Does reintegration need REHAB? Early release procedures for 
prisoners without a legal permit of residence in Belgium”, European Journal of Probation 2012, afl. 3, 24. 

https://nimbu.global.ssl.fastly.net/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf
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1.4 Afbakening van het onderwerp en opbouw van de masterproef 

De Ridder en Beyens kaartten eerder de noodzaak tot nadere studie van de toekenning van 

strafuitvoeringsmodaliteiten aan (illegale) vreemdelingen aan.95 Intussen is er al beperkt 

onderzoek naar de invrijheidstelling van vreemdelingen zonder recht op verblijf verricht, al 

ligt de focus doorgaans hoofdzakelijk op de procedure voor en de rol van de 

strafuitvoeringsrechtbank.96 Niet alleen blijft zo de rol van andere penitentiaire actoren 

grotendeels onderbelicht, maar ook de invrijheidstellingsprocedure voor illegale 

vreemdelingen met een straftotaal van hoogstens drie jaar. Verder bouwend op het 

vooralsnog beperkte bestaande onderzoek, werd er met dit masterproefonderzoek getracht 

om aan beide hiaten in de wetenschappelijke kennis tegemoet te komen. Gezien de 

gevangenisdirecteur vooralsnog de beslissingen tot invrijheidstelling van gedetineerden met 

een straftotaal van hoogstens drie jaar neemt en de gevangenisdirecteur bovendien een 

adviesbevoegdheid voor de SURB heeft bij de invrijheidstellingsprocedure voor 

gedetineerden met een straftotaal van meer dan drie jaar, werd er beslist om het onderzoek 

op de rol van de gevangenisdirecteur in de invrijheidstellingsprocedures toe te spitsen. De 

gevangenisdirecteur is inderdaad een interessante penitentiaire actor, waar vooralsnog 

slechts weinig wetenschappelijk onderzoek naar werd verricht.97 

 

Deze masterproef is het resultaat van een beschrijvend onderzoek naar de rol van de 

gevangenisdirecteur in de invrijheidstellingsprocedures voor vreemdelingen zonder recht op 

verblijf. Centraal in deze masterproef zullen de volgende onderzoeksvragen staan: 

- Aan welke invrijheidstellingsprocedures kunnen vreemdelingen zonder recht 

op verblijf onderworpen worden? 

- Welke rol is er in deze procedures voor de gevangenisdirecteur weggelegd? 

- Hoe wordt er aan deze rol in de praktijk invulling gegeven? 

- Op welke manier beïnvloeden aspecten van migratiecontrole het advies of de 

beslissing van de gevangenisdirecteur? 

 

De eerste twee onderzoeksvragen focussen op de wettelijke uitgangspunten van het 

onderwerp van deze masterproef en zullen bijgevolg aan de hand van een analyse van 

                                                      
95 S. DE RIDDER en K. BEYENS, “Incarcerated by numbers? Wat leren de cijfers ons over ‘vreemdelingen’ in de 
gevangenis?”, Panopticon 2012, 321. 
96 S. DE RIDDER, “Zijn vreemdelingenrecht en penitentiair recht verenigbaar? Beslissingen tot invrijheidstelling van 
‘illegale’ gedetineerden”, FATIK 2012, afl. 135, 31-36; H. JANSEN, S. DE RIDDER en V. SCHEIRS, “Eindelijk vrij! 
Een terugkeer naar (n)ergens: invrijheidstelling van illegale gedetineerden”, FATIK 2010, afl. 126, 6-15; 

S. VERVAET, De beslissing tot invrijheidstelling van illegale vreemdelingen door de strafuitvoeringsrechtbank: een 
dossieronderzoek, onuitg. meesterproef Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2013-14, 83 p. 
97 P. KENNES, “De gevangenisdirecteur in zijn zoektocht naar orde in de gevangenis”, FATIK 2010, afl. 125, 13. 
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wetgeving en literatuur beantwoord worden. De laatste twee onderzoeksvragen worden 

beantwoord op basis van een empirisch onderzoek. De masterproef zelf is opgebouwd uit 

zes hoofdstukken. Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2, waarin de verschillende 

hechtenistitels waaronder illegale vreemdelingen opgesloten kunnen zijn en de bijhorende 

vrijstellingswijzen besproken worden. Tevens wordt er in hoofdstuk 2 per vrijstellingswijze 

de bij wet bepaalde taakomschrijving van de gevangenisdirecteur gepresenteerd. In 

hoofdstuk 3 wordt er vervolgens op basis van de beschikbare literatuur en mijn eigen 

stageonderzoek aangegeven op welke wijze aspecten van migratiecontrole een rol spelen bij 

de vrijlating van illegale vreemdelingen. Hierbij wordt echter duidelijk dat de weerslag van 

migratiecontrole op de taakinvulling van de gevangenisdirecteur in het bestaande onderzoek 

beperkt en slechts indirect onderzocht is. Desalniettemin zullen er enkele hypothesen 

geformuleerd worden, die het masterproefonderzoek zullen oriënteren. Na een uiteenzetting 

van het onderzoeksopzet en de bijhorende methodologische overwegingen in hoofdstuk 4, 

worden vervolgens in hoofdstuk 5 de resultaten van het empirische onderzoek bij de 

gevangenisdirecties gepresenteerd. De masterproef zal afgesloten worden met een conclusie 

en een blik op de toekomst. 
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2 De invrijheidstelling van illegale vreemdelingen uit de gevangenis 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de verschillende hechtenistitels waaronder illegale 

vreemdelingen in de gevangenis kunnen worden opgesloten besproken. Per hechtenistitel 

wordt er aangeven hoe de invrijheidstelling vanuit deze hechtenistitel verloopt. Er zal 

bovendien steeds expliciet verwezen worden naar de rol van de gevangenisdirecteur bij (de 

aanloop naar) de beslissing tot invrijheidstelling. Er moet opgemerkt worden dat de 

bespreking van de administratieve opsluiting ter beschikking van de DVZ ontbreekt in dit 

hoofdstuk. Deze hechtenistitel zal in het volgende hoofdstuk besproken worden om de 

coherentie van het betoog te garanderen. 

 

2.1 De voorlopige hechtenis 

Een verdachte kan in het kader van een onderzoek in strafzaken voor langer dan 24 uur van 

de vrijheid beroofd worden indien een onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding 

uitvaardigt. De verdachte wordt daarop in voorlopige hechtenis genomen. De voorlopige 

hechtenis is (juridisch) een uitzonderingsmaatregel die slechts kan worden opgelegd in geval 

van volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid en indien het feit voor de 

verdachte een correctionele hoofdgevangenisstraf van één jaar of een zwaardere straf tot 

gevolg kan hebben.98 Indien de maximumstraf op het misdrijf waarvan de betrokkene 

verdacht wordt, hoogstens vijftien jaar (opsluiting) bedraagt, moet er bovendien aan één 

van de vier bij wet voorziene bijkomende voorwaarden voldaan zijn, te weten: 

recidivegevaar, onttrekkingsgevaar, verduisteringsgevaar of collusiegevaar.99 Eerder werd al 

aangegeven dat voor illegale vreemdelingen het onttrekkingsgevaar doorgaans als evident 

wordt beschouwd, waardoor alternatieven voor de voorlopige hechtenis slechts beperkt 

overwogen worden, wat hun hoge aanwezigheid in deze hechtenistitel verklaart. 

 

De onderzoeksrechter kan te allen tijde het aanhoudingsbevel opheffen.100 Hij gaat tot deze 

zogenaamde handlichting over wanneer de aanhouding niet langer noodzakelijk wordt 

geacht omwille van de wettelijk bepaalde redenen.101 Daarnaast wordt er periodiek toezicht 

op de voorlopige hechtenis gehouden door de raadkamer, tegen wiens beslissing een 

beroepsmogelijkheid bij de kamer van inbeschuldigingstelling openstaat.102 Beide 

rechtscolleges kunnen bijgevolg ook de aanhouding opheffen. Het zijn dus de 

                                                      
98 Art. 16 wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990, 15779. 
99 Ibid. 
100 Art. 25 wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990, 15779. 
101 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 1079. 
102 Art. 21, 22 en 30 wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990, 15779. 
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onderzoeksrechter en –gerechten die autonoom beslissen over de invrijheidstelling van een 

illegale vreemdeling onder aanhoudingsmandaat. De gevangenisdirecteur heeft in deze noch 

een beslissings-, noch een adviesbevoegdheid. 

 

2.2 De tenuitvoerlegging van de veroordeling tot een effectieve gevangenisstraf 

Indien er een definitieve veroordeling tot een effectieve gevangenisstraf is uitgesproken door 

de vonnisrechter, wordt die veroordeling in principe tenuitvoergelegd. Zoals aangegeven in 

de inleiding kunnen veroordeelde gedetineerden echter een beroep doen op verschillende 

strafuitvoeringsmodaliteiten voorzien in de WERV, met de vervroegde invrijheidstelling als 

potentieel sluitstuk. Voor de Belgen en vreemdelingen met recht op verblijf is er in de 

praktijk een weg der geleidelijkheid gegroeid: de idee heerst dat een gedetineerde eerst 

uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven toegekend moet krijgen, vooraleer een 

voorwaardelijke invrijheidstelling (eventueel met als tussenstap beperkte detentie of 

elektronisch toezicht) kan worden toegekend.103 Hoewel de WERV geenszins stelt dat een 

bepaalde strafuitvoeringsmodaliteit dient te zijn toegekend vooraleer een andere mogelijk 

wordt, is de weg der geleidelijkheid wel impliciet aanwezig in de wettelijke tijdsvoorwaarden 

voor de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. Indien de bij wet voorziene 

strafuitvoeringsmodaliteiten, zoals vooropgesteld door de wetgevende macht, een subjectief 

recht vormen (d.w.z. dat de strafuitvoeringsmodaliteiten worden toegekend eens een 

gedetineerde aan de tijdsvoorwaarden voor die modaliteit voldoet, tenzij in een beperkt 

aantal gevallen waarbij de bij wet bepaalde tegenindicaties duidelijk aanwezig zijn), ontstaat 

er inderdaad een geleidelijke weg die de gedetineerde naar de invrijheidstelling doorloopt.104 

Een restrictief toekenningsbeleid bij de Directie Detentiebeheer, bevoegd voor de 

beslissingen omtrent uitgaansvergunningen en penitentiair verlof, leidt er echter toe dat 

deze strafuitvoeringsmodaliteiten allerminst principieel deel uitmaken van het 

standaardregime van een gedetineerde.105 Dit leidt er op zijn beurt toe dat de SURB in een 

aantal zaken gebruik dient te maken van art. 59 WERV, dat toelaat om uitzonderlijk een 

andere strafuitvoeringsmodaliteit dan gevraagd (o.a. uitgaansvergunning en penitentiair 

verlof) toe te kennen, teneinde op korte termijn de aanvankelijk verzochte 

                                                      
103 Vermits de artikelen van de WERV met betrekking tot de strafuitvoeringsrechter (bevoegd voor de vervroegde 
invrijheidstelling bij een straftotaal van hoogstens drie jaar) vooralsnog niet in werking traden, gaat voorgaande 
stelling niet op voor deze gedetineerden. Een bespreking van de voorlopige invrijheidstelling voor veroordeelde 
Belgen en verblijfsgerechtigde vreemdelingen met een straftotaal van hoogstens drie jaar valt echter buiten het 
bestek van deze masterproef. 
104 S. SNACKEN, “De commissie Holsters dan toch buitenspel?” in K. BEYENS, T. DAEMS en E. MAES (eds.), Exit 

gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf, Antwerpen, Maklu, 2014, 158-160. 
105 Ibid., 162-163. 
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strafuitvoeringsmodaliteit toe te kennen.106 Het restrictieve beleid bij de Directie 

Detentiebeheer zorgt er wellicht voor dat het gebruik van art. 59 WERV minder uitzonderlijk 

is dan vooropgesteld door de wetgever.107 

 

Voorgaande weg der geleidelijkheid lijkt minder evident voor illegale vreemdelingen. Zij 

dienen immers, omwille van hun illegale verblijfstatuut, het grondgebied te verlaten, 

waardoor enkel de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 

grondgebied of met het oog op overlevering (VLV) een potentiële optie lijkt. Het Hof van 

Cassatie oordeelde echter dat geen enkele bepaling van de WERV stelt dat een 

ononderbroken wettig verblijf in België een voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van een 

verzoek tot beperkte detentie.108 Naar analogie kunnen illegale vreemdelingen dus ook 

aanvragen voor de andere, in de WERV voorziene strafuitvoeringsmodaliteiten doen. 

Doordat de verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten, op de uitgaansvergunning en de VLV 

na, evenwel expliciet als wettelijk doel hebben om de sociale reclassering van de 

gedetineerde te bevorderen, blijft het de vraag of deze strafuitvoeringsmodaliteiten de facto 

worden toegekend aan illegale gedetineerden.109 Onderzoek wijst weliswaar uit dat illegale 

vreemdelingen uitzonderlijk toch andere strafuitvoeringsmodaliteiten toegekend krijgen110, 

maar meteen blijkt ook dat het om een sterk beperkte praktijk gaat. In het empirische 

onderzoek zal er beknopt naar de adviesbevoegdheid van de gevangenisdirecteur bij 

aanvragen van illegale vreemdelingen voor andere strafuitvoeringsmodaliteiten gepolst 

worden, maar de focus van de masterproef ligt primair op de rol van de directeur in de VLV-

procedure. 

 

Doordat in het verleden de externe rechtspositie van gevangenen geregeld werd door een 

incoherent geheel van omzendbrieven, is het moeilijk om het ontstaan van deze aparte 

vervroegde invrijheidstellingsprocedure voor strafrechtelijk opgesloten illegale 

vreemdelingen te traceren. Snacken et al. stellen dat de ministeriële omzendbrief van 

20 mei 1981 voor de eerste maal in een regelgevend kader voorzag.111 Nochtans zou de 

voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering uit het land al in de penitentiaire 

                                                      
106 Art. 59 WERV. 
107 D. DE TURCK, De toekenning van penitentiaire verloven en/of uitgaansvergunningen door de 
strafuitvoeringsrechtbank: een tweesporenbeleid?, onuitg. meesterproef Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 
2012-13, 61-62. 
108 Cass. 20 januari 2009, nr. 51, Arr.Cass. 2009, 203-205. 
109 V. SCHEIRS, De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk, Antwerpen, Maklu, 2014, 56. 
110 D. DE TURCK, De toekenning van penitentiaire verloven en/of uitgaansvergunningen door de 
strafuitvoeringsrechtbank: een tweesporenbeleid?, onuitg. meesterproef Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 

2012-13, 32. 
111 S. SNACKEN, J. KEULEN en L. WINKELMANS, Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: Knelpunten en 
mogelijke oplossingen, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2004, 50-63. 
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statistieken van 1974 terug te vinden zijn.112 Ook de ministeriële omzendbrief van 16 april 

1981 verwijst naar een bestaande regeling (die dus van voor 20 mei 1981 dateert).113 Uit de 

beschikbare omzendbrieven vanaf 1981 blijkt dat voor de totstandkoming van de WERV de 

gevangenisdirecteur bevoegd was voor de toekenning van de VLV aan kortgestraften.114 

Voor langgestraften werd de beslissing door de Dienst Individuele Gevallen genomen op 

advies van de directeur. Een bespreking van de vroegere procedure valt buiten het bestek 

van deze masterproef.115 Doorheen de jaren 1980 en 1990 werd, onder invloed van 

overbevolkingsproblemen in de gevangenissen, het toepassingsgebied van de voorlopige 

invrijheidstelling voor kortgestraften gestaag uitgebreid: waar het toepassingsgebied in 

1972 nog beperkt bleef tot veroordeelden tot een straftotaal van hoogstens negen maanden, 

werd dit geleidelijk uitgebreid naar een straftotaal van hoogstens drie jaar.116 De grens 

tussen een straftotaal van hoogstens drie jaar enerzijds en een straftotaal van meer dan drie 

jaar anderzijds is ook terug te vinden in de WERV, die de VLV voor de eerste maal een 

wettelijke basis gaf.117 De strafuitvoeringsrechtbank, bestaande uit één zetelend magistraat 

en twee assessoren (waarvan één gespecialiseerd in penitentiaire zaken en de andere in 

sociale re-integratie), beoordeelt het dossier van een veroordeelde met een straftotaal van 

meer dan drie jaar; een alleenzetelende strafuitvoeringsrechter oordeelt bij een straftotaal 

van hoogstens drie jaar. Een inhoudelijke verantwoording voor dit onderscheid is er volgens 

Pieters niet: “Dat heeft nog maar eens alles van doen met het feit dat deze wettelijke 

regeling teruggaat op een feitelijke praxis die zijn oorsprong vond in de overbevolking van 

de gevangenissen: m.n. de uitstroom van veroordeelden met vrijheidsstraffen tot drie jaar 

zoveel mogelijk versnellen.”118 

 

Straftotaal van meer dan drie jaar 

Een illegale vreemdeling met een straftotaal van meer dan drie jaar kan vervroegd in 

vrijheid gesteld worden door de strafuitvoeringsrechtbank via de VLV-procedure. Pieters 

stelt dat de wetgever weinig aandacht aan de VLV-procedure besteed heeft bij de 

                                                      
112 K. BEYENS, S. SNACKEN en C. ELIAERTS, Barstende muren. Overbevolkte gevangenissen: Omvang, oorzaken en 
mogelijke oplossingen, Antwerpen, Kluwer, 1993, 85-87. 
113 Ministeriële omzendbrief nr. 240/18-JH-MV van het Bestuur Strafinrichtingen, 16 april 1981 betreffende het 
voorstellen tot voorlopige invrijheidstelling van veroordeelde vreemdelingen, niet gepubliceerd. 
114 Ministeriële omzendbrief nr. 1390/IX van het Bestuur Strafinrichtingen, 20 mei 1981 betreffende de voorlopige 
invrijheidstelling en voorwaardelijke invrijheidstelling, niet gepubliceerd; ministeriële omzendbrief nr. 1544/IX van 
het Bestuur Strafinrichtingen, 28 juli 1989 betreffende de voorlopige invrijheidstelling en voorwaardelijke 
invrijheidstelling van vreemdelingen, niet gepubliceerd. 
115 Voor een beknopte bespreking, zie: S. DE RIDDER, “Zijn vreemdelingenrecht en penitentiair recht verenigbaar? 
Beslissingen tot invrijheidstelling van ‘illegale’ gedetineerden”, FATIK 2012, afl. 135, 32. 
116 E. MAES, Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 2009, 
888. 
117 Art. 26 WERV. 
118 F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 
veroordeelden: Mayday,Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 45. 
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totstandkoming van de WERV, waardoor een definitie van de strafuitvoeringsmodaliteit en 

een globaal kader waarop de SURB zich kan oriënteren ontbreekt.119 Wel zijn in art. 26 

WERV de wettelijke tijdsvoorwaarden geformuleerd. Om het principe van non-discriminatie 

te eerbiedigen, voorzag de wetgever identieke tijdsvoorwaarden als deze voorzien voor de 

voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van verblijfsgerechtigden.120 Recente verstrengingen 

van de tijdsvoorwaarden voor langgestraften, tot stand gekomen onder invloed van de 

commotie die was ontstaan naar aanleiding van de vervroegde invrijheidstelling van Michelle 

Martin121, werden dan ook doorgevoerd voor beide strafuitvoeringsmodaliteiten.122 De VLV 

wordt, net zoals voordien, toegekend wanneer de veroordeelde één derde van zijn straffen 

heeft ondergaan of, indien in het vonnis of arrest van de veroordeling is vastgesteld dat de 

veroordeelde zich in een staat van herhaling bevond, twee derden van zijn straffen heeft 

ondergaan.123 In het geval van een veroordeling tot een vrijheidsstraf van dertig jaar of tot 

een levenslange vrijheidsstraf geldt sinds 2013 echter een drieledige regeling: 

- in principe wordt betrokkene vrijgesteld na het ondergaan van vijftien jaar van de 

straf; 

- indien uit de motivering van het arrest blijkt dat betrokkene voordien veroordeeld 

was tot een effectieve correctionele gevangenisstraf van minstens drie jaar voor een 

ruim geformuleerde lijst van misdrijven, wordt hij vrijgesteld na het ondergaan van 

negentien jaar van de straf;  

- indien uit de motivering van het arrest blijkt dat betrokkene voordien veroordeeld 

was tot een criminele straf, wordt hij vrijgesteld na het ondergaan van drieëntwintig 

jaar van de straf.124 

 

De VLV wordt enkel toegekend bij gebrek aan de bij wet bepaalde tegenindicaties: 

- het gebrek aan mogelijkheden voor de veroordeelde om een onderdak te hebben; 

- het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten; 

- het risico dat de veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen; 

                                                      
119 F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 
veroordeelden: Mayday,Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 45. 
120 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 
48. 
121 L. BREULS, F. DE LEENER en I. REDMOND, “They came back”: Media coverage after the release of Maxine Carr 
and Michelle Martin from prison, onuitg. groepspaper International Comparative Field Study Visit, Criminologie Vrije 
Universiteit Brussel, 2014-15, 21. 
122 Art. 6 wet 17 maart 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende 
de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 19 maart 2013, 16363. 
123 Art. 26, § 2 WERV. Merk op dat de wettelijke formulering de VLV inderdaad als een subjectief recht (onder 

voorwaarden) vooropstelt: de strafuitvoeringsmodaliteit wordt toegekend bij het gebrek aan de bij wet bepaalde 
tegenindicaties. 
124 Ibid. 
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- het gebrek aan geleverde inspanningen van de veroordeelde om de burgerlijke 

partijen te vergoeden.125 

Ook de tegenindicaties zijn duidelijk zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de 

procedure voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.126 Het meest opvallende verschil ligt in 

het reclasseringsperspectief, dat voor illegale vreemdelingen beperkt blijft tot het hebben 

van een onderdak. Bijgevolg dienen illegale vreemdelingen ook geen reclasseringsplan voor 

te leggen, zoals vereist voor de toekenning van een VI.127 Verschillende auteurs hebben 

echter eveneens vragen gesteld bij de noodzaak en eventuele invulling van de overige 

tegenindicaties. Zo stelt De Ridder zich de vraag in welke mate er bij het nagaan van het 

risico op nieuwe ernstige strafbare feiten “rekening wordt gehouden met het herhaaldelijk en 

‘illegaal’ terugkeren naar België na eerdere verwijderingen.”128 Beyens, Snacken en Tubex 

stellen met betrekking tot het risico op het lastigvallen van het slachtoffer dan weer: “Voor 

slachtoffers die niet meer geconfronteerd wensen te worden met de dader, wat vaak het 

geval is, is deze voorwaarde door de aard van de procedure (uitwijzing) sowieso vervuld.”129 

Het is dan ook de vraag hoe de actoren die een rol spelen in het toekenningsproces van de 

VLV, in het kader van deze masterproef specifiek de gevangenisdirecteurs, invulling aan 

deze tegenindicaties geven. Eerder uitgevoerde dossieranalyses op telkens één SURB geven 

al enig inzicht in de adviesverlening van de directeur en er zal bij de bespreking van de 

resultaten ook naar deze onderzoeken teruggekoppeld worden.130 Het voordeel van het 

bevragen van gevangenisdirecteurs over het hele land is, naast een andere invalshoek dan 

het perspectief van de SURB, dat er ook enig inzicht in de verschillen tussen de 

strafuitvoeringsrechtbanken onderling bekomen kan worden aangezien er in de interviews 

ook op de beslissingspraktijk van de SURB en de invloed daarvan op de adviesverlening van 

de gevangenisdirecteurs zal worden ingegaan. 

 

Een gedetailleerde en exhaustieve uiteenzetting van de procedure tot toekenning van de 

VLV valt buiten het bestek van deze masterproef.131 Wel wordt er dieper ingegaan op de rol 

                                                      
125 Art. 47, § 2 WERV. 
126 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 
61. 
127 Art. 48 WERV. 
128 S. DE RIDDER, “Zijn vreemdelingenrecht en penitentiair recht verenigbaar? Beslissingen tot invrijheidstelling van 
‘illegale’ gedetineerden”, FATIK 2012, afl. 135, 33. 
129 K. BEYENS, S. SNACKEN en H. TUBEX, “De oplossing voor het slachtoffer?”, De Standaard, 29 september 2006, 
70. 
130 S. VERVAET, De beslissing tot invrijheidstelling van illegale vreemdelingen door de strafuitvoeringsrechtbank: 
een dossieronderzoek, onuitg. meesterproef Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2013-14, 83 p.; K. VAN DEN 
BERGHE, Onderzoek naar de tegenindicaties bij de VLV-modaliteit van de strafuitvoeringsrechtbank Brussel, onuitg. 

stageverslag Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2013-14, 34 p. 
131 Zie hiervoor: Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, “Langzaam maar onzeker: het wettelijk kader voor een 
geleidelijke terugkeer naar de maatschappij” in K. BEYENS, T. DAEMS en E. MAES (eds.), Exit gevangenis? De 
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van de gevangenisdirecteur in deze procedure. Bij het opstarten van de procedure heeft de 

directeur al een eerste verantwoordelijkheid. Waar aanvankelijk de gevangenisdirecteur 

ambtshalve de VLV-procedure diende op te starten zes maanden voor de 

toelaatbaarheidsdatum, heeft de wetswijziging van 2013 het initiatief voor het aanvragen 

van de VLV weliswaar bij de veroordeelde gelegd.132 Toch moet de gevangenisdirecteur de 

veroordeelde inlichten over de mogelijkheid om een VLV aan te vragen.133 In het licht van de 

overbevolking in de gevangenissen kan de vraag gesteld worden of de gevangenisdirecteur 

in de praktijk verder gaat dan het louter inlichten, en de veroordeelde tevens aanraadt en 

motiveert om een procedure voor de SURB op te starten. Nadat de VLV-procedure werd 

opgestart, moet de gevangenisdirecteur de gedetineerde horen en een 

strafuitvoeringsdossier samenstellen, op basis waarvan hij uiteindelijk een advies zal 

opstellen.134 Het onderzoek van de tegenindicaties vormt een belangrijk onderdeel van dat 

advies: voor elke tegenindicatie worden door de directeur zowel de argumenten voor de 

toekenning als voor de afwijzing weergegeven. Ook kan het zijn dat er omwille van een 

gebrek aan informatie in het dossier onmogelijk een afweging gemaakt kan worden.135 

 

Tijdens de zitting moet de gevangenisdirecteur, net zoals het openbaar ministerie, verplicht 

gehoord worden door de strafuitvoeringsrechtbank.136 De SURB zal vervolgens beslissen om 

de invrijheidstelling toe te kennen of te weigeren. Wanneer de SURB tot toekenning van de 

VLV overgaat, kunnen er, naast de in art. 55 WERV vastgelegde algemene voorwaarden, 

geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden opgelegd worden die tijdens de in het vonnis 

voorziene proeftijd nageleefd dienen te worden.137 In de praktijk blijft het opleggen van 

bijzondere voorwaarden bij de toekenning van de VLV beperkt tot een verbod om terug te 

keren naar België, wat logisch lijkt aangezien het opleggen van oncontroleerbare 

voorwaarden door de wetgever als nutteloos wordt beschouwd. De opvolging van de 

voorwaarden in het buitenland is praktisch immers moeilijk haalbaar.138 Toch kan er bij het 

door de SURB opgelegde terugkeerverbod eveneens een kritische bedenking geplaatst 

                                                                                                                                                                            
werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf, Antwerpen, Maklu, 2014, 41-59. 
132 Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, “Langzaam maar onzeker: het wettelijk kader voor een geleidelijke 
terugkeer naar de maatschappij” in K. BEYENS, T. DAEMS en E. MAES (eds.), Exit gevangenis? De werking van de 
strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf, 
Antwerpen, Maklu, 2014, 49. 
133 Art. 26/1 WERV. 
134 Art. 31 WERV; Art. 2 KB 29 januari 2007 tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot 
bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege, BS 1 februari 2007, 5408. 
135 S. VERVAET, De beslissing tot invrijheidstelling van illegale vreemdelingen door de strafuitvoeringsrechtbank: 
een dossieronderzoek, onuitg. meesterproef Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2013-14, 37. 
136 Art. 53 WERV; Cass. 1 april 2009, nr. 228, Arr.Cass. 2009, 927. 
137 Cass. 24 oktober 2007, nr. 504, Arr.Cass. 2007, 2010. 
138 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 
66. 
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worden. Door deze voorwaarde op te leggen lijkt de SURB immers naast de verwijdering van 

het grondgebied tevens de toegang tot het grondgebied tot haar bevoegdheid te rekenen.139 

Het Hof van Cassatie bevestigde dat de SURB wel degelijk zulk terugkeerverbod kan 

opleggen.140 Deze voorwaarde lijkt ook weinig problematisch als ze geformuleerd wordt 

zoals vooropgesteld door Van Den Berge en Verbruggen, met name als een verbod om na de 

invrijheidstelling terug naar België te komen, tenzij betrokkene in orde zou zijn met de 

verblijfsreglementering.141 De Ridder geeft echter terecht aan dat er in de praktijk 

doorgaans een verbod wordt opgelegd om binnen de tien jaar terug te keren naar België 

zonder daarbij te verwijzen naar de verblijfsreglementering, waardoor er mogelijk een 

bevoegdheidsconflict ontstaat.142 De termijn van tien jaar kan immers in bepaalde gevallen 

de termijn van het terugkeerverbod opgelegd door de DVZ overschrijden, zeker aangezien 

het momenteel de gangbare praktijk is binnen de DVZ om aan een illegale vreemdeling die 

strafrechtelijke feiten heeft gepleegd een inreisverbod van maximaal acht jaar op te leggen. 

Het justitiële terugkeerverbod blijft op die manier gelden wanneer een terugkeer volgens de 

verblijfsreglementering mogelijk is. Er kan besloten worden dat bij de toekenning van een 

VLV aspecten van migratiecontrole blijken te primeren boven re-integratieperspectieven, tot 

op zekere hoogte gefaciliteerd door de wettelijke bepalingen zelf. Nochtans moet de WERV 

gezien worden als het verlengstuk van de Basiswet, waarin re-integratie als een wettelijk 

uitgangspunt van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf is vastgelegd.143 

 

Straftotaal tot en met drie jaar 

De bepalingen van de WERV die betrekking hebben op de strafuitvoeringsrechter traden 

vooralsnog niet in werking. Momenteel wordt de VLV voor veroordeelden tot een straftotaal 

van hoogstens drie jaar bijgevolg nog steeds bij ministeriële omzendbrief geregeld.144 

Wanneer het straftotaal één jaar niet te boven gaat, wordt de veroordeelde illegale 

                                                      
139 S. DE RIDDER, “Zijn vreemdelingenrecht en penitentiair recht verenigbaar? Beslissingen tot invrijheidstelling van 
‘illegale’ gedetineerden”, FATIK 2012, afl. 135, 35. 
140 Cass. 13 december 2011, nr. 683, Arr.Cass. 2011, 2616. 
141 Y. VAN DEN BERGE en F. VERBRUGGEN, “Langzaam maar onzeker: het wettelijk kader voor een geleidelijke 
terugkeer naar de maatschappij” in K. BEYENS, T. DAEMS en E. MAES (eds.), Exit gevangenis? De werking van de 
strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf, 
Antwerpen, Maklu, 2014, 55. De auteurs voorzien tevens een voorafgaande toestemming van de SURB, wat mijns 
inziens in het licht van de discussie omtrent de bevoegdheidsverdeling te ver gaat. 
142 S. DE RIDDER, “Zijn vreemdelingenrecht en penitentiair recht verenigbaar? Beslissingen tot invrijheidstelling van 
‘illegale’ gedetineerden”, FATIK 2012, afl. 135, 35. 
143 S. SNACKEN, K. BEYENS en M.A. BEERNAERT, “Belgium” in N. PADFIELD, D. VAN ZYL SMIT en F. DUNKEL 
(eds.), Release from prison. European policy and practice, Cullompton, Willan Publishing, 2010, 83-84. 
144 Ministeriële omzendbrief nr. 1771 van de Federale Overheidsdienst Justitie, 17 januari 2005 betreffende de 
voorlopige invrijheidstelling, niet gepubliceerd. Deze omzendbrief werd gedeeltelijk aangepast door de ministeriële 

omzendbrief nr. 1816 van de Federale Overheidsdienst Justitie, 10 januari 2014 betreffende de voorlopige 
invrijheidstelling, niet gepubliceerd, waardoor straffen met een totaal van vier tot zes maanden ook worden 
uitgevoerd. 
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vreemdeling door de gevangenisdirecteur in vrijheid gesteld (ter beschikking van de DVZ) 

zonder enige contra-indicatie na te gaan en dit: 

- onmiddellijk wanneer het straftotaal hoogstens vier maanden bedraagt; 

- na één maand wanneer het straftotaal meer dan vier maanden en hoogstens zeven 

maanden bedraagt; 

- na twee maanden wanneer het straftotaal meer dan zeven maanden en hoogstens 

acht maanden bedraagt; 

- na drie maanden wanneer het straftotaal meer dan acht maanden en hoogstens één 

jaar bedraagt. 

De rol van de directeur wordt in de ministeriële omzendbrief als volgt omschreven: “De 

directeur neemt de beslissing tot voorlopige invrijheidstelling en stelt betrokkene vrij 

volgens de modaliteiten bepaald door de dienst Vreemdelingenzaken. Hij overhandigt een 

afschrift van de beslissing aan de gedetineerde, hij legt hem de inhoud en de consequenties 

ervan uit en betrokkene tekent voor ontvangst en akkoord.” 

 

Gedetineerde illegale vreemdelingen met een straftotaal van meer dan één jaar en van 

hoogstens drie jaar komen in aanmerking voor een VLV na het uitzitten van één derde van 

hun straf. Ook in dit geval beslist de directeur over de toekenning van de VLV. Drie 

maanden voor de datum van de toelaatbaarheid van de VLV wordt het dossier aan de 

directeur voorgelegd, die de bij ministeriële omzendbrief vastgelegde contra-indicaties voor 

de VLV nagaat: 

- het niet in de mogelijkheid verkeren om in de materiële behoeften te voorzien; 

- het vormen van een manifest risico voor de fysieke integriteit van derden. 

Een beslissing tot niet-toekenning van de VLV dient te worden gemotiveerd. Na het nemen 

van een beslissing tot toekenning gaat de directeur op dezelfde manier te werk als bij een 

straftotaal van hoogstens één jaar. 

 

Uit de ministeriële omzendbrief kan, net zoals bij een straftotaal van meer dan drie jaar, de 

hypothese afgeleid worden dat de vereisten van reclassering en sociale re-integratie minder 

spelen bij de VLV-procedure en de focus eerder lijkt te liggen op de verwijdering van het 

grondgebied. De tijdsvoorwaarden om voor een VLV in aanmerking te komen zijn weliswaar 

identiek aan de procedure voor verblijfsgerechtigden, maar de tegenaanwijzingen met 

betrekking tot de sociale re-integratie lijken minder streng uit te vallen voor illegale 

vreemdelingen. In het bijzonder moet er gewezen worden op de specifieke procedure die 

verblijfsgerechtigden die veroordeeld werden tot een straftotaal van meer dan één jaar 



36 
 

wegens seksuele feiten gepleegd op minderjarigen145, moeten doorlopen. De Dienst 

Individuele Gevallen moet in deze gevallen namelijk op basis van een verslag van de 

strafinrichting (directeur en psychosociale dienst) een gemotiveerde beslissing tot 

toekenning van de voorlopige invrijheidstelling nemen. De veroordeelde moet bovendien een 

prestatieverbintenis met het oog op een begeleiding ondertekenen om vervroegd vrij te 

kunnen komen. Illegale vreemdelingen die identieke strafrechtelijke feiten hebben gepleegd, 

moeten zulke procedure volgens de ministeriële omzendbrief niet doorlopen. 

 

Empirisch onderzoek naar de beslissingsbevoegdheid van de gevangenisdirecteur in de VLV-

procedure bij een straftotaal van hoogstens drie jaar is evenwel schaars. Hoewel de contra-

indicatie met betrekking tot de mogelijkheid om in de materiële behoeften te voorzien, in de 

ministeriële omzendbrief als volgt wordt verduidelijkt: “Weet betrokkene waar hij naartoe 

kan? Zijn er contacten tijdens de detentie – zoals briefwisseling, telefoon, bezoek – die een 

opvang in zijn land laten vermoeden?”, suggereren enkele wetenschappelijke bronnen 

echter, op basis van de uitkomst van het beslissingsproces of een niet-systematische 

bevraging van penitentiaire actoren, dat de VLV van illegale vreemdelingen met een 

straftotaal van hoogstens drie jaar op een quasi-automatische manier zou gebeuren.146 Een 

systematische bevraging van gevangenisdirecteurs is echter onbestaande. 

 

2.3 De internering 

In navolging van een klassieke strafrechtsleer werd er in het Strafwetboek voorzien in een 

grond van ontoerekeningsvatbaarheid: “Er is geen misdrijf, wanneer de beschuldigde of de 

beklaagde op het ogenblik van het feit in staat van krankzinnigheid was […].”147 Waar de 

idee van een rationele dader aan de basis van het Strafwetboek lag148, moet voorgaand 

artikel als een uitzondering hierop gelezen worden. Met de doorbraak van het sociaal 

verweer aan het einde van de 19de eeuw en doorheen de eerste helft van de 20ste eeuw, 

werd de idee van een rationele dader handelend uit vrije wil verder in vraag gesteld en 

verschoof de nadruk naar de bescherming van de maatschappij tegen zieken en 

                                                      
145 Art. 372-386ter Strafwetboek 8 juni 1867, BS 9 juni 1867, 3133. 
146 H. JANSEN, S. DE RIDDER en V. SCHEIRS, “Eindelijk vrij! Een terugkeer naar (n)ergens: invrijheidstelling van 
illegale gedetineerden”, FATIK 2010, afl. 126, 8; L. BREULS en S. DE RIDDER, “De Wet op de Externe Rechtspositie 
als werkinstrument bij het repatriëren van vreemdelingen zonder recht op verblijf”, Fatik 2014, afl. 144, 8. 
147 Art. 71 Strafwetboek 8 juni 1867, BS 9 juni 1867, 3133. Een nog niet in werking getreden wetswijziging 
vervangt de term krankzinnigheid door de formulering “een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de 
controle over zijn daden heeft tenietgedaan of ernstig heeft aangetast”. 
148 F. VANDER LAENEN, T. VANDER BEKEN en M. BOUVERNE-DE-BIE, “Strafrecht en welzijnswerk” in R. ROOSE, 
F. VANDER LAENEN, I. AERTSEN en L. VAN GARSSE (eds.), Handboek forensisch welzijnswerk. Ontwikkeling, beleid, 
organisatie & praktijk, Gent, Academia Press, 2012, 6. 
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criminelen.149 Hoewel deze nieuwe stroming geenszins de klassieke strafrechtstheorieën wist 

te vervangen, leidde ze wel tot een aantal wetgevende initiatieven, waaronder de in 1930 

tot stand gekomen wet tot bescherming van de maatschappij, die intussen vervangen werd 

door een gelijknamige wet uit 1964.150 De inwerkingtreding van de WBM zorgde ervoor dat 

“wanneer iemand om psychiatrische redenen onder artikel 71 [Sw.] valt, automatisch de 

beoordeling (en zo nodig de toepassing) van de Wet op de Bescherming van de Maatschappij 

van kracht [wordt].”151 Zo bepaalt de WBM inderdaad dat een verdachte van een misdaad of 

wanbedrijf die ontoerekeningsvatbaar wordt geacht, niet zonder meer kan beschikken, maar 

dat de onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten in zulk geval de internering kunnen 

gelasten.152 De internering heeft een tweeledig doel, met name de bescherming van de 

maatschappij enerzijds en het genezen en resocialiseren van de betrokkene anderzijds.153 

Idealiter vindt de internering dan ook plaats in een inrichting waarbinnen beide 

doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden. Meermaals oordeelde het EHRM dat adequate 

zorgverstrekking aan geïnterneerden in verschillende Belgische strafinrichtingen niet 

mogelijk was, waardoor de tenuitvoerlegging van de internering in deze strafinrichtingen als 

een schending van art. 3 EVRM beschouwd werd.154 Toch bevinden er zich nog steeds een 

niet onbeduidend aantal geïnterneerden in de Belgische strafinrichtingen.155 

 

De commissie ter bescherming van de maatschappij houdt vooralsnog toezicht op de 

uitvoering van de internering. Een geïnterneerde kan door deze commissie, voorgoed of op 

proef, in vrijheid gesteld worden wanneer zijn geestestoestand voldoende verbeterd is en de 

voorwaarden voor zijn reclassering vervuld zijn.156 De procedure die gevolg dient te worden 

om tot een invrijheidstelling over te gaan, is slechts algemeen bij wet omschreven, wat 

maakt dat er in de praktijk veel speelruimte is.157 Of de directeur van de strafinrichting een 

rol heeft bij de invrijheidstelling van een geïnterneerde en hoe die rol er precies uitziet, kan 

uit de WBM dan ook niet eenduidig afgeleid worden. Hoewel er in art. 16 WBM sprake is van 

                                                      
149 R. DE BONT, “Meten en verzoenen. Louis Vervaeck en de Belgische criminele antropologie, circa 1900-1940” in 
J. TOLLEBEEK, G. VANPAEMEL en K. WILS (eds.), Degeneratie in België, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 
206. 
150 Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers, BS 17 juli 
1964, 7818. Hierna verkort weergegeven als ‘WBM’. 
151 C. DILLEN, “Requiem voor een kalf”, Orde van de Dag 2006, afl. 34, 7. 
152 Art. 7 WBM. 
153 S. VAN VLAENDEREN en K. BEYENS, “De definitieve invrijheidstelling van geïnterneerden... A never ending 
story?”, FATIK 2010, afl. 128, 9. 
154 EHRM 30 juli 1998, nr. 61/1997/845/1051, Aerts/België; EHRM 9 januari 2014, nr. 22283/10, Lankester/België; 
etc. 
155 In 2013 bevonden er zich gemiddeld 1138,7 geïnterneerden in de Belgische gevangenissen: DIRECTORAAT-
GENERAAL PENITENTIAIRE INRICHTINGEN, Jaarverslag 2013, Brussel, Federale Overheidsdienst Justitie, 2014, 
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/nl_small_tcm265-248342.pdf, 65. 
156 Art. 18 WBM. 
157 S. VAN VLAENDEREN en K. BEYENS, “De definitieve invrijheidstelling van geïnterneerden... A never ending 
story?”, FATIK 2010, afl. 128, 9. 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/nl_small_tcm265-248342.pdf
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het horen van de directeur, heeft deze wetsbepaling enkel betrekking op de toepassing van 

artikelen 14 en 15 WBM en dus niet op de invrijheidstelling voorzien in art. 17 van dezelfde 

wet.158 Bepalingen die specifiek betrekking hebben op de invrijheidstelling van illegale 

vreemdelingen ontbreken bovendien volledig in de vigerende wetgeving. Hoewel 

geïnterneerde illegale vreemdelingen niet de hoofdfocus van het onderzoek uitmaken, wil 

het beschrijvend onderzoek toch bijdragen aan enig inzicht in de taak van de 

gevangenisdirecteur in de invrijheidstellingsprocedure voor geïnterneerde illegale 

vreemdelingen die in de gevangenis werden opgesloten. 

 

Een aantal van de hierboven geformuleerde bedenkingen werden aangepakt in de wet 5 mei 

2014 betreffende de internering van personen, die in principe uiterlijk op 1 januari 2016 in 

werking zal treden.159 Met de inwerkingtreding van deze wet zullen de 

strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd worden voor de invrijheidstelling van geïnterneerden. 

De nieuwe interneringswet voorziet voor het eerst in een specifieke vrijstellingswijze voor 

geïnterneerden zonder recht op verblijf. Art. 28 Interneringswet bepaalt dat de vervroegde 

invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op 

overlevering een modaliteit is voor geïnterneerde personen voor wie een definitieve 

beslissing werd genomen waarin vaststaat dat zij geen verblijfsrecht in België hebben, hetzij 

ter beschikking van een buitenlands rechtsorgaan worden gesteld of die bereid gevonden 

worden om het land te verlaten.160 Er mogen geen tegenaanwijzingen in hoofde van de 

betrokken vreemdeling zijn. Deze tegenaanwijzingen kunnen betrekking hebben op: 

- de onvoldoende mogelijkheden om een onderdak te hebben; 

- de onvoldoende verbetering van de geestesstoornis waaraan de geïnterneerde 

persoon lijdt, tenzij de uitvoeringsmodaliteit juist tot doel heeft een aangepast 

ambulant of residentieel behandelingsprogramma te volgen; 

- het risico op het plegen van ernstige strafbare feiten; 

- het risico op het lastigvallen van de slachtoffers; 

- de geleverde inspanningen om de burgerlijke partij te vergoeden. 

Daarnaast dient de geïnterneerde in te stemmen met algemene en geïndividualiseerde 

bijzondere voorwaarden.161 De Interneringswet voorziet ditmaal expliciet dat de directeur 

gehoord wordt in het kader van de invrijheidstelling van geïnterneerde personen.162 

 

                                                      
158 Art. 16 WBM. 
159 Art. 136 wet 5 mei 2014 betreffende de internering van personen, BS 9 juli 2014, 52159. Hierna verkort 
weergegeven als ‘Interneringswet’. 
160 Art. 28 Interneringswet. 
161 Art. 36-37 Interneringswet. 
162 Art. 30 Interneringswet. 
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De gelijkenissen met de bepalingen in de WERV voor de VLV-procedure zijn sprekend. Uit de 

artikelsgewijze toelichting van het wetsvoorstel blijkt dat deze overeenkomst geen toeval is: 

“Dit artikel neemt de bepalingen die van toepassing zijn voor de veroordeelden over van de 

wet op de externe rechtspositie. Dezelfde rechten moeten worden toegekend aan de 

geïnterneerden in het kader van verwijdering van het grondgebied of overlevering.”163 

Voorgaand citaat is overigens een exhaustief overzicht van de gehele aandacht die de 

wetgever voor de invrijheidstelling van geïnterneerde illegale vreemdelingen had. Hoewel de 

opname van een expliciete wetsbepaling die betrekking heeft op de invrijheidstelling van 

deze bijzondere groep geïnterneerden een vooruitgang is ten opzichte van de vigerende 

wetgeving, kan de nieuwe bepaling evenwel onderworpen worden aan een gelijkaardige 

kritiek als de bepalingen met betrekking tot de invrijheidstelling van illegale vreemdelingen 

in de WERV: beide bepalingen vertonen een gebrek aan een duidelijke definitie en een 

duidelijk werkingskader voor de SURB bij het toekennen van deze modaliteiten.164 Het is 

overigens zeer de vraag hoe een geïnterneerde illegale vreemdeling in een aangepast 

ambulant of residentieel behandelingsprogramma in het land van herkomst kan voorzien en 

hoe enige opvolging daar mogelijk is. Deze vraagstukken worden door de wetgever volledig 

genegeerd. 

                                                      
163 Wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2001/1, 33. 
164 F. PIETERS, “De wetten betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van 
veroordeelden: Mayday,Mayday?”, Panopticon 2007, afl. 4, 45. 
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3 De repatriëring van illegale vreemdelingen na de strafrechtelijke 

invrijheidstelling 

3.1 De administratieve detentie ter beschikking van de dienst Vreemdelingenzaken 

Na de strafrechtelijke invrijheidstelling van een illegale vreemdeling uit de gevangenis dient 

de betrokkene het grondgebied te verlaten. Zoals eerder aangegeven wordt beleidsmatig 

een gedwongen verwijdering (repatriëring) vooropgesteld voor deze ‘criminele illegalen’. 

Echter, de aspiratie om elke illegale vreemdeling die uit de gevangenis wordt vrijgesteld te 

repatriëren loopt in de praktijk tegen grenzen op. In de eerste plaats is een identificatie van 

een vreemdeling een conditio sine qua non voor het uitvoeren van een verwijdering, daar 

“international law only obliges states to readmit their own nationals – a duty that hinges 

upon proof of nationality.”165 Bijgevolg moeten de identiteit en de nationaliteit, eventueel 

aangevuld met het migratietraject, gekend zijn bij de autoriteiten van het land waar de 

illegale vreemdeling wordt aangetroffen vooraleer er tot een verwijdering kan worden 

overgegaan.166 Een (geldig167) identiteitsdocument volstaat uiteraard om een terugkeer te 

organiseren. Illegale vreemdelingen die niet teruggestuurd willen worden, hanteren echter 

‘counterstrategieën’ om een identificatie te voorkomen.168 Een wijdverbreid fenomeen is het 

achterhouden of vernietigen van identiteitsdocumenten om zo elk spoor naar de ware 

identiteit te verhullen. Bijgevolg moet de DVZ contact opnemen met de ambassade of het 

consulaat van het (vermoedelijke) herkomstland om een doorlaatbewijs of ‘laissez-passer’ te 

bekomen, waarbij kennis over de identiteit van de betrokkene cruciaal is. Waar sommige 

landen ook tot een identificatie overgaan op basis van vingerafdrukken, zijn andere landen 

minder bereidwillig om aan de identificatieprocedures mee te werken. Zo is de 

samenwerking met Algerije al geruime tijd problematisch.169 Dit heeft ook een invloed op de 

strategieën die de illegale vreemdelingen zelf hanteren: vanwege de problemen met Algerije 

claimen bijvoorbeeld heel wat Marokkanen die een terugkeer willen vermijden dat ze de 

Algerijnse nationaliteit hebben.170 

 

                                                      
165 A. ELLERMANN, “Undocumented migrants and resistance in the liberal state”, Politics & Society 2010, 414. 
166 D. BROEDERS en G. ENGBERSEN, “The fight against illegal migration: Identification policies and immigrants’ 
counterstrategies”, American Behavioral Scientist 2007, 1596. 
167 Of een onderdaan met een vervallen identiteitsdocument kan worden teruggestuurd, is afhankelijk van de 
diplomatieke vertegenwoordiging van het desbetreffende land. 
168 D. BROEDERS en G. ENGBERSEN, “The fight against illegal migration: Identification policies and immigrants’ 
counterstrategies”, American Behavioral Scientist 2007, 1596. 
169 S. CEULEMANS, Vlucht geannuleerd: Een onderzoek naar de problemen inzake verwijdering van gedetineerde 
vreemdelingen in België, onuitg. meesterproef Criminologie KU Leuven, 2011-12, 51-52; L. BREULS en S. DE 
RIDDER, “De Wet op de Externe Rechtspositie als werkinstrument bij het repatriëren van vreemdelingen zonder 

recht op verblijf”, Fatik 2014, afl. 144, 12-13. 
170 J. VAN DER LEUN, Looking for loopholes. Processes of incorporation of illegal immigrants in the Netherlands, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2003, 80. 
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Om de voorbereiding (waaronder de identificatieprocedure) en de uitvoering van de 

repatriëring te bewerkstelligen, kunnen (illegale) vreemdelingen in administratieve detentie 

gehouden worden. Cornelisse wijst op de ‘valse noodzakelijkheid’ van de 

vreemdelingendetentie en doelt daarmee op de vanzelfsprekendheid waarmee 

vrijheidsberoving heden als antwoord op illegaal verblijf naar voren wordt geschoven, terwijl 

detentie in principe aan de voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit zou moeten 

voldoen.171 Hoewel haar observatie primair betrekking heeft op Nederland, lijkt ze eveneens 

toepasbaar op België. Dat de nieuwe regering een uitbreiding van de detentiecapaciteit voor 

de administratieve detentie van vreemdelingen zonder recht op verblijf vooropstelt, is een 

teken aan de wand.172 

 

Aanvankelijk vond de administratieve opsluiting van vreemdelingen zonder recht op verblijf 

plaats in de gevangenis. In het gevangenisjargon werd er gesproken van vreemdelingen 

zonder middelen van bestaan (VZMB).173 Aan het einde van de jaren 1980 nam de groep 

VZMB in de gevangenissen in omvang toe.174 Hun opsluitingsduur bleef evenwel relatief 

beperkt: ze konden tot 1993, bij het uitblijven van een repatriëring, gedurende maximaal 

één maand administratief opgesloten blijven in de gevangenis.175 Ook illegale vreemdelingen 

die aanvankelijk omwille van (de verdenking van) een strafrechtelijke inbreuk in de 

gevangenis zaten, konden bijgevolg na hun strafrechtelijke invrijheidstelling gedurende één 

maand verder opgesloten blijven onder een administratieve hechtenistitel. Vanaf 1988 

werden er gesloten detentiecentra voor illegalen geopend, waardoor de VZMB doorheen de 

jaren 1990 van de gevangenissen naar deze detentiecentra werden afgeleid.176 

Vreemdelingen werden dus niet langer louter omwille van hun illegale verblijfstatuut in de 

gevangenis opgesloten.177 Wel konden de illegale vreemdelingen die omwille van (de 

                                                      
171 G. CORNELISSE, “De valse noodzakelijkheid van immigratiedetentie: Een agenda voor onderzoek”, Proces 2008, 
71. 
172 MICHEL I, Regeerakkoord, 9 oktober 2014, 
http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf, 159. 
173 H. JANSEN, S. DE RIDDER en V. SCHEIRS, “Eindelijk vrij! Een terugkeer naar (n)ergens: invrijheidstelling van 
illegale gedetineerden”, FATIK 2010, afl. 126, 6. Deze benaming lijkt mij overigens inadequaat, vermits illegaal 
verblijf niet noodzakelijk een gebrek aan middelen van bestaan impliceert. Of in het verleden enkel illegale 
vreemdelingen zonder middelen van bestaan werden opgesloten, is mij onbekend. Beyens, Snacken en Eliaerts 
lijken dit wel te suggereren: K. BEYENS, S. SNACKEN en C. ELIAERTS, Barstende muren. Overbevolkte 
gevangenissen: Omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen, Antwerpen, Kluwer, 1993, 11. 
174 K. BEYENS, S. SNACKEN en C. ELIAERTS, Barstende muren. Overbevolkte gevangenissen: Omvang, oorzaken en 
mogelijke oplossingen, Antwerpen, Kluwer, 1993, 37-40. 
175 Ibid., 82. 
176 E. MAES, Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 2009, 
884. 
177 De opsluiting uitsluitend wegens illegaal verblijf werd slechts in 2002 per collectieve brief verboden (tenzij bij 
uitzondering omwille van de in- en externe veiligheid van het gesloten centrum): Collectieve brief nr. 71 van het 

Directoraat-generaal Strafinrichtingen, 20 juni 2002 betreffende de administratief gehechte vreemdelingen, niet 
gepubliceerd. Toch kan worden aangenomen dat door de oprichting van de gesloten centra de instroom van VZMB 
in de gevangenissen al afnam doorheen de jaren 1990. 

http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
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verdenking van) een strafrechtelijke inbreuk in de gevangenis zaten, nog steeds verder 

administratief weerhouden worden in de gevangenis na hun strafrechtelijke 

invrijheidstelling.178 

 

Met de oprichting van de gesloten centra doorheen de jaren 1990, inderdaad de periode 

waarin de strijd tegen illegale migratie werd opgedreven, werd eveneens duidelijk dat één 

maand administratieve detentie in bepaalde gevallen niet volstond om een identificatie en 

repatriëring te bewerkstelligen. Doorheen de jaren 1990 werden er daarom verschillende 

wetswijzigingen doorgevoerd die de maximale duur van de administratieve vrijheidsberoving 

ter beschikking van de DVZ verlengden.179 Uiteindelijk kwam in 1999 de regeling tot stand 

die vandaag nog steeds van toepassing is: de administratieve opsluiting kan maximaal vijf 

maanden duren, verlengbaar tot acht maanden “in de gevallen waarin dit noodzakelijk is 

voor de bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid”.180 Deze 

termijnuitbreidingen hadden ook een effect op de administratieve detentie in de gevangenis. 

Waar vreemdelingen louter voor illegaal verblijf in principe in de gesloten centra belandden, 

konden illegale vreemdelingen die een strafrechtelijke detentie uitzaten, immers wel na de 

strafrechtelijke invrijheidstelling gedurende de beschreven (uitbreidende) termijnen verder 

opgesloten blijven in de gevangenis ter beschikking van de DVZ. 

 

3.2 De opheffing van het onderscheid tussen de justitiële en administratieve fase 

Hierboven werd de situatie geschetst die omstreeks de eeuwwisseling was ontstaan: illegale 

vreemdelingen werden niet langer louter omwille van hun illegale verblijfstatuut in de 

gevangenis opgesloten. Wel konden illegale vreemdelingen na een strafrechtelijke detentie 

verder administratief weerhouden worden in de gevangenis voor een periode van maximaal 

acht maanden. Er was op die manier een duidelijk onderscheid tussen de justitiële fase en 

de administratieve fase: de illegale vreemdeling moest eerst zijn strafrechtelijke detentie 

ondergaan (justitiële fase), vooraleer de identificatie en repatriëring gerealiseerd konden 

worden (administratieve fase). 

 

                                                      
178 K. BERGANS, W. CRUYSBERGHS, G. VERBAUWHEDE, K. VERSTRAELEN, B. VERSTRAETE, et al., “Het 
verwijderingsbeleid” in M.C. FOBLETS en D. VANHEULE (eds.), Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen 
(Deel 13), Brugge, Die Keure, 2010, 138. 
179 V. VAN DEN EECKHOUT en M.C. FOBLETS, “Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen. Een artikelsgewijze 
doorlichting van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (de Vreemdelingenwet)” in B. HUBEAU en M.C. FOBLETS (eds.), 

Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (deel 3), Brugge, Die Keure, 1999, 352. 
180 Art. 3 wet 29 april 1999 houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op 
het Belgisch grondgebied verblijven, BS 26 juni 1999, 24125. 
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In de inleiding werd er aangegeven dat crimmigratie in België voornamelijk waarneembaar is 

in het samenspel tussen enerzijds het penitentiair recht en beleid en anderzijds het 

vreemdelingenrecht en –beleid. Deze vorm van crimmigratie is voornamelijk na de 

eeuwwisseling ontstaan en wordt volgens mij hoofdzakelijk gekenmerkt door een vervaging 

en geleidelijke opheffing van het onderscheid tussen de justitiële en administratieve fase. 

 

Een eerste ontwikkeling op dat vlak deed zich voor in 2002 wanneer minister van Justitie 

Verwilghen, geconfronteerd met een aanslepende overbevolking in de Belgische 

gevangenissen, een collectieve brief uitvaardigde die een einde stelde aan de 

administratieve opsluiting van illegale vreemdelingen na de strafrechtelijke invrijheidstelling 

tot aan hun repatriëring. Voortaan zou de administratieve detentie in de gevangenis niet 

langer door de Vreemdelingenwet geregeld worden, maar door omzendbrieven uitgevaardigd 

door het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Op een strafrechtelijke detentie kon 

voortaan slechts een administratieve detentie van maximaal vijftien dagen volgen.181 In 

2004 werd deze termijn verder ingeperkt en bleven er twee regelingen over die een 

beperkte duur van administratieve detentie in de gevangenis toelieten: 

- De vreemdeling aan wie een voorlopige invrijheidstelling met terbeschikkingstelling 

aan de dienst Vreemdelingenzaken werd toegekend, kon gedurende maximaal vijftien 

dagen administratief in de gevangenis opgesloten blijven. 

- De andere vreemdelingen dan de voorlopig in vrijheid gestelde veroordeelden konden 

voortaan maximaal zeven kalenderdagen in de gevangenis blijven onder een 

opsluitingstitel van de dienst Vreemdelingenzaken.182 

Bij vaststaande data (VLV, strafeinde) werd de DVZ wel op voorhand ingelicht183, opdat de 

repatriëring kon worden voorbereid, doch de uitvoering ervan kon pas plaatsgrijpen tijdens 

de administratieve detentie. 

 

Wanneer een illegale vreemdeling tijdens de hierboven omschreven termijnen niet 

rechtstreeks gerepatrieerd kon worden vanuit de gevangenis, bleef een overbrenging naar 

een gesloten centrum mogelijk om daar de resterende termijn van administratieve detentie, 

zoals voorzien in de Vreemdelingenwet, te ondergaan. Ook vandaag vormt een overbrenging 

vanuit de gevangenis naar een gesloten centrum steeds een mogelijkheid. Deze optie kent 

echter niet de voorkeur van de DVZ, daar een hoge aanwezigheid van ex-gedetineerde 

                                                      
181 Collectieve brief nr. 71 van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, 20 juni 2002 betreffende de administratief 
gehechte vreemdelingen, niet gepubliceerd. 
182 Collectieve brief nr. 84 van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, 24 december 2004 
betreffende de administratief gehechte vreemdelingen, niet gepubliceerd. 
183 Bij de toekenning van een VLV vijftien dagen op voorhand, bij strafeinde dertig dagen op voorhand. 
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illegale vreemdelingen in de gesloten centra de leefbaarheid kan verstoren.184 Nochtans 

heeft de DVZ tijd nodig voor de identificatie en de organisatie van een repatriëring, 

waardoor het rechtstreeks repatriëren vanuit de gevangenis door de verkorte termijnen 

onder druk kwam te staan. Om hieraan te remediëren werd er echter een 

samenwerkingsakkoord tussen Justitie en Vreemdelingenzaken gesloten, dat ertoe leidde dat 

binnen de DVZ in 2005 de Dienst Identificatie Opgeslotenen (Bureau DID) werd opgericht. 

Migratiebegeleiders van het Bureau DID deden hun intrede in de gevangenis om al tijdens 

de strafrechtelijke detentie een (pre-)identificatie van een illegale vreemdeling trachten af te 

ronden, zodat een repatriëring na de strafrechtelijke invrijheidstelling vlot(ter) 

georganiseerd kan worden.185 Een snellere identificatie en repatriëring moeten tevens tot 

een vlottere uitstroom van illegale vreemdelingen uit de gevangenis leiden en op die manier 

bijdragen aan het indijken van de overbevolking in de gevangenissen. Het initiatief is 

bijgevolg duidelijk een resultante van de interactie tussen het penaal beleid en het 

migratiebeleid.186 

 

Vanuit de penitentiaire praktijk ontstond er echter kritiek op de uitvoering van de 

administratieve detentie ter beschikking van de DVZ in de gevangenis. Er werd 

geargumenteerd dat enkel de hechtenistitels voorzien in art. 609 Wetboek van 

Strafvordering een opsluiting in de gevangenis rechtvaardigen. Vermits de administratieve 

detentie ter beschikking van de DVZ in dit wetsartikel niet werd voorzien, verbood de 

directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen deze 

administratieve detentie eind januari 2010 bij collectieve brief.187 De beslissing werd echter 

op 8 februari 2010 alweer ongedaan gemaakt, waardoor in principe de regeling van 2004 

terug van toepassing was. In de praktijk heerste er echter onduidelijkheid: de Vlaamse 

gevangenissen pasten de regeling van 2004 over het algemeen terug toe, terwijl de 

Franstalige en Brusselse inrichtingen dit doorgaans niet deden.188 

 

                                                      
184 DIENST VREEMDELINGENZAKEN, Activiteitenrapport 2011, Brussel, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, 
2012, https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/2011NL.pdf, 144. 
185 Voor een uitgebreide analyse van de wijze waarop een migratiebegeleider tot een identificatie tracht te komen, 
zie: C. VANQUEKELBERGHE, De identificatie van irreguliere migratie? De rol van migratieambtenaren in een penale 
context, onuitg. meesterproef Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2011-12, 128 p. 
186 S. DE RIDDER en C. VANQUEKELBERGHE, “De interactie tussen migratiebeleid en penaal beleid ten aanzien van 
gedetineerden zonder recht op verblijf in België”, Proces 2012, 480. 
187 Collectieve brief nr. 92 van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, 29 januari 2010 betreffende de 

administratieve hechtenis van vreemdelingen, niet gepubliceerd. 
188 H. JANSEN, S. DE RIDDER en V. SCHEIRS, “Eindelijk vrij! Een terugkeer naar (n)ergens: invrijheidstelling van 
illegale gedetineerden”, FATIK 2010, afl. 126, 7. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/2011NL.pdf
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Om aan de onduidelijkheid op het terrein een einde te maken werd er in januari 2012 een 

wetswijziging doorgevoerd.189 De administratieve opsluiting in de gevangenis ter beschikking 

van de DVZ werd grotendeels verboden: enkel na de opheffing van een 

aanhoudingsmandaat kan een illegale vreemdeling voortaan gedurende zeven dagen 

administratief opgesloten blijven in een strafinrichting.190 Deze wetswijziging lijkt de druk op 

de rechtstreekse repatriëringen uit de gevangenis te versterken, aangezien er voor de 

overige vrijstellingswijzen geen enkele opsluitingstermijn ter beschikking van de DVZ werd 

voorzien, waardoor steeds een overbrenging naar een gesloten centrum noodzakelijk zou 

zijn. Uit een masterproefonderzoek uitgevoerd vlak na de inwerkingtreding van deze wet, 

blijkt inderdaad dat de bevraagde actoren binnen de DVZ vreesden voor een sterke terugval 

in het aantal repatriëringen. De nieuwe wetgeving zou louter gericht zijn op het verminderen 

van de druk op de overbevolkte gevangenissen, terwijl de DVZ met het probleem werd 

opgezadeld.191 Deze vrees bleek ongegrond. In maart 2012 volgde immers een tweede 

wetswijziging, waarbij niet alleen de vreemdelingenwet, maar tevens de WERV werd 

aangepast.192 Zonder deze wetswijziging in extenso te bespreken193, zullen de belangrijkste 

elementen aangehaald worden: 

- In de eerste plaats werd aan art. 60 WERV een lid toegevoegd waarin gesteld wordt 

dat een door de SURB toegekende VLV slechts uitvoerbaar wordt bij een effectieve 

repatriëring (of overbrenging naar een gesloten centrum), ten laatste tien dagen 

nadat het vonnis in kracht van gewijsde trad. De DVZ is dus gedurende tien dagen in 

de mogelijkheid om een repatriëring uit te voeren. Hoewel er de facto weinig verschil 

is met het principe van een administratieve hechtenis volgend op een strafrechtelijke 

invrijheidstelling, gaat het juridisch echter om het uitstellen van de toekenning van 

de VLV, waardoor de betrokken vreemdeling onder een strafrechtelijke hechtenistitel 

opgesloten blijft. 

- Een meer ingrijpende wijziging werd doorgevoerd met betrekking tot strafeinde. 

Art. 20/1 werd in de WERV ingevoegd en stelt de DVZ in de mogelijkheid om een 

illegale vreemdeling vanaf twee maanden voor strafeinde te repatriëren (of naar een 

                                                      
189 Wet 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vesting en de verwijdering van vreemdelingen, BS 17 februari 2012, 11412. 
190 Art. 74/8 Vreemdelingenwet. 
191 S. CEULEMANS, Vlucht geannuleerd: Een onderzoek naar de problemen inzake verwijdering van gedetineerde 
vreemdelingen in België, onuitg. meesterproef Criminologie KU Leuven, 2011-12, 55-57. 
192 Wet 15 maart 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vesting en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam 

van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 30 maart 2012, 20310. 
193 Voor een uitgebreide bespreking, zie: L. BREULS en S. DE RIDDER, “De wet op externe rechtspositie als 
werkinstrument bij het repatriëren van vreemdelingen zonder recht op verblijf?”, FATIK 2014, afl. 144, 4-15. 



46 
 

gesloten centrum over te brengen). De datum waarop de vreemdeling de gevangenis 

verlaat, wordt gelijkgesteld met strafeinde. 

Bij ministeriële omzendbrief werd tot slot in maart 2013 een combinatie van voorgaande 

regelingen ingevoerd voor de VLV van illegale vreemdelingen met een straftotaal van 

hoogstens drie jaar.194 Een illegale vreemdeling met een straftotaal van hoogstens drie jaar 

is vanaf twee maanden voor de datum tot toekenning van de VLV verwijderbaar. De VLV kan 

bovendien gedurende tien dagen worden uitgesteld, waarbij betrokkene onder een 

strafrechtelijke hechtenistitel opgesloten blijft. 

 

De hierboven besproken wetswijziging van maart 2012 is een duidelijke vorm van 

crimmigratie: het penitentiair recht werd aangepast om het migratierecht op een meer 

efficiënte manier af te dwingen. Voornamelijk de mogelijkheid tot vervroeging van strafeinde 

met maximaal twee maanden om een repatriëring uit te voeren, verdient kritische reflectie. 

Hoewel het de jure geen vervroegde invrijheidstelling betreft, wordt de straf de facto wel 

ingekort. Een belangrijk uitgangspunt van de WERV was nochtans het principe dat 

wijzigingen in de aard of duur van de gevangenisstraf enkel door een rechterlijke beslissing 

konden worden genomen.195 De nieuwe regeling lijkt bijgevolg vooral vanuit pragmatische 

overwegingen doorgevoerd te zijn, waarbij er aan een dubbele logica wordt 

tegemoetgekomen: de gevangenis ontlasten als het kan, tijd bieden aan de DVZ wanneer 

het nodig is. Overwegingen met betrekking tot de mogelijkheden van sociale re-integratie 

van de illegale vreemdeling, zij het beperkt tot onderdak, komen daarbij niet aan bod. 

Aspecten van migratiecontrole lijken op die manier te primeren op aspecten van sociale re-

integratie. 

 

Samenvattend kan er gesteld worden dat na de eeuwwisseling de termijnen waarbinnen een 

opsluiting ter beschikking van de DVZ in de gevangenis kon plaatsvinden, werden ingekort 

of zelfs verdwenen. Heden is er enkel na de opheffing van een aanhoudingsmandaat een 

(korte) administratieve opsluiting ter beschikking van de DVZ in de gevangenis mogelijk. 

Om de DVZ toch toe te laten een identificatie en repatriëring te bewerkstelligen, werden 

compenserende maatregelen genomen: migratiebegeleiders deden in 2005 hun intrede in de 

gevangenis om de identificatieprocedure tijdens de strafrechtelijke detentie op te starten en 

zeer recent werd de mogelijkheid gecreëerd om tijdens (een welbepaald deel van) de 

strafrechtelijke detentie een repatriëring uit te voeren. Het bewerkstelligen van een 

                                                      
194 Ministeriële omzendbrief nr. 1815 van de Federale Overheidsdienst Justitie, 7 maart 2013 betreffende de 
gedetineerde vreemdelingen, https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/20130307_n.pdf. 
195 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 6. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/20130307_n.pdf
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identificatie en repatriëring gebeurt bijgevolg in toenemende mate tijdens de strafrechtelijke 

detentie, waardoor het onderscheid tussen de justitiële en administratieve fase inderdaad is 

opgeheven en er een duidelijke tendens van crimmigratie kan worden geobserveerd, zoals 

gesteld in de premisse van deze deeltitel. 

 

3.3 Statistische gegevens 

Hoewel er voor illegale vreemdelingen die strafrechtelijke feiten hebben gepleegd een 

gedwongen verwijdering wordt vooropgesteld, worden zeker niet alle illegale vreemdelingen 

na het uitzitten van een strafrechtelijke detentie gerepatrieerd. Illegale vreemdelingen die 

niet aan een gedwongen verwijdering worden onderworpen, krijgen een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend (zonder opsluiting te dien einde). In dit terugkeerbesluit 

wordt een periode vastgelegd waarbinnen de illegale vreemdeling op eigen initiatief het 

grondgebied dient te verlaten. 

 

Het Bureau Opgeslotenen (Bureau D) van de dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd voor de 

administratieve opvolging van het dossier van een gedetineerde vreemdeling. Bij een 

nakende strafrechtelijke invrijheidstelling wordt er door de gevangenis een 

vrijstellingsaanvraag naar het Bureau D gezonden. Indien de betrokken vreemdeling niet 

over verblijfsrecht beschikt, zal er door een medewerker van het Bureau D een bevel om het 

grondgebied te verlaten opgesteld worden of zal het dossier overgemaakt worden aan het 

Bureau DID voor de organisatie van een gedwongen verwijdering. Vooraleer een dossier aan 

het Bureau DID wordt overgemaakt, moet het dossier drie toetsen doorstaan: 

- Opportuniteitstoets: Niet elke illegale vreemdeling die strafbare feiten heeft 

gepleegd, komt in aanmerking voor een gedwongen verwijdering. Prioritair wordt er 

door de DVZ ingezet op de repatriëring van derdelanders die door het plegen van 

strafbare feiten de openbare orde hebben geschaad. Burgers van de Europese Unie of 

van landen die onder het gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen worden 

daarentegen nauwelijks gerepatrieerd. Een bevel om het grondgebied te verlaten 

verhindert namelijk niet dat deze personen na het verlaten van het grondgebied 

België opnieuw mogen betreden.196 Bij derdelanders kan hieraan geremedieerd 

worden door het opleggen van een inreisverbod, waardoor hun repatriëring meer 

opportuun beschouwd wordt. Daarnaast speelt de strafmaat een rol bij het bepalen 

van de opportuniteit van een gedwongen verwijdering: de repatriëring van illegale 

                                                      
196 Eventueel kan er een KB tot uitzetting genomen worden, waaraan een terugkeerverbod naar België gedurende 

tien jaar verbonden is, maar deze praktijk blijft omwille van het tijdsintensieve werk beperkt. Bovendien is de 
controle op het aan het KB verbonden terugkeerverbod zeer beperkt, gezien de interne grenscontroles binnen het 
Schengengebied zijn opgeheven. 
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vreemdelingen met zware gevangenisstraffen (meer dan drie jaar) wordt meer 

opportuun beschouwd dan die van kortgestraften. 

- Legaliteitstoets: In de eerste plaats moet er worden nagegaan of de betrokken 

vreemdeling geen procedure heeft lopen die een gedwongen verwijdering belet.197 

Indien de betrokkene over een gezinsleven beschikt, moet er bovendien een 

afweging gemaakt worden tussen enerzijds het gevaar voor de openbare orde en 

anderzijds art. 8 EVRM, dat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en 

gezinsleven als mensenrecht vooropstelt. Een inmenging op dit recht is mogelijk 

indien aan de voorwaarden van legaliteit, legitimiteit en proportionaliteit, zoals 

uiteengezet in art. 8, lid 2 EVRM voldaan is.198 

- Haalbaarheidstoets: Het is belangrijk dat de repatriëring haalbaar wordt geacht. 

Hierbij spelen verschillende aspecten een rol: of er een geslaagde pre-identificatie 

gebeurd is, of er een identificatie op korte termijn mogelijk is, of er plaats in een 

gesloten centrum is, etc. 

 

Eens een dossier aan het Bureau DID wordt overgemaakt, komt het dossier in een 

repatriëringslijst terecht, waar tevens het uiteindelijke resultaat van de procedure 

(repatriëring of vrijstelling met een bevel om het grondgebied te verlaten) wordt 

opgenomen. Tijdens mijn stage op de DVZ, onder begeleiding van De Ridder, heb ik de 

repatriëringslijsten voor de periode 2008-2013 onderzocht. Aan de hand van een logistische 

regressieanalyse werden de factoren onderscheiden die bepalend zijn voor de uiteindelijke 

uitkomst van de intentie tot repatriëring.199 Sarah Bellemans zette het onderzoek dit jaar 

verder, waardoor er enkele relevante geüpdatete statistieken kunnen worden gepresenteerd. 

 

                                                      
197 Zo kan de vreemdeling wiens regularisatieaanvraag in behandeling is (hoewel hij in deze periode geen recht op 
verblijf heeft) niet worden gerepatrieerd. Verder zijn er een aantal schorsende beroepen: het beroep tegen een 
ministerieel besluit tot terugwijzing (indien er geen voorafgaand advies aan de commissie van advies voor 
vreemdelingen werd gevraagd), het beroep tegen een afgewezen asielaanvraag en het beroep inzake de procedure 
van gezinshereniging. 
198 Voor een overzicht van de jurisprudentie van het EHRM met betrekking tot dit wetsartikel, zie: M. GROOS, 
Artikel 8 EVRM: Geen pijl op te trekken?, onuitg. bachelorscriptie HBO-rechten Juridische Hogeschool Avans-Fontys 

Tilburg, 2007-08, 43 p. 
199 L. BREULS en S. DE RIDDER, “De Wet op de Externe Rechtspositie als werkinstrument bij het repatriëren van 
vreemdelingen zonder recht op verblijf”, FATIK 2014, afl. 144, 11-14. 
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Figuur 1: Aantal overgeleverde dossiers en aantal effectieve repatriëringen200 

 

In figuur 1 worden het aantal aan het Bureau DID overgemaakte dossiers201 en het aantal 

effectieve repatriëringen (al dan niet via een tussentijdse overbrenging naar een gesloten 

centrum voor illegalen) gepresenteerd. Uit de beschrijvende statistieken blijkt dat er sinds 

2013 (na de inwerkingtreding van de eerder beschreven wetswijzigingen, die eveneens een 

einde stelden aan de gebrekkige medewerking van de Brusselse en Franstalige 

gevangenissen) een duidelijke stijging in het aantal effectieve repatriëringen valt waar te 

nemen. 

 

Uit figuur 2, waarin het aantal repatriëringen per vrijstellingwijze gepresenteerd wordt, blijkt 

eveneens het effect van de wetswijzigingen.202 Om deze invloed te kunnen nagaan, moet er 

                                                      
200 In de grafiek wordt slechts 96,2% van het aantal aan het Bureau DID overgemaakte dossiers weergegeven. In 
bepaalde gevallen ontbrak namelijk het resultaat van de procedure (met name of betrokkene al dan niet werd 
gerepatrieerd), waardoor deze dossiers uit het onderzoek werden geweerd: in 0,4% van de gevallen werd het 
resultaat niet ingevuld, in 0,3% van de gevallen ontsnapte betrokkene uit het gesloten centrum en in 3,1% van de 
gevallen werd betrokkene opnieuw opgesloten door justitie. 
201 Er moet nogmaals benadrukt worden dat het om het aantal dossiers na controle door het Bureau D op 
opportuniteit en haalbaarheid gaat en geenszins om het geheel aan dossiers van illegale vreemdelingen vrijgesteld 
uit de gevangenissen. In 2013 werden er statistieken opgesteld die het mogelijk maken om een schatting van het 
percentage naar het Bureau DID doorgestuurde dossiers van vreemdelingen zonder recht op verblijf te maken. 
25,6% van alle voorlopig vrijgestelden met een straftotaal van hoogstens drie jaar, 73,6% van alle voorlopig 
vrijgestelden met een straf van meer dan drie jaar en 49,4% van alle vrijgestelden bij strafeinde kwamen toen in 
aanmerking voor een repatriëring. Deze schatting kan niet gemaakt worden voor de vrijgestelden na de opheffing 

van een aanhoudingsmandaat. 
202 Er moet opgemerkt worden dat louter op basis van deze beschrijvende statistieken geen valide uitspraken over 
het effect van de nieuwe regeling gedaan kunnen worden. Aan de hand van een logistische regressieanalyse 
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een vergelijking tussen 2008 (het jaar waarin er nog geen problemen met de Brusselse en 

Franstalige gevangenissen waren en de oude regeling nog in voege was) en 2013 (het jaar 

waarin de nieuwe regeling in werking trad) gemaakt worden. Bij de voorlopige 

invrijheidstelling bij een straftotaal van hoogstens drie jaar nam het aantal repatriëringen 

tussen 2008 (N=207) en 2013 (N=364) toe met 75,8%. Het aantal repatriëringen bij de 

invrijheidstelling na strafeinde is meer dan verdubbeld tussen 2008 (N=31) en 2013 

(N=66). Het gaat om een toename met 112,9%. Voor deze twee categorieën werden de 

termijnen waarover de DVZ beschikt om een repatriëring vanuit de gevangenis te 

organiseren ook het sterkst uitgebreid. 

 

Figuur 2: Aantal repatriëringen per vrijstellingswijze (absolute aantallen)203 

 

Figuur 3, waarin het aantal repatriëringen per vrijstellingswijze tegenover het aantal 

overgeleverde dossiers wordt afgezet, doet evenwel een toevoeging aan voorgaande 

bevindingen. Zo blijkt dat er doorheen de volledige periode 2008-2014 op een VLV 

                                                                                                                                                                            
kunnen er wel uitspraken over de unieke voorspellende waarde van de opgenomen factoren gedaan worden. 
Hoewel de beschreven observaties ondersteund worden door de logistische regressieanalyse, valt een bespreking 
buiten het bestek van deze masterproef. Zie hiervoor: L. BREULS en S. DE RIDDER, “De Wet op de Externe 
Rechtspositie als werkinstrument bij het repatriëren van vreemdelingen zonder recht op verblijf”, FATIK 2014, 
afl. 144, 11-14. Een geüpdatete versie van de logistische regressieanalyse zal in het stageverslag van Sarah 
Bellemans terug te vinden zijn. 
203 In 16 gevallen ontbrak de vrijstellingswijze in de dataset en kon deze niet worden afgeleid uit het dossier. Deze 
gevallen werden bijgevolg niet opgenomen in de grafiek. De geïnterneerden die vrijgesteld werden door de 

commissie ter bescherming van de maatschappij (CBM) zijn gecodeerd als SURB (>3 jaar), omwille van de 
overeenkomst tussen een vrijstelling door de CBM en de SURB van Antwerpen (zie infra). Het aantal vrijstellingen 
door de CBM bedroeg in 2008: 7, in 2009: 2, in 2010: 3, in 2011: 4, in 2012: 2, in 2013: 5 en in 2014: 9. 
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toegekend door de SURB in het merendeel van de gevallen een repatriëring volgde. In 2014 

werd er zelfs in 95,5% van de overgemaakte SURB-dossiers een repatriëring verwezenlijkt. 

Deze vaststelling sluit aan bij de dossieranalyse van Vervaet, waaruit blijkt dat de SURB de 

verwijderbaarheid van het grondgebied zowel expliciet (is de betrokkene geïdentificeerd?) 

als impliciet (beschikt de betrokkene over woonst, werk en een sociaal netwerk in het land 

van herkomst, zodat een vertrek geloofwaardig is?) in overweging neemt.204 

 

 

Figuur 3: Aantal repatriëringen per vrijstellingswijze (ten opzichte van het aantal overgeleverde 
dossiers) 

 

Voor het verklaren van het hoge percentage repatriëringen in SURB-dossiers moet er 

bijkomend eveneens naar de praktijk van de SURB van Antwerpen verwezen worden. De 

SURB van Antwerpen verklaart het uitgesproken vonnis namelijk doorgaans uitvoerbaar mits 

teruggeleiding naar het herkomstland ten laatste twee (of meer) maanden nadat het vonnis 

definitief is geworden. Op die manier is de dienst Vreemdelingenzaken niet gebonden aan de 

termijn van tien dagen zoals voorzien in de WERV, maar beschikt ze over twee maanden om 

een repatriëring te organiseren. Vindt er geen repatriëring plaats binnen deze termijn, dan 

blijft de vreemdeling strafrechtelijk opgesloten (het vonnis van de SURB is immers nooit 

uitvoerbaar geworden). Deze dossiers komen bijgevolg enkel in de repatriëringslijsten 

                                                      
204 S. VERVAET, De beslissing tot invrijheidstelling van illegale vreemdelingen door de strafuitvoeringsrechtbank: 
een dossieronderzoek, onuitg. meesterproef Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2013-14, 55-59. 
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terecht wanneer de repatriëring uitgevoerd wordt. Indien er geen repatriëring plaatsvond, 

zal de vreemdeling pas vrijgesteld worden bij strafeinde.205 

 

3.4 Implicaties voor de rol van de gevangenisdirecteur? 

De na de eeuwwisseling tot stand gekomen verwevenheid tussen het migratiebeleid en het 

penale beleid kan implicaties hebben voor de rol van de gevangenisdirecteur. De VLV-

procedure bij een straftotaal van meer dan drie jaar leidt er, zoals eerder aangetoond, 

bijvoorbeeld toe dat de verwijderbaarheid van het grondgebied een cruciaal element in de 

besluitvorming voor de toekenning van deze strafuitvoeringsmodaliteit vormt. Gezien de 

verwijzing naar de verwijdering van het grondgebied in de titel van de 

strafuitvoeringsmodaliteit is zulke praktijk overigens niet onlogisch. Dat de 

identificatieprocedure sinds de intrede van de migratiebegeleiders in de gevangenis al 

tijdens de strafrechtelijke detentie wordt opgestart, versterkt evenwel de potentiële invloed 

van de verwijderbaarheid op de beslissingspraktijk van de SURB, en bijgevolg op de 

adviesbevoegdheid van de gevangenisdirecteur. Wanneer de identificatie- en 

repatriëringsprocedure immers slechts ten volle aanvangt na de toekenning van de 

vervroegde invrijheidstelling (het principe van het onderscheid tussen de justitiële en 

administratieve fase), kan de inschatting of betrokkene het grondgebied effectief zal 

verlaten slechts in beperkte mate meespelen bij de beslissing tot toekenning ervan. Doordat 

de identificatie heden echter plaatsgrijpt tijdens de strafrechtelijke detentie, heeft de SURB 

meer informatie van de DVZ ter beschikking en dus eens te meer de mogelijkheid om 

aspecten van migratiecontrole (impliciet of expliciet) te betrekken in haar oordeel. Het 

onderzoek zal moeten uitwijzen in welke mate deze informatie een rol speelt in de adviezen 

die de directeur schrijft. 

 

Het centraal plaatsen van de verwijderbaarheid voor de illegale vreemdelingen in de 

gevangenispopulatie kan daarenboven de wijze waarop de penitentiaire actoren naar deze 

categorie van gedetineerden kijken, beïnvloeden: “From the perspective of Western 

European prison officials, foreign nationals are increasingly being seen more like potential 

deportees than potentially rehabilitated members of society; as risks to be managed and 

expelled, rather than individuals with individual needs.”206 Verwijdering wordt voor deze 

groep dan geprioriteerd boven re-integratie. Niet alleen kan dat een invloed hebben op de 

mate waarin illegale vreemdelingen mogen deelnemen aan reclasseringsactiviteiten binnen 

                                                      
205 L. BREULS en S. DE RIDDER, “De wet op externe rechtspositie als werkinstrument bij het repatriëren van 

vreemdelingen zonder recht op verblijf?”, FATIK 2014, afl. 144, 14. 
206 T. UGELVIK, “The incarceration of foreigners in European prisons” in S. PICKERING en J. HAM (eds.), The 
Routledge handbook on crime and international migration, Oxon, Routledge, 2015, 113. 
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de gevangenismuren.207 Ook zou dit ertoe kunnen leiden dat de gevangenisdirecteur 

bepaalde taken van migratiecontrole opneemt binnen de dagdagelijkse taakinvulling. Zo 

impliceert het stellen van verwijderbaarheid als voorwaarde voor een vervroegde 

invrijheidstelling dat een gebrek aan vertrekbereidheid tot een langere strafduur kan leiden: 

“Then there are the high rates of custody time that foreigners have to endure in systems 

where the way to avoid doing custody is to be able to show exactly what foreigners are often 

not able or not willing to show, a stable and legal residence, work and income, sometimes 

even their identity.”208 In het licht van een aanhoudende overbevolking in de Belgische 

gevangenissen zouden gevangenisdirecteurs daarom illegale vreemdelingen kunnen 

aanmoedigen om een VLV-procedure op te starten en mee te werken aan de 

terugkeerprocedure, aangezien dit tot een versnelde uitstroom uit de gevangenis kan leiden. 

Gevangenisdirecteurs zouden bovendien nog verder kunnen gaan: in Groot-Brittannië 

worden vreemdelingen209 heden ondergebracht in een beperkt aantal gevangenissen (“hub 

prisons”), waar penitentiaire actoren steeds meer te werk gaan als “quasi immigration 

agents”.210 Anderzijds toont een Nederlandstalig onderzoek naar bejegening in 

detentiecentra voor illegale vreemdelingen aan dat detentietoezichthouders terughoudend 

omgaan met het opnemen van taken van migratiecontrole, daar hun primaire taak de 

ordehandhaving in het centrum is.211 Eenzelfde terughoudendheid zou eveneens bij 

gevangenisdirecteurs waargenomen kunnen worden. Empirisch onderzoek dient hier meer 

inzicht in te verschaffen. 

 

                                                      
207 I. HASSELBERG, “Whose security? The deportation of foreign-national offenders from the UK” in M. MAGUIRE, 
C. FROIS en N. ZURAWSKI (eds.), The anthropology of security: Perspectives from the frontline of policing, 
counter-terrorism and border control, Londen, Pluto Press, 2014, 143-144. 
208 D. MELOSSI, “In a peaceful life. Migration and the crime of modernity in Europe/Italy”, Punishment & Society 
2003, 374. 
209 Er moet nogmaals benadrukt worden dat in Groot-Brittannië (in tegenstelling tot in België) ook vreemdelingen 
met verblijfsrecht in toenemende mate gerepatrieerd worden na een strafrechtelijke veroordeling. 
210 E. KAUFMAN en M. BOSWORTH, “The prison and national identity: Citizenship, punishment and the sovereign 

state” in D. SCOTT (ed.), Why prison?, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 176. 
211 B. VAN ALPHEN, T. MOLLEMAN, A. LEERKES en J. VAN HOEK, Van bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de 
werking van vreemdelingenbewaring, Meppel, Boom Lemma Uitgevers, 2013, 142. 
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4 Onderzoeksopzet 

4.1 Wetenschapsfilosofische overwegingen 

Wetenschappelijk onderzoek grijpt niet plaats in een vacuüm. Het is daarom belangrijk, zo 

wordt gesteld, dat de onderzoeker vooraf de wetenschapsfilosofische vooronderstellingen 

uiteenzet die aan de grondslag van zijn onderzoek liggen.212 Deze wetenschapsfilosofische 

vooronderstellingen hebben betrekking op ontologische vragen, die vervolgens het 

beantwoorden van epistemologische en methodologische vragen mogelijk maken: “As they 

are the logical antecedents to epistemological and methodological choices, ontological 

assumptions are unavoidable.”213 Voorgaande zienswijze, hoewel algemeen aanvaard, wordt 

bekritiseerd door Morgan. Hij wil wetenschapsfilosofische aspecten van onderzoek geenszins 

als irrelevant afdoen, maar verwerpt wel de top-down-benadering waarin het ontologische 

vraagstuk wordt benadrukt en geprivilegieerd boven de overige vraagstukken. Hij stelt 

daartegenover een pragmatische benadering: “A pragmatic approach would treat issues 

related to research itself as the principal ‘line of action’ that methodologists should study, 

with equal attention to both the epistemological and technical ‘warrants’ that influence how 

we conduct our research.”214 

 

Morgan ondersteunt zijn betoog door te verwijzen naar de wijze waarop paradigma’s 

gedefinieerd worden. Zo geeft hij aan hoe Guba en Lincoln in hun oude werk een 

onderscheid maken tussen een positivistisch en een constructivistisch paradigma.215 In hun 

meer recente werk is de opsomming daarentegen uitgebreid tot vijf paradigma’s.216 Dit 

voorbeeld maakt duidelijk dat wat ‘telt’ als een paradigma en wat een paradigma inhoudt, 

afhankelijk is van een permanente strijd tussen verschillende belangengroepen 

(onderzoeksgroepen binnen bepaalde onderzoekstradities). Morgan beargumenteert: “Yet if 

the content of paradigms is subject to this level of human agency, then it makes little sense 

to claim that principles such as ontology, epistemology, and methodology are actually 

defining characteristics for such paradigms.”217 Daarenboven stelt Morgan dat de top-down-

benadering een incompatibiliteitsthesis impliceert: “Because the metaphysical paradigm took 

                                                      
212 T. BAUWENS, P. KENNES en A. BAUWENS, “Paradigms. Waving the flag or flagging the wave?” in K. BEYENS, 
et al. (eds.), The pains of doing criminological research, Brussel, VUBPress, 2013, 34. 
213 Ibid., 29. 
214 D.L. MORGAN, “Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative 
and quantitative methods”, Journal of Mixed Methods Research 2007, 68. 
215 Y.S. LINCOLN en E.G. GUBA, Naturalistic Inquiry, Newbury Park, Sage, 1985, 14-46. 
216 Y.S. LINCOLN en E.G. GUBA, “Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences” in 

N.K. DENZIN en Y.S. LINCOLN (eds.), Handbook of qualitative research, Thousand Oaks, Sage, 2000, 168. 
217 D.L. MORGAN, “Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative 
and quantitative methods”, Journal of Mixed Methods Research 2007, 61. 
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a strong stance with regard to incommensurability, this meant that ‘accepting’ any one of its 

paradigms required rejecting all the others, while also creating major communication 

barriers between the knowledge that was produced through each of these paradigms.”218 

 

Voorgaand spanningsveld betreffende (in)compatibiliteit kwam ook doorheen mijn opleiding 

tot criminoloog naar voren. Zo voerden we in het kader van het opleidingsonderdeel 

penologie in groep een onderzoek uit naar de wijze waarop de Commissies van Toezicht in 

de gevangenis te werk gaan en hoe zowel de voorzitters van deze commissies als de 

gevangenisdirecteurs naar de werking kijken. Het kwalitatief onderzoeksopzet dat we 

daarvoor uitwerkten, zou traditioneel eerder aansluiting vinden bij een constructivistisch 

paradigma.219 Anderzijds trachtte ik tijdens mijn stage op de DVZ, onder begeleiding van De 

Ridder, de verklarende factoren te onderscheiden die bepalen of een rechtstreekse 

repatriëring van een illegale vreemdeling vanuit de gevangenis kan plaatsvinden. Zoals 

eerder in deze masterproef uiteengezet, slaagden we erin om onder meer het effect van 

recente wetswijzigingen op de repatriëringspraktijk empirisch aan te tonen.220 Hoewel deze 

kwantitatieve onderzoeksbevindingen (kritisch) gekaderd werden binnen hun sociale 

context, zou het stageonderzoek traditioneel evenwel binnen een post-positivistisch 

paradigma geplaatst worden. Echter, zijn de ontologische en epistemologische overwegingen 

die (althans volgens de algemeen aanvaarde zienswijze) aan de basis van deze 

methodologische keuzes liggen dan inwisselbaar afhankelijk van het gevoerde onderzoek? 

Het pragmatisme lijkt een uitweg te bieden, doordat de keuze voor een bepaalde 

onderzoeksvraag en de wijze waarop hierover op een adequate manier kennis kan worden 

vergaard, centraal wordt geplaatst. 

 

Het moet niet verbazen dat de ontwikkeling van het pragmatisme nauw samenhangt met de 

doorbraak van het mixed methods-onderzoek, daar het pragmatisme een verantwoording 

kan bieden voor het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Verschillende 

auteurs wijzen echter op het risico van een te simplistisch gebruik van het pragmatisme: het 

risico bestaat dat onderzoekers een pragmatistische houding ten aanzien van hun onderzoek 

aannemen, omdat zulke houding hen toelaat om wetenschapsfilosofische aspecten van het 

                                                      
218 D.L. MORGAN, “Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative 
and quantitative methods”, Journal of Mixed Methods Research 2007, 62. 
219 L. BREULS, I. REDMOND, K. VAN DEN BERGHE en J. VERDICKT, De werking van de Commissies van Toezicht: 

Een verkennend onderzoek, onuitg. groepspaper Penologie, Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2014-15, 11. 
220 L. BREULS en S. DE RIDDER, “De Wet op de Externe Rechtspositie als werkinstrument bij het repatriëren van 
vreemdelingen zonder recht op verblijf”, FATIK 2014, afl. 144, 13. 
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onderzoek te negeren.221 Nochtans toont Morgan in een recent artikel op een boeiende wijze 

aan dat het pragmatisme breder moet worden gezien dan gebruiksvriendelijkheid 

(“practicality”) en het potentieel bezit om tot een volwaardig paradigma uit te groeien, 

daarbij teruggrijpend naar onder meer de filosofie van Dewey.222 Het is daarbij van 

ondergeschikt belang of er in het onderzoek gebruik wordt gemaakt van een mixed 

methods-design, dan wel van louter kwalitatieve of kwantitatieve methoden. Bijgevolg 

schrijft dit masterproefonderzoek, waarvoor enkel een kwalitatieve dataverzamelings-

techniek werd gebruikt (zie infra), zich inderdaad in het pragmatisme in. 

 

4.2 Onderzoeksvorm en -instrument 

De gevangenisdirecteur is een belangrijke actor binnen de penitentiaire setting, maar kreeg 

vooralsnog slechts beperkte wetenschappelijke aandacht.223 Recentelijk werd er in België wel 

onderzoek verricht naar de rol van de gevangenisdirecteur in het handhaven van de orde 

binnen de gevangenis, in het bijzonder met betrekking tot het bevorderen van de 

dynamische veiligheid.224 De rol van de gevangenisdirecteur in het kader van de vervroegde 

invrijheidstellingsprocedures, die centraal staat in deze masterproef, heeft daarentegen 

voornamelijk betrekking op diens in dit verband toegewezen advies- of 

beslissingsbevoegdheid. Hoewel er bij het voeren van het onderzoek steeds rekening 

gehouden werd met mogelijke andere rollen, die bijvoorbeeld meer betrekking hebben op de 

ordehandhaving binnen de gevangenis225, was de primaire doelstelling van het empirische 

onderzoek inderdaad het blootleggen van het beslissingsproces van de gevangenisdirecteur 

inzake de vervroegde invrijheidstelling van illegale vreemdelingen. 

 

Hoewel beslissingsprocessen op een kwantitatieve manier bestudeerd kunnen worden226, zijn 

kwantitatieve onderzoeksmethoden eerder aangewezen om de uitkomsten van het 

beslissingsproces te onderzoeken. In casu zou dat dus de vrijstellingsstatistieken van de 

                                                      
221 D.M. MERTENS, “What comes first? The paradigm or the approach?”, Journal of Mixed Methods Research 2012, 
256. 
222 D.L. MORGAN, “Pragmatism as a paradigm for social research”, Qualitative Inquiry 2014, 1045. 
223 P. KENNES, “De gevangenisdirecteur in zijn zoektocht naar orde in de gevangenis”, FATIK 2010, afl. 125, 13.  
224 Ibid., 17. 
225 Zo heeft de samenstelling van de gevangenispopulatie een invloed op de ordehandhaving binnen de gevangenis. 
De (hoge) aanwezigheid van illegale vreemdelingen, met o.a. een andere taal en cultuur en een relatief grotere 
onzekerheid over hun invrijheidstelling omwille van hun onrechtmatige verblijfstatus, kan bijvoorbeeld een invloed 
op de ordehandhavende rol van de directeur hebben: P. KENNES, “De gevangenisdirecteur in zijn zoektocht naar 
orde in de gevangenis”, FATIK 2010, afl. 125, 21-22; M. KOX, S. DE RIDDER, A. VANHOUCHE, M. BOONE en 
K. BEYENS, “Detentiebeleving van strafrechtelijk gedetineerden zonder verblijfsrecht”, Tijdschrift van Criminologie 
2014, afl. 2, 42-45. 
226 Zie bv. L. ROBERT en B. MINE, “Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende 

uitgaansvergunningen en penitentiair verlof” in K. BEYENS, T. DAEMS en E. MAES (eds.), Exit gevangenis? De 
werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf, Antwerpen, Maklu, 2014, 75-96. 
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vreemdelingen zonder recht op verblijf betreffen. Los van vragen omtrent de 

betrouwbaarheid van de gegevens in de penitentiaire databank227, verschaffen 

vrijstellingsstatistieken weinig inzicht in het proces om tot de beslissing te komen. De 

interne validiteit van deze onderzoeksmethode zou bijgevolg tekortschieten voor het 

beantwoorden van de geformuleerde onderzoeksvragen. Het beslissingsproces zelf kan 

slechts op een inzichtelijke manier kwantitatief bestudeerd worden indien de beslissingen 

uitvoerig gemotiveerd worden. In het bijzonder voor de toekenning van de voorlopige 

invrijheidstelling aan een illegale vreemdeling met een straftotaal van hoogstens drie jaar 

voorziet de ministeriële omzendbrief enkel een motiveringsplicht bij niet-toekenning van de 

VLV. Daarnaast blijft de analyse van dossiers, zowel kwantitatief als kwalitatief, steeds 

beperkt tot datgene wat neergeschreven werd, wat uiteindelijk slechts een selectie is van 

het werkelijke beslissingsproces. Niet zelden wordt een neergeschreven beslissing 

daarenboven gekenmerkt door een zeker formalisme. 

 

Het beslissingsproces zelf kan daarom beter bestudeerd worden door de beslissingsnemer te 

vragen om zijn beslissing toe te lichten, waarbij er dieper ingegaan kan worden op de 

aspecten die bepalend zijn in het nemen van de beslissing. Inderdaad, semi-gestructureerde 

interviews zijn “in het bijzonder aangewezen bij de analyse van beslissingsprocessen, om 

niet alleen te weten te komen welke beslissingen iemand neemt, maar ook hoe of 

waarom.”228 In het kader van deze masterproef werd er bijgevolg voor geopteerd om semi-

gestructureerde interviews af te nemen aan de hand van een vragenprotocol.229 Dit 

vragenprotocol sluit sterk aan bij de door de wet voorziene vrijstellingswijzen, zoals 

besproken in hoofdstuk 2. Door de gevangenisdirecteur te bevragen, een actor die bij de 

toepassing van deze wettelijke bepalingen over een zekere mate van discretie beschikt, kon 

er een inzicht in de bestaande sociale (vrijstellings)praktijk bekomen worden.230 

 

Het interview startte steeds met enkele inleidende, algemene vragen die een eerste inzicht 

in de houding van de gevangenisdirecteur ten aanzien van de invrijheidstellingsprocedures 

voor illegale vreemdelingen boden. Vervolgens kwamen er (naast enkele beperkte 

deelaspecten, zoals de vrijstelling van geïnterneerden, problematieken bij de opheffing van 

                                                      
227 S. DE RIDDER, “Criminological research on non-national prisoners without a legal residence permit. The quest 
for the holy grail of data” in K. BEYENS, et al. (eds.), The pains of doing criminological research, Brussel, 
VUBPRESS, 2013, 81-83; S. DE RIDDER en K. BEYENS, “Illegalen in de gevangenis. Een eerste analyse van de 
gevangenispopulatie in België op basis van de verblijfstatus” in L. PAUWELS, S. DE KEULENAER, S. DELTENRE, 
et al. (eds.), Criminografische ontwikkelingen III: Van (victim)survey tot penitentiaire statistiek, Antwerpen, Maklu, 
2014, 182-183. 
228 K. BEYENS en H. TOURNEL, “Mijnwerkers of ontdekkingsreizigers? Het kwalitatieve interview” in T. DECORTE en 

D. ZAITCH (eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2010, 204-205. 
229 Zie bijlage 1. 
230 A. GIDDENS, The constitution of society: Outline of the theory of structuration, Cambridge, Polity Press, 1984, 2. 
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het aanhoudingsmandaat, etc.) drie grote luiken aan bod in het interview: de 

beslissingsbevoegdheid bij een straftotaal van hoogstens drie jaar, de adviesbevoegdheid bij 

een straftotaal van meer dan drie jaar en de samenwerking met de DVZ. De deelvragen 

binnen elk van deze luiken kwamen grotendeels voort uit eerdere onderzoeksbevindingen, 

die evenwel nu vanuit het perspectief van de gevangenisdirecteur bevraagd werden. Hoewel 

eerder onderzoek mogelijke hypothesen aanreikte, werd er uiteraard gebruikgemaakt van 

open, niet-suggestieve vragen om op die manier te vermijden dat het antwoord van de 

respondent door de onderzoeker gestuurd zou worden. Doorheen het onderzoek werd het 

originele vragenprotocol (zoals in de bijlage) bovendien aangevuld en bijgestuurd op basis 

van inductief verkregen inzichten uit eerdere interviews. Merk op dat het onderzoeksopzet 

zowel uit inductieve als deductieve elementen bestaat, wat naadloos aansluit bij de 

pragmatische onderzoeksbenadering vooropgesteld in deze masterproef, die de dichotomie 

tussen deductie en inductie tracht te overstijgen.231 

 

Er moeten evenwel enkele methodologische kanttekeningen gemaakt worden. Zo kan er bij 

de afname van semi-gestructureerde interviews, net zoals bij een neergeschreven 

beslissing, sprake zijn van sociale wenselijkheid of formalisme. Het verschil tussen een 

interview en een dossieranalyse is echter dat deze barrière tijdens de afname van het 

interview overwonnen kan worden. Het is inderdaad een uitdaging voor de onderzoeker om 

‘rapport’ op te bouwen met de geïnterviewde om daadwerkelijk inzicht in diens 

belevingswereld te krijgen.232 Zelfs indien een vertrouwensrelatie ontstaat tijdens het 

interview, kan men zich echter de vraag stellen of het betoog van de respondent wel volledig 

met de werkelijke praktijk overeenstemt. Niet alleen sociale wenselijkheid, maar ook een 

gebrek aan kennis op bepaalde punten kan mogelijk de betrouwbaarheid van de resultaten 

beïnvloeden. Het gebeurde inderdaad soms dat een respondent tijdens een interview aangaf 

dat hij een bepaalde materie minder goed beheerste (bv. de internering), gezien hij zulke 

beslissingen zelden tot nooit genomen had. Idealiter zou er daarom gestreefd worden naar 

datatriangulatie door bijvoorbeeld naast de interviews ook de effectieve beslissingen te 

bestuderen. In het kader van een beperkt masterproefonderzoek bleek dat echter 

onhaalbaar. Wel zal bij de data-analyse de link gelegd worden naar onderzoeksbevindingen 

uit eerdere onderzoeken, zoals aangehaald in de literatuursectie van deze masterproef. 

 

 

                                                      
231 D.L. MORGAN, “Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative 

and quantitative methods”, Journal of Mixed Methods Research 2007, 70-71. 
232 T. DUNDON en P. RYAN, “Interviewing reluctant respondents: Strikes, henchmen, and Gaelic games”, 
Organizational Research Methods 2010, 565-566. 
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4.3 Onderzoekspopulatie en steekproef 

Het masterproefonderzoek werd expliciet naar de Belgische context afgebakend. Alle 

directeurs werkzaam in de Belgische gevangenissen vormden dus de onderzoekspopulatie. 

Daarnaast moet er gewezen worden op de Nederlandse penitentiaire inrichting Tilburg, waar 

sinds februari 2010 Belgische gedetineerden verblijven onder een gemengde Belgisch-

Nederlandse directie.233 De Belgische directieleden aanwezig in Tilburg werden bijgevolg ook 

in de onderzoekspopulatie meegenomen. 

 

Voor de selectie van de gevangenissen werd er gebruikgemaakt van een doelgerichte 

steekproef: op basis van lijsten met het aantal gedetineerden zonder recht op verblijf, 

getrokken uit het penitentiaire informatiesysteem Sidis-Griffie, werden de vijftien 

gevangenissen met de hoogste aantallen illegale vreemdelingen geselecteerd. Deze 

gevangenissen werden vervolgens via het centrale bestuur van het Directoraat-generaal 

Penitentiaire Inrichtingen aangeschreven teneinde toestemming voor en medewerking aan 

het onderzoek te verkrijgen. De gevangenissen waren vrij om een contactpersoon binnen de 

directie te selecteren, die bereid was tot het geven van een interview. Vermoedelijk zou op 

die manier, eerder dan bij een willekeurige selectie van een directielid, een contactpersoon 

aangeduid worden die vertrouwd is met het nemen van vrijstellingsbeslissingen voor illegale 

vreemdelingen.234 

 

Zowel de beperkte tijdsspanne van het onderzoek als de verspreiding van de geselecteerde 

respondenten over het hele land bemoeilijkte de praktische haalbaarheid van vijftien 

interviews. Uiteindelijk reageerden enkele gevangenissen niet op het verzoek tot 

medewerking aan het onderzoek. Een beperkte uitval was echter vooraf verwacht en 

ingecalculeerd. Uiteindelijk werden er elf interviews235 afgenomen, wat niettemin in het 

kader van een masterproef als een degelijk resultaat kan worden beschouwd. Bovendien 

bleek uit de analyse van de interviews dat het theoretische saturatiepunt (het punt waarop 

                                                      
233 K. BEYENS, M. BOONE, et al., ‘Zeg maar Henk tegen de chef’. Ervaringen met het Belgische detentieregime in de 
PI Tilburg, Den Haag, Boom Lemma Uitgevers, 2013, 1. 
234 Voor zover mij bekend, ontbreekt het aan wetenschappelijk kennis omtrent de verdeling van 
vrijstellingsbeslissingen onder de verschillende directieleden. Het zou bijvoorbeeld zowel kunnen dat elk directielid 
zich in een bepaald soort vrijstellingsbeslissingen specialiseert als dat alle directieleden de verschillende soorten 
vrijstellingsbeslissingen in gelijke mate nemen. Het masterproefonderzoek tracht op dat vlak enig inzicht te 
verschaffen. 
235 Tijdens één interview was tevens een lid van de griffie aanwezig, omdat deze respondent volgens de directeur 

beter geplaatst was om uitleg te geven over de samenwerking met de dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens een 
ander interview kwam ook een andere directeur kort aan het woord, omdat deze respondent vertrouwd was met de 
invrijheidstellingsbeslissingen voor geïnterneerden. 
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er geen nieuwe en relevante gegevens meer opduiken) in voldoende sterke mate bereikt 

werd, wat begrijpelijk is in het licht van de relatief homogene onderzoekspopulatie.236 

 

4.4 Methodologische overwegingen omtrent taalgebruik 

Nuytiens en Scheirs geven volgens mij terecht aan dat het belangrijk is om op een open 

manier te reflecteren over de emotionele aspecten en uitdagingen die de onderzoeker zelf 

ervaart tijdens het onderzoek, in het bijzonder wanneer de dataverzameling in directe 

interactie met de onderzoekssubjecten plaatsgrijpt. Nochtans blijven zulke aspecten 

doorgaans buiten beschouwing in wetenschappelijke publicaties.237 Het bevragen van 

gevangenisdirecteurs over hun beslissingsbevoegdheid met het oog op het verlenen van een 

voorlopige invrijheidstelling roept wellicht minder emotionaliteit op dan bepaalde andere 

criminologische onderzoeksopzetten (bv. gesprekken met gedetineerden of slachtoffers238, 

participerende observaties bij de politie239, etc.). Toch is er een specifieke uitdaging aan het 

onderzoek die niet onbesproken kan blijven, met name de taal van het interview. 

 

Eigen aan België is de officiële meertaligheid. Doordat de steekproeftrekking gebeurde op 

basis van het aantal illegale vreemdelingen aanwezig in een bepaalde inrichting, werden er 

ook Brusselse en Franstalige gevangenissen geselecteerd. Deze selectie vereiste bijgevolg 

dat er ook Franstalige interviews zouden worden afgenomen. Mijn moedertaal is echter het 

Nederlands en mijn kennis van het Frans blijft beperkt tot een relatief goede passieve kennis 

en een beperkte spreekvaardigheid. Hoewel er omwille van praktische redenen voor 

geopteerd had kunnen worden om de Franstalige gevangenissen van het onderzoek uit te 

sluiten, leek zulke keuze echter niet ideaal. Er waren immers inhoudelijke overwegingen om 

zowel Nederlandstalige, Franstalige en Brusselse gevangenissen in de doelgerichte 

steekproef op te nemen. In de periode 2010-2011 weigerden een aantal Franstalige en 

Brusselse gevangenissen namelijk om illegale vreemdelingen na hun strafrechtelijke 

invrijheidstelling verder administratief in de gevangenis op te sluiten.240 Hoewel deze 

verschillen sinds de implementatie van de nieuwe regelgeving van de baan zijn, zou er uit de 

kwalitatieve bevraging evenwel een verschil in zienswijze op de vrijstellingsprocedures naar 

voren kunnen komen. Bovendien zou er door het betrekken van Franstalige gevangenissen 

                                                      
236 D. MORTELMANS, “Het kwalitatief onderzoeksdesign” in T. DECORTE en D. ZAITCH (eds.), Kwalitatieve 
methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2010, 110-112. 
237 A. NUYTIENS en V. SCHEIRS, “Etnografisch onderzoek en emoties: Over de (on)verenigbaarheid van mens en 
wetenschap”, Panopticon 2011, afl. 1, 22. 
238 Ibid. 
239 C. DEMAREE, I. VERWEE en E. ENHUS, “Observing the observers. Participant observation in police settings” in 

K. BEYENS, et al. (eds.), The pains of doing criminological research, Brussel, VUBPRESS, 2013, 105-123. 
240 L. BREULS en S. DE RIDDER, “De Wet op de Externe Rechtspositie als werkinstrument bij het repatriëren van 
vreemdelingen zonder recht op verblijf”, Fatik 2014, afl. 144, 13. 
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meer inzicht verkregen kunnen worden in de verschillen in werkwijze tussen de 

strafuitvoeringsrechtbanken, wat belangrijk is aangezien de werkwijze van een SURB 

eveneens een invloed kan hebben op de adviesbevoegdheid van de directeur. 

 

Hoewel meertalig wetenschappelijk onderzoek in de hedendaagse geglobaliseerde wereld 

zeker geen uitzondering is, wordt er aan aspecten van taal in methodologische 

beschouwingen doorgaans geen aandacht besteed. “This is a strange omission given that 

qualitative approaches are steeped in a tradition that acknowledges the importance of 

reflexivity and context.”241 Het gebruik van een minder vertrouwde taal bleek inderdaad een 

invloed op de verschillende fasen van het onderzoek te hebben. Zo werd er als 

onderzoeksinstrument niet voor een topiclijst, maar voor een meer gestructureerde vorm 

van dataverzameling geopteerd, met name een vragenprotocol (al worden beide vormen van 

dataverzameling als semi-gestructureerd beschouwd).242 Ik voelde me immers meer 

zelfzeker om de Franstalige interviews af te nemen wanneer ik uitgeschreven vragen ter 

beschikking zou hebben.243 Daarnaast heb ik me vooraf verdiept in het specifieke vakjargon 

om het stellen van bijvragen tijdens het interview te vergemakkelijken. 

 

De invloed van taalaspecten op het onderzoek bleken het duidelijkst tijdens de 

dataverzamelingsfase. Enige analogie met het betoog van Nuytiens en Scheirs met 

betrekking tot emoties kan opgemerkt worden. Interessant vanuit pragmatisch oogpunt is 

bijvoorbeeld hun problematisering van een in methodologische handboeken vaak 

vooropgestelde dichotomie tussen objectiviteit en subjectiviteit, al wordt hun betoog 

vervolgens naar mijn aanvoelen voornamelijk vanuit een constructivistische-subjectivistische 

invalshoek verdergezet.244 Het lijkt me echter belangrijk om een tussenpositie tussen beide 

zienswijzen in te nemen. Zo kan er enerzijds onmogelijk ontkend worden dat het voeren van 

een interview in een taal waar de interviewer (of de respondent) minder vertrouwd mee is, 

een impact op het interview en de verzamelde data heeft.245 Het verstaan en begrijpen van 

de respondent is cruciaal vooraleer de onderzoeker ook maar enige thematische analyse van 

de data kan aanvangen. Indien de onderzoeker hier niet in slaagt, zal de data volstrekt 

                                                      
241 B. TEMPLE en R. EDWARDS, “Interpreters/translators and cross-language research: Reflexivity and border 
crossings”, International Journal of Qualitative Methods 2002, afl. 2, 2. 
242 D. MORTELMANS, Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, Leuven, Acco, 2007, 216-218. 
243 Zie bijlage 2 voor het Franstalige vragenprotocol. Mogelijkerwijze staan er nog kleine spelfouten in dit 
vragenprotocol. Ik heb er bewust voor geopteerd om de vragenlijst niet te laten verbeteren, gezien zulke 
verbetering ook niet plaatsvond voor het geheel aan Franstalige transcripten. De lezer krijgt zo enig inzicht in 
mogelijke spraakverwarring tijdens het interview zelf alsook de moeilijkheden bij het uittypen van de transcripten. 
244 A. NUYTIENS en V. SCHEIRS, “Etnografisch onderzoek en emoties: Over de (on)verenigbaarheid van mens en 

wetenschap”, Panopticon 2011, afl. 1, 24. 
245 C. WELCH en R. PIEKKARI, “Crossing language boundaries: Qualitative interviewing in international business”, 
Management International Review 2006, 418. 
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onbetrouwbaar zijn. Het begrijpen van het betoog van de Franstalige respondenten bleek 

echter, op enkele details na, probleemloos te lukken.246 Wel viel het op dat ik er in de 

Franstalige interviews, zeker wanneer die in het begin van de onderzoeksperiode werden 

afgenomen, minder goed in slaagde om gerichte bijvragen te stellen. De data in deze 

interviews bleek bijgevolg minder rijk dan die uit de in het Nederlands afgenomen 

interviews. Toch moet het niet vloeiend spreken van de taal van het interview niet louter 

gezien worden als een stoorbron die de betrouwbaarheid van de data ondermijnt. 

Taalaspecten spelen namelijk anderzijds ook een rol in het opbouwen van ‘rapport’ met de 

respondenten. Tijdens de interviews merkte ik dat het niet vloeiend spreken van de taal hier 

zowel een positieve als een negatieve invloed op kan uitoefenen. Het opbouwen van rapport 

begint al bij de aanmeldingsstrategie. Voor het masterproefonderzoek werden de 

gevangenisdirecteurs telefonisch gecontacteerd om een afspraak vast te leggen. In een 

bepaald geval was er een slechte telefoonverbinding, waardoor de Franstalige communicatie 

allerminst vlot verliep. Hoewel een afspraak gemaakt werd, had ik geen goed gevoel bij het 

telefoongesprek. Tijdens het desbetreffende interview was er echter geen sprake van enig 

communicatieprobleem. De respondent was daarentegen geduldig als ik niet meteen mijn 

woorden vond en trachtte een moeizaam geformuleerde bijvraag zelf aan te vullen. Vanuit 

de overweging om suggestieve vragen te vermijden en de respondent zoveel mogelijk zelf 

aan het woord te laten, moet voorgaande ontwikkeling allerminst negatief beschouwd 

worden. Het interview werd uiteindelijk afgerond met een zeer goed gevoel, volledig 

tegengesteld aan dat na het telefoongesprek. 

 

Tot slot hebben taalaspecten ook een niet te onderschatten invloed bij de data-analyse. 

Mogen ‘in vivo’-codes bijvoorbeeld meteen in de eerste analysefase naar het Nederlands 

vertaald worden? Het betreft immers codes die de woorden van de respondent zelf 

weergeven.247 Om de verdere coderingsfasen te vergemakkelijken werd er evenwel voor 

geopteerd om vanaf het begin louter Nederlandstalige codes toe te kennen. Anderzijds werd 

er wel voor gekozen om bij de rapportage de originele Franstalige citaten op te nemen in 

deze voor het overige Nederlandstalige masterproef. 

                                                      
246 Korte fragmenten die ik bij het transcriberen niet verstond of niet begreep, werden duidelijk geaccentueerd in 

het transcript, zodat hier bij de data-analyse rekening mee gehouden kon worden. 
247 T. DECORTE, “Kwalitatieve data-analyse in het criminologisch onderzoek” in T. DECORTE en D. ZAITCH (eds.), 
Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2010, 460. 
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5 Data-analyse 

5.1 Inleiding 

In het voorgaande deel werd er gesteld dat het masterproefonderzoek het resultaat is van 

een iteratief proces, waarbij fasen van dataverzameling en data-analyse elkaar afwisselden. 

Ook werd er aangehaald dat het onderzoeksopzet zowel uit inductieve als deductieve 

aspecten bestaat. Deze vaststelling heeft echter ook consequenties voor de data-analyse: 

“Moeten we beginnen bij de theorie en onze eigen a priori ideeën (deductief), of moeten 

deze categorieën en analytische begrippen vooral voortkomen en ‘oprijzen’ uit de data 

(inductief)?”248 Het betreft echter een kunstmatige discussie, daar een analysestrategie 

doorgaans niet zuiver deductief of inductief is.249 

 

Voorgaande stelling geldt in ieder geval voor het analyseproces in het kader van dit 

masterproefonderzoek. Zo werd er tijdens de analyse bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt 

tussen de adviesbevoegdheid bij een straftotaal van meer dan drie jaar en de 

beslissingsbevoegdheid bij een straftotaal van hoogstens drie jaar. Deze opdeling werd niet 

enkel gemaakt vanwege het onderscheid in vigerende wetgeving, maar eveneens omwille 

van de hypothese, voortkomend uit bestaand onderzoek, dat er met het oog op de 

invrijheidstelling van illegale vreemdelingen met een straftotaal van hoogstens drie jaar door 

de gevangenisdirecteur slechts een minieme invulling aan zijn beslissingsbevoegdheid wordt 

gegeven. Ondanks deze hypothese werd er in de interviews uiteraard gebruikgemaakt van 

open, niet-gestuurde vragen: aan de directeur werd o.a. gevraagd op welke manier de 

tegenindicaties worden nagegaan voor gedetineerden zonder recht op verblijf met straffen 

tussen één en drie jaar. Een meer deductieve analysestrategie bevestigde evenwel de 

vooropgestelde hypothese: de directeurs gaan over het algemeen de tegenindicaties voor 

deze groep slechts beperkt na en er wordt bijgevolg doorgaans een quasi-automatische 

invrijheidstelling verleend. Echter, uit het (inductieve) ‘in vivo’-coderingsproces bleek dan 

weer dat een gevangenisdirecteur als één van de redenen om de tegenindicaties beperkt na 

te gaan, het gebrek aan informatie aanhaalde. Dit resultaat vormde de aanleiding om in de 

volgende interviews uitgebreider in te gaan op de informatiebronnen die de directeur ter 

beschikking heeft om zijn adviezen en beslissingen op te stellen, wat tot nieuwe interessante 

inzichten leidde. Dit voorbeeld toont aan dat een combinatie van inductieve en deductieve 

analysetechnieken tot interessante, meerzijdige en complementaire resultaten kan leiden. 

                                                      
248 A.L. VAN STAA en J. EVERS, “‘Thick analysis’: Strategie om de kwaliteit van kwalitatieve data-analyse te 
verhogen”, KWALON 2010, afl. 1, 8. 
249 Ibid., 10. 
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5.2 Algemene aspecten 

Over het algemeen waren de gevangenisdirecteurs zeer bereidwillig om mee te werken aan 

het onderzoek. Soms viel het wel op dat respondenten met bepaalde beslissingen minder of 

niet vertrouwd waren (bv. de invrijheidstelling van geïnterneerden, de invrijheidstelling van 

gedetineerden met een straftotaal van meer dan drie jaar), omdat ze deze beslissingen in de 

praktijk amper namen: 

 

“Ja, dat zal u ook wel opvallen he, dat wij ook niet alles perfect weten.” (Directeur A) 
 
“Nu, dat soort dossiers [straftotaal van meer dan drie jaar] hebben wij hier bijna niet he. Dus 
dat komt echt ene keer om de vijf jaar eens voor of zo, want wij zitten hier allemaal met 
voorarresten. Degenen die langgestraft zijn, die zijn sowieso weg tegen dat ze voor hun VLV in 
aanmerking komen.” (Directeur B) 

 

Wanneer ik dit aanvoelde tijdens een interview, probeerde ik sneller op een ander aspect in 

de vragenlijst over te schakelen. Ook bij de data-analyse werd er hiermee rekening 

gehouden, teneinde de betrouwbaarheid van de resultaten te verzekeren. 

 

De mate waarin een directeur vertrouwd is met het nemen van bepaalde beslissingen, hangt 

af van het type inrichting waarin de betrokkene werkzaam is, alsook de verdeling van de 

dossiers onder de verschillende regimedirecteurs. In de meeste gevangenissen neemt elke 

regimedirecteur potentieel beslissingen voor alle aanwezige categorieën van gedetineerden: 

 

“We hebben elk een vaste dag van vrijstellen en betekenen, dus eigenlijk zijn we een beetje 
all-arounders.” (Directeur C) 
 
“Tous les directeurs régimes prennent un petit peu de tout, comme tous les détenus de la 
population.” (Directeur D) 

 

In sommige gevangenissen worden de gedetineerden echter op basis van hun hechtenistitel 

in een bepaalde sectie van de gevangenis ondergebracht, waardoor de regimedirecteur 

verantwoordelijk voor een bepaalde sectie niet noodzakelijk met alle soorten beslissingen in 

aanraking komt: 

 

“De adviesverlening is verdeeld per niveau. Ik ben verantwoordelijk voor het niveau met de 
langgestraften en schrijf voor dat niveau alle adviezen, zowel voor uitgaansfaciliteiten als voor 
alle SURB-procedures.” (Directeur E) 
 
“De gedetineerden zijn per blok ingedeeld. En eigenlijk, van zodra dat er een advies van de 
psychosociale dienst vertrekt, wordt dat afgeleverd aan de directeur van het blok waar dat de 
man op dat moment zit.” (Directeur F) 
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Verschillende gevangenisdirecteurs verwezen bovendien naar het teamoverleg, waar 

eventuele onduidelijkheden of moeilijkheden besproken kunnen worden met de overige 

directeurs en leden van de psychosociale dienst. 

 

5.3 De beslissingsbevoegdheid voor de VLV bij een straftotaal tot en met drie jaar 

Algemene omschrijving 

Zoals in hoofdstuk 2 besproken, wordt de VLV aan een illegale vreemdeling met een 

straftotaal van hoogstens drie jaar toegekend door de gevangenisdirecteur: 

 

“Bij een straftotaal onder de drie jaar beslissen wij zelf of dat wij de voorlopige invrijheidstelling 
toestaan of niet.” (Directeur G) 

 

De hypothese dat de invulling van deze beslissingsbevoegdheid in de praktijk beperkt blijft, 

wordt ondersteund door het betoog van verschillende directeurs: 

 

“Pour les moins de trois ans, on a quand même moins des aspects décisionnels dans la 
mesure… Enfin, si, on a un aspect décisionnel, mais en fait, on a moins des avis écrits, 
formalisés.” (Directeur D) 
 
“We moeten daar geen doekjes om winden: 98% van de mensen die hier kortgestraft zijn, 
krijgen gewoon hun VLV van ons toegekend.” (Directeur G) 
 
“Die procedure verloopt eigenlijk zoals een automatisme bijna. Dat betekent dus dat als er geen 
tegenindicaties zijn die echt in het oog springen, dan gaat die man op 1/3 van zijn straf 
vrijgesteld worden.” (Directeur H) 

 

Treffend in dit verband was overigens het telefoongesprek waarin ik contact opnam met een 

gevangenisdirecteur voor het vastleggen van een interview. Nadat ik het onderzoeksopzet 

beknopt had uiteengezet (de rol van de gevangenisdirecteur in de invrijheidstellings-

procedures voor illegale vreemdelingen), gaf de betrokken gevangenisdirecteur meteen 

verontschuldigend aan dat in de desbetreffende penitentiaire inrichting enkel gedetineerden 

met een straftotaal van hoogstens drie jaar verbleven, waardoor een interview wellicht niet 

nuttig zou zijn. Hoewel ik meteen reageerde dat dat geen enkel probleem vormde en dat ik 

ook geïnteresseerd was in deze populatie, is dit voorbeeld wel illustratief voor de wijze 

waarop de gevangenisdirecteurs naar hun beslissingsbevoegdheid bij een straftotaal van 

hoogstens drie jaar kijken. 
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Wanneer de gevangenisdirecteurs gevraagd worden naar de reden voor de beperkte 

invulling van de beslissingsbevoegdheid, wordt er verwezen naar de vigerende regelgeving 

voor de invrijheidstelling bij een straftotaal van hoogstens drie jaar: 

 

“Il y a des circulaires qu’on applique à la lettre. Voilà, on n’a pas vraiment un pouvoir. On 
est dans l’exécution des textes réglementaires ou légaux et on ne fait que suivre ses règles.” 
(Directeur I) 

 

De richtlijnen die de gevangenisdirecteurs krijgen lijken echter minstens even belangrijk te 

zijn als de vigerende regelgeving an sich: 

 

“Als we zeggen: er is een verhoogd risico, ja, dan kunnen we beslissen om hem niet buiten 
te laten gaan. Maar dat zijn echt niet de richtlijnen die we krijgen. Dat is toch wel eerder een 
beetje van: kom, laat ze maar gewoon gaan.” (Directeur A) 
 
“Uiteindelijk moet ge toch altijd de omzendbrief gaan volgen en zijt ge daar wel redelijk beperkt 
in uw mogelijkheden. Soms wordt ge op de vingers getikt als ge, ja, te veel gericht 
voorwaarden gaat koppelen of beslissingen gaat nemen.” (Directeur C) 

 

Daarnaast wordt er verwezen naar de overbevolking in bepaalde inrichtingen: 

 

“Door de hele hoge overbevolking hier is zo wel wat de praktijk gegroeid dat we eigenlijk 
d’office een vervroegde invrijheidstelling toekennen.” (Directeur B)  

 

Gezien de omzendbrief wel degelijk een toetsing van twee tegenindicaties voorziet, lijken 

vooral de richtlijnen, tevens uitgevaardigd om de overbevolkingsproblematiek te beperken, 

doorslaggevend te zijn voor de beperkte invulling van de tegenindicaties. Verder geven 

enkele directeurs ook aan dat er weinig informatie beschikbaar is om de tegenindicaties na 

te gaan. 

 

Verschil met verblijfsgerechtigden 

Doordat de beperkte invulling van de contra-indicaties tot een quasi-automatische 

invrijheidstelling leidt, zoals eveneens waarneembaar bij verblijfsgerechtigden met een 

straftotaal van hoogstens drie jaar250, moet het niet verwonderen dat de 

gevangenisdirecteurs weinig verschillen zien tussen de vervroegde invrijheidstellings-

procedures voor verblijfsgerechtigden en niet-verblijfsgerechtigden met een straftotaal van 

hoogstens drie jaar: 

 

                                                      
250 E. MAES, Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Antwerpen, Maklu, 2009, 
887. 
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“Eigenlijk is er op zich niet zo’n heel groot verschil, als ze in de gevangenis zitten tenminste. 
Als men als kortgestrafte, met of zonder recht op verblijf, dat maakt eigenlijk niet uit, in de 
gevangenis zit, is de procedure hetzelfde, zijnde dat de directeur beslist of dat die zijn VLV 
gaat krijgen of niet.” (Directeur G) 

 

Er wordt wel aangehaald dat illegale vreemdelingen een grotere kans hebben om hun straf 

daadwerkelijk in de gevangenis uit te zitten, aangezien kortgestraften (straftotaal van 

hoogstens drie jaar) met een vaste verblijfplaats doorgaans meteen bij hun aanmelding in 

de gevangenis in strafonderbreking kunnen gaan in afwachting van een aansluiting voor 

elektronisch toezicht. Voor illegale vreemdelingen bestaat deze mogelijkheid niet, al zijn er 

uitzonderingen mogelijk voor EU-onderdanen: 

 

“Onze huidige regelgeving staat toe dat mensen met een geldig EU-paspoort of Schengen-
paspoort wel nog elektronisch toezicht zouden kunnen krijgen. Politiek gezien is daar de wil om 
die mogelijkheid ook in te dijken. Dus dat zou willen zeggen dat geen enkele gedetineerde 
zonder recht op verblijf, kortgestraft, nog op elektronisch toezicht zou kunnen gaan.” 
(Directeur G) 
 
“Ik heb er ene, die komt van Nederland en die zijn vrouw is hoogzwanger, die moet in mei 
bevallen. En die is aan het proberen om met een enkelband buiten te gaan. Maar dat is ook 
zo, ja… Normaal gezien een vreemdeling zonder verblijfsvergunning krijgt het niet, maar als ze 
dan een adres in België hebben, dan kan het eventueel wel toegestaan worden.” (Directeur J) 

 

Uit de repatriëringslijsten van de DVZ blijkt inderdaad ook dat een EU-onderdaan met een 

straftotaal van hoogstens drie jaar uitzonderlijk zijn straf onder elektronisch toezicht mag 

uitzitten, ondanks dat de betrokkene illegaal op het Belgische grondgebied verblijft.251 

 

Een ander miniem onderscheid tussen verblijfsgerechtigden en niet-verblijfsgerechtigden ligt 

volgens de gevangenisdirecteurs in de mate waarin de ministeriële omzendbrief en de 

bijhorende richtlijnen een discretionaire bevoegdheid van de gevangenisdirecteur faciliteren: 

 

“Voor de dossiers onder de drie jaar, ja… Ik weet niet of dat er daar heel veel verschil tussen 
zit. Ik heb de indruk dat ge bij mensen van de eigen nationaliteit of wel met recht op verblijf 
ietske meer speelruimte of beslissingsruimte hebt dan ten aanzien van vreemdelingen zonder 
recht op verblijf.” (Directeur C) 

 

Deze speelruimte ontstaat onder andere doordat er bij verblijfsgerechtigden wel een 

begeleiding of behandeling kan worden nagestreefd bij de niet-toekenning van een 

voorlopige invrijheidstelling (zie infra). 

                                                      
251 Aangezien het vrije verkeer voor EU-onderdanen enkel geldt voor een kort verblijf van drie maanden, kan een 

EU-onderdaan met een geldig paspoort die de wettelijke termijn voor een kort verblijf overschreden heeft, toch in 
strijd met de verblijfsreglementering op het Belgische grondgebied verblijven en dus aan een bevel om het 
grondgebied te verlaten (eventueel met gedwongen tenuitvoerlegging) onderworpen worden. 
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Invulling contra-indicaties door de gevangenisdirecteur 

In uitzonderlijke gevallen wordt een illegale vreemdeling met een straftotaal van hoogstens 

drie jaar evenwel niet vervroegd in vrijheid gesteld omwille van het vormen van een 

manifest risico voor de fysieke integriteit van derden. Deze uitzondering wordt, in bepaalde 

gevallen, toegepast wanneer de betrokkene een seksueel delict of een feit van zware (al dan 

niet intra-familiale) agressie heeft gepleegd: 

 

“Een risico op de fysieke integriteit van derden is er in dossiers met een seksuele problematiek 
of in dossiers met geweldpleging: slagen en verwondingen, poging doodslag.” (Directeur F) 
 
“We hebben nu één dossier waarvan dat ik ook denk van: oké, als dat zover komt, dan 
moeten we nadenken. Dat is iemand die geweldsplegingen naar zijn gezin toe heeft gepleegd en 
ook binnendringen in de woning, belaging, ondanks het feit dat die dus eigenlijk ook een 
straatverbod heeft gekregen.” (Directeur J) 
 
“Als een man een straf van drie jaar heeft gekregen wegens seksuele feiten en ik ben eigenlijk 
van oordeel dat daar een dikke kans op recidive is, ja, dan gaat die voor zijn drie jaar niet 
buitengaan. Maar dan stopt mijn bevoegdheid he. Mijn verantwoordelijkheid stopt bij drie jaar, 
maar tot zijn strafeinde zal ik op die manier de maatschappij trachten te beschermen.” 
(Directeur H) 

 

De ministeriële omzendbrief voorziet dan wel enkel een specifieke procedure voor 

verblijfsgerechtigden die bepaalde seksuele delicten op minderjarigen hebben gepleegd, 

maar in de praktijk blijken seksuele feiten ook voor illegale vreemdelingen mogelijk 

aanleiding te geven tot niet-toekenning van een VLV. Sommige directeurs geven bovendien 

aan om ook bij illegale vreemdelingen die seksuele delicten op minderjarigen hebben 

gepleegd, het dossier over te maken aan de Dienst Individuele Gevallen, al wordt dat door 

de ministeriële omzendbrief niet vooropgesteld: 

 

“Ik zal die nooit zomaar vrijstellen, maar nu spreek ik voor mijn eigen he. Ik zal die nooit 
zomaar vrijstellen. Ik zal daar de procedure volgen zoals bij iemand met recht op verblijf. Maar 
ik zou niet weten wat dat ze daarmee doen, of wat de regionale directie daar beslist.” 
(Directeur F) 

 

Toch wordt het nut van het uitstellen van de VLV enigszins in vraag gesteld: 

 

“Wanneer dat ge ze tegenhoudt, moet ge heel goed beseffen dat ge binnen afzienbare termijn, 
wanneer hij strafeinde bereikt, ook voor een voldongen feit staat he. Da’s eigenlijk gewoon een 
beetje uitstel van executie.” (Directeur H) 

 

Doordat een begeleiding of behandeling voor illegale vreemdelingen zeer moeilijk kan 

worden opgestart en amper kan worden opgevolgd na de invrijheidstelling, lijkt het doel van 
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het uitstellen van de VLV louter de bescherming van de maatschappij door verlengde 

incapacitatie te zijn: 

 

“Als ge hem weigert op VLV-datum omwille van die feiten, denk ik dat het d’office gaat willen 
zeggen dat ge hem binnenhoudt tot strafeinde. Omdat in die tussentijd tussen de VLV en 
strafeinde… Bij iemand met recht op verblijf kunt ge daar een behandeling verwachten, maar dat 
gaat bij zonder recht op verblijf niet.” (Directeur F) 
 
“In ideale omstandigheden zou het kunnen zijn dat ge via bepaalde diensten die ook in het 
buitenland werkzaam zijn, daar een reclassering uitwerkt, bijvoorbeeld een opname in de 
psychiatrie. Maar dat is echt uitzonderlijk dat dat voorvalt. We hebben al eens een keer gehad 
dat we iemand van hier via bemiddeling van een dienst hebben kunnen laten opnemen in een 
ziekenhuis in Marokko, maar dat is heel uitzonderlijk.” (Directeur H) 

 

Hoewel eerder werd aangegeven dat de informatie waarop de gevangenisdirecteur zijn 

beslissing kan baseren, beperkt is, geven de respondenten aan dat ze toch enkele bronnen 

ter beschikking hebben. Dossierinformatie (strafregister, vonnissen) wordt door bijna iedere 

respondent aangehaald. Daarnaast verwijzen sommige directeurs ook naar het gedrag in de 

gevangenis. Ook geven enkele gevangenisdirecteurs aan dat ze in bepaalde gevallen aan de 

psychosociale dienst (PSD) vragen om een advies op te stellen, hoewel de rol van de PSD bij 

gedetineerden met een straftotaal van hoogstens drie jaar in principe beperkt blijft tot een 

onthaal van de gedetineerden: 

 

“In principe zijn de instructies naar de PSD duidelijk en komen die niet tussen bij mannen 
onder de drie jaar, zonder of met recht op verblijf, tenzij een directeur het noodzakelijk vindt 
om dat wel te doen. Dus ik bekijk hun dossier, ik luister naar hun verhaal tijdens het onthaal. 
En als daar volgens mij toch hier of daar iets zit wat een risico op de fysieke integriteit van 
derden inhoudt, hetzij naar aanleiding van wat ze vertellen tegen mij, hetzij naar aanleiding van 
hun dossier, dan vraag ik wel altijd aan de PSD van dat beeld een beetje duidelijker proberen 
te krijgen.” (Directeur F) 

 

Deze bevinding suggereert overigens dat indien gewenst wel meer informatie in een dossier 

verkregen kan worden, waardoor het eerder aangehaalde gebrek aan informatie wellicht 

veeleer een gevolg is van de quasi-automatische invrijheidstelling van illegale 

vreemdelingen met een straftotaal van hoogstens drie jaar dan een oorzaak ervan. 

 

De andere bij ministeriële omzendbrief voorziene tegenindicatie (de onmogelijkheid om in de 

materiële behoeften te voorzien) wordt niet nagegaan door de gevangenisdirecteurs. 

Nochtans zouden een beduidend aantal illegale vreemdelingen niet aan deze voorwaarde 

voldoen, iets wat in het bijzonder duidelijk wordt wanneer zij vrijgesteld worden met een 
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bevel om het grondgebied te verlaten bij het uitblijven van een gedwongen verwijdering 

door de DVZ: 

 

“Vaak gaat het om mensen die niets hebben voorbereid, dus die ge gewoon hier buitenzet 
zonder iets, zonder geld, niks, nul.” (Directeur A) 

 

Invloed van migratiecontrole op de beslissing? 

De ministeriële omzendbrief laat in principe toe dat aspecten van migratiecontrole een rol 

spelen bij de beslissing tot toekenning van de VLV, aangezien de tegenindicatie met 

betrekking tot de mogelijkheden om in de materiële behoeften te voorzien werd verduidelijkt 

als: “Weet betrokkene waar hij naartoe kan? Zijn er contacten tijdens de detentie – zoals 

briefwisseling, telefoon, bezoek – die een opvang in zijn land laten vermoeden?” De 

gevangenisdirecteurs zouden bijgevolg de VLV van een niet-geïdentificeerde illegale 

vreemdeling kunnen uitstellen. In de praktijk blijkt deze contra-indicatie echter niet 

nagegaan te worden. De beslissing om een VLV toe te kennen of te weigeren is dus niet 

afhankelijk van de verwijderbaarheid van het grondgebied. 

 

Aspecten van migratiecontrole kunnen echter niet enkel spelen bij de beslissing tot 

invrijheidstelling, maar tevens bij het opleggen van bepaalde voorwaarden verbonden aan 

deze invrijheidstelling, bijvoorbeeld het verbod om binnen een bepaalde periode terug te 

keren naar België. Hoewel de gevangenisdirecteurs in de mogelijkheid verkeren om zulke 

voorwaarde op te leggen252, doen ze dit echter niet, maar vertrouwen ze daarvoor op de 

DVZ: 

 
“Da’s DVZ die dat doet he, het bevel om het grondgebied te verlaten. Wij doen dat niet.” 
(Directeur C) 
 
“Wij zouden in principe een terugkeerverbod kunnen opleggen, maar dat lijkt ons niet echt 
nuttig, omdat die voorwaarde meestal al komt van DVZ. En in het geval dat DVZ die 
voorwaarde niet oplegt, ja… Wie zijn wij dan om te zeggen van: je mag dat toch niet doen. 
Het lijkt mij dat zij veel betere kennis hebben van alle verblijfstitels en procedures die daarmee 
samenhangen.” (Directeur G) 

 

Deze laatste uitspraak lijkt echter niet van toepassing op de VLV-procedure voor een 

straftotaal van meer dan drie jaar, waar de SURB doorgaans het verbod oplegt om binnen 

tien jaar terug te keren naar België, zoals uiteengezet in de literatuurstudie. 

 

                                                      
252 Althans in het discours van verschillende gevangenisdirecteurs wordt dit gesteld. Het is mijns inziens minder 
duidelijk of de ministeriële omzendbrief het opleggen van deze voorwaarde effectief toelaat. 
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De gevangenisdirecteur is wel verantwoordelijk voor het laten betekenen van het door de 

DVZ uitgevaardigde bevel om het grondgebied te verlaten en het eventuele inreisverbod dat 

daarmee gepaard gaat. In het bijzonder wanneer de DVZ niet overgaat tot een gedwongen 

verwijdering is de gevangenisdirecteur de persoon bij uitstek die de gedetineerde informeert 

over de verplichtingen verbonden aan deze documenten en mogelijke consequenties bij het 

niet voldoen hieraan: 

 

“We zeggen er wel steeds bij: ge moet het grondgebied verlaten. Weet dat als gij terugkomt 
naar België, dat de rest van uw straf terug actief kan worden. Dus dat zeggen we er wel bij, 
maar dat wordt niet specifiek als voorwaarde binnen de modaliteit zelf opgelegd.” (Directeur A) 

 

5.4 De adviesverlening voor de VLV bij een straftotaal van meer dan drie jaar 

Algemene omschrijving 

De beslissing tot toekenning of afwijzing van een VLV voor veroordeelden tot een straftotaal 

van meer dan drie jaar wordt genomen door de SURB. De rol van de gevangenisdirecteur 

blijft in deze dossiers beperkt tot het verlenen van advies: 

 

“Bij de langgestraften is dat eigenlijk louter adviseren. Die mannen verschijnen voor de 
strafuitvoeringsrechtbank. De gevangenisdirecteur stelt een advies op, schriftelijk in het kader van 
de voorlopige invrijheidstelling met oog op verwijdering van het grondgebied. En dan op de 
zitting zelf geven wij ook nog een advies mondeling.” (Directeur E) 

 

In het advies worden dezelfde contra-indicaties nagegaan als de SURB wettelijk dient mee te 

nemen in zijn beslissingsproces. Ook kan de gevangenisdirecteur in zijn advies bepaalde 

geïndividualiseerde voorwaarden voorstellen. 

 

De rol van de psychosociale dienst 

Waar de PSD in de dossiers met een straftotaal van hoogstens drie jaar slechts beperkt 

tussenkomt, geven de gevangenisdirecteurs aan dat de PSD in de dossiers met een 

straftotaal van meer dan drie jaar een belangrijke rol speelt: 

 

“Het is niet zo dat de directeur autonoom die beslissingen neemt he. Hij laat zich daar een 
stuk in bijstaan door de PSD. En de PSD is eigenlijk in dat beslissingsproces vrij leidend.” 
(Directeur H) 
 
“Bij een langgestrafte gedetineerde is het natuurlijk zo dat de PSD altijd een rapport schrijft. 
Afhankelijk van de strafcategorie of de types feiten die gepleegd zijn, worden dan bepaalde 
instrumenten gebruikt om inschattingen te kunnen doen over het recidiverisico en om de 
persoonlijkheid van de gedetineerde in te schatten. En zij dienen altijd een rapport in bij ons, 
wat wij dan kunnen gebruiken om ons advies te stofferen natuurlijk.” (Directeur G) 
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De inbreng van de PSD wordt door de gevangenisdirecteurs als zeer waardevol en cruciaal 

ervaren: 

 

“Onze PSD is wel heel belangrijk. En ik denk dat we heel veel ook het advies van de PSD 
volgen. Ik denk dat je dat voor 90% van de gevallen wel mag zeggen.” (Directeur C) 
 
“Bon, le gros avantage, c’est que ça nous permet de nous dégager d’une partie du travail 
puisqu’il y a tout une récolte d’information qui est faite par le service psychosocial, qui nous 
permet ensuite de réinterpréter la situation de façon plus globale avec une lecture plus générale 
effectivement du dossier.” (Directeur D) 
 
“Ik moet eerlijkheidshalve zeggen: mocht dat wegvallen… Wij hebben denk ik niet echt tijd om 
dan alles in detail te gaan bekijken, toch niet zo grondig als dat de PSD dat doet.” 
(Directeur F) 

 

De dossieranalyse die Vervaet op één SURB uitvoerde tijdens haar masterproefonderzoek 

toont eveneens aan dat het advies van de gevangenisdirecteur in grote mate overeenstemt 

met het verslag van de PSD.253 Deze vaststelling blijft overigens niet beperkt tot de VLV-

procedure, maar geldt eveneens voor de andere adviesbevoegdheden van de directeur. De 

gevangenisdirecteurs verklaren deze praktijk door de grote werkdruk, waarbij er een zekere 

hoeveelheid adviezen binnen een beperkte tijd geschreven dienen te worden.254 Wel geven 

de directeurs aan dat de rapporten van de PSD in het geval van een VLV-dossier minder 

uitgebreid (moeten) zijn: 

 

“Nu, daar vragen wij aan de PSD wat minder informatie, omdat we ook zeggen: ja, daar zijn 
de vragen over de tegenindicaties wel wat beknopter.” (Directeur A) 

 

Verschil met verblijfsgerechtigden 

Wanneer er naar de algemene verschillen tussen de VLV-procedure en de VI-procedure voor 

verblijfsgerechtigden gevraagd wordt, wordt er door elke gevangenisdirecteur naar de 

invulling van de tegenindicatie met betrekking tot de reclassering verwezen: 

 

“We vragen nooit om een plan voor te leggen waarin ook een begeleiding is opgelegd, want, 
ja, weten wij veel wat in al die landen de mogelijkheden zijn. Plus dat is bijna onmogelijk voor 
hen om dat uit te werken.” (Directeur A) 
 
“Bij een illegale vreemdeling zit ge eigenlijk met een probleem dat ge het reclasseringsvoorstel 
niet echt mee kunt uitwerken en zeker niet kunt toetsen.” (Directeur H) 

 

                                                      
253 S. VERVAET, De beslissing tot invrijheidstelling van illegale vreemdelingen door de strafuitvoeringsrechtbank: 
een dossieronderzoek, onuitg. meesterproef Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2013-14, 43. 
254 V. SCHEIRS, De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk, Antwerpen, Maklu, 2014, 227. 
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Voor het overige worden er weinig verschillen in procedure opgemerkt: 

 

“Eigenlijk vind ik dat je bij langgestrafte gedetineerden zonder recht op verblijf vrij gelijkaardige 
moeilijkheden tegenkomt als bij die met recht op verblijf. Het operationaliseren van die vier 
tegenindicaties, welke elementen neem je daar in aanmerking, welk gewicht geef je aan welk 
element en doet dan iedereen in de gevangenis of tussen de verschillende gevangenissen 
hetzelfde? Dat is eigenlijk een heel moeilijke discussie.” (Directeur G) 

 

Deze vaststelling lijkt logisch aangezien het de doelstelling van de wetgever was om de VI- 

en VLV-procedure zo gelijkaardig mogelijk te laten verlopen.255 

 

Invulling contra-indicaties door de gevangenisdirecteur 

Volgens de WERV dient de gevangenisdirecteur in zijn advies vier contra-indicaties in te 

schatten. De eerste contra-indicatie heeft betrekking op het hebben van onderdak. Hoewel 

er voor de VLV-procedure in de WERV niet van reclassering gesproken wordt, wordt er in het 

discours van de gevangenisdirecteurs wel vaak van deze term gebruikgemaakt. Deze 

reclassering heeft niet louter betrekking op het hebben van onderdak, zoals de WERV 

voorschrijft, maar wordt door de meeste gevangenisdirecteurs ook ruimer ingevuld door 

tewerkstelling mee in overweging te nemen: 

 

“Eigenlijk hoe ruimer ze iets kunnen voorleggen, ja, hoe beter het dossier gestaafd is he. Nu, 
onderdak is wel een hele belangrijke, maar eigenlijk ook je tewerkstelling.” (Directeur C) 
 
“De SURB X probeert toch ook wel te vragen naar een dagbesteding. Maar ja, op zich hebben 
wij en de SURB daar niet echt een poot om op te staan, want de tegenindicatie gaat over het 
onderdak he.” (Directeur G) 

 

Er moet opgemerkt worden dat een minderheid van de gevangenisdirecteurs daarentegen 

aangeeft om de invulling van de contra-indicatie effectief tot louter onderdak te beperken in 

het advies: 

 

“Tewerkstelling is geen tegenindicatie. Het enige wat ge moet inschatten is of er een onderdak 
is.” (Directeur E) 
 
“Il n’y a pas normalement de demandes à faire au niveau d’une activité dans le pays où la 
personne est libérée.” (Directeur D) 

 

Bovenstaande vaststellingen suggereren dat de besluitvorming van een bepaalde SURB een 

invloed kan hebben op de wijze waarop een gevangenisdirecteur de contra-indicatie invult. 

Er zouden echter dossieranalyses uitgevoerd moeten worden op de verschillende 

                                                      
255 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1128/1, 
61. 
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strafuitvoeringsrechtbanken om deze vaststelling op een meer valide manier te 

onderbouwen. 

 

Het is belangrijk dat de illegale vreemdelingen hun uitgewerkte reclassering (woonst, werk) 

staven door attesten aan te leveren, al geeft het merendeel van de gevangenisdirecteurs 

meteen aan dat de controle van de authenticiteit van deze attesten minder eenvoudig is: 

 

“Ge moet een stukske afgaan op datgene wat de gedetineerde u komt vertellen. De attesten 
die de gedetineerde u aanlevert, zijn vaak ook op de zwarte markt te koop. Of ze zijn 
opgesteld in een taal die wij niet machtig zijn. Dus dat is toch een beetje in het ijle werken.” 
(Directeur H) 

 
“Dan zegt iemand: ja, kan ik wel bij een nonkel nog gaan werken. En soms brengen die zelfs 
attesten binnen in een taal die wij dan niet verstaan. Maar ja, goed, de waarde daarvan… Allé, 
wij gaan niet met een Pools of met een Marokkaans bedrijf liggen bellen om te vragen of die 
daar echt kan beginnen.” (Directeur B) 

 

Ondanks de beperkte waarde die aan de attesten gehecht kan worden, geven de 

gevangenisdirecteurs wel aan dat een geattesteerd bewijs doorgaans noodzakelijk wordt 

geacht door de SURB. Het lijkt echter niet evident om deze attesten te verkrijgen van 

binnen de gevangenismuren. Volgens De Ridder zijn de illegale vreemdeling zelf 

verantwoordelijk voor het laten overmaken van deze attesten en kunnen ze hiervoor niet op 

ondersteuning uit de gevangenis rekenen.256 De gevangenisdirecteurs geven inderdaad aan 

dat advocaten een belangrijke rol in dit proces spelen. Toch kunnen illegale vreemdelingen 

in een aantal gevangenissen, zeker wanneer de advocaat er niet slaagt om binnen een 

redelijke termijn attesten te bekomen, evenwel een beroep doen op de psychosociale dienst. 

Vermits de bewijzen van onderdak (en tewerkstelling) voor deze groep de reclassering 

uitmaken, stellen de directeurs dat het tevens de verantwoordelijkheid van de PSD is om dit 

op te nemen: 

 

“Ze kunnen bellen, ze kunnen schrijven. De PSD kan daar een aantal dingen ook in doen, 
want in principe is dat op dat moment die man zijn reclassering he. Iemand die terug moet, 
moet zijn familie kunnen contacteren he.” (Directeur E) 
 
“Als dat echt gaat over documenten die van belang zijn voor de reclassering, kan er in 
samenspraak met de PSD ook eens naar het buitenland gebeld worden. Dus we proberen daar 
wel ondersteuning in aan te bieden.” (Directeur G) 

 

                                                      
256 S. DE RIDDER, “Zijn vreemdelingenrecht en penitentiair recht verenigbaar? Beslissingen tot invrijheidstelling van 
‘illegale’ gedetineerden”, FATIK 2012, afl. 135, 32. 
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Niet alle gevangenisdirecteurs verwijzen echter naar een eventuele rol van de PSD in dit 

proces. Er kan geconcludeerd worden dat de vaststelling van De Ridder zeker niet 

veralgemeend mag worden, maar voor een aantal gevangenissen wel blijkt op te gaan. 

 

Buiten een occasionele contactopname met het buitenland blijft terugkeerondersteuning 

vanuit de gevangenis grotendeels afwezig, al wordt er wel verwezen naar een losstaand 

project specifiek voor illegale vreemdelingen afkomstig uit de Maghreb-landen: 

 

“Er is laatst een Hollandse dame een project komen voorstellen: Ship Foundation. Dat is een 
heel intensief project, waarbij ze mensen van de Maghreb-landen komt opzoeken en die heel 
hard motiveert om terug te keren. Die hebben ook voorzieningen daar. Maar dat is op zich een 
losstaand project.” (Directeur F) 

  

Het geattesteerde reclasseringsplan (woonst, tewerkstelling, sociaal netwerk) heeft ook tot 

functie om de vertrekbereidheid van een illegale vreemdeling in te schatten. Men kan 

immers slechts (authentieke) attesten van woonst en tewerkstelling afleveren indien men 

geïdentificeerd is als een onderdaan van een bepaald land: 

 

“Als ge weet dat iemand hier eigenlijk niks heeft, hier gewoon is aangewaaid, in zijn land van 
herkomst al zijn familie heeft, enzoverder, ja, dat zijn dossiers waar ge gemakkelijk kunt 
zeggen: ja, oké, die gaat teruggaan.” (Directeur A) 
 
“Ik denk eigenlijk niet dat een contra-indicatie prioritair is boven het ander, dat hangt echt van 
dossier tot dossier af. Als het gaat over de procedure voor de SURB moet wel altijd het 
reclasseringsplan in orde zijn. Misschien dat dat dan nog het meest primeert. Het is vrij 
duidelijk: als iemand niet geïdentificeerd is, dan blijft die ook zitten.” (Directeur F) 

 

Op dit aspect wordt verderop nog dieper ingegaan. 

 

De tweede contra-indicatie heeft betrekking op het plegen van nieuwe ernstige strafbare 

feiten. Hoewel een gevangenisdirecteur aangaf dat het nagaan van het recidiverisico op 

dezelfde manier gebeurt als voor een VI-procedure, gaf diezelfde directeur elders in het 

interview aan dat er in het kader van de VLV-procedure minder informatie aan de PSD 

gevraagd wordt (bv. geen psychologische test). Deze vaststelling sluit aan bij het meer 

dominante discours, met name dat het recidiverisico slechts beperkt wordt nagegaan: 

 

“Het recidiverisico wordt in ieder geval minder zwaar gecontroleerd dan bij de VI. Ge hebt daar 
natuurlijk ook heel weinig zaken om dat te ondervangen he. Iemand die naar Marokko of 
Albanië verhuist, die kunt ge totaal niet opvolgen.” (Directeur H) 
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“Au niveau de l’analyse du risque de récidive, ça se limite à voir quel est un peu le 
comportement de la personne en détention. Les personnes en principe n’ont pas la possibilité 
d’obtenir des permissions de sortie, ni des congés pénitentiaires. Et donc, on n’a pas la 
possibilité d’un peu les tester en dehors de la prison, voir comment ils se comportent, voir s’ils 
sont capables de respecter les conditions.” (Directeur I) 

 

Bovendien blijkt er primair rekening gehouden te worden met het recidiverisico in België. 

Wanneer er bijgevolg een relatieve zekerheid van vertrek is en de kans op een illegale 

terugkeer naar België beperkt blijft, zal de contra-indicatie minder snel ingeroepen worden: 

 

“Het gevaar voor recidive, ja, dat is natuurlijk minder. Ge schat dat wel in, want iemand die 
zegt van: ik ga het grondgebied verlaten. Die doet dat dan niet, die blijft, die komt terecht in 
de illegaliteit. Ja, dan is dat recidivegevaar natuurlijk wel heel hoog he. Maar als ge weet dat 
iemand effectief kan en wil vertrekken, is dat minder.” (Directeur E) 
 
“Heel belangrijk is daar natuurlijk dat ge in eerste instantie gaat kijken naar het gevaar op 
recidive in België. Dat is misschien heel kortzichtig, maar dat is het eerste vak dat ge invult. 
Waar dat vaak dat recidivegevaar een stuk geweken is wanneer dat de man in kwestie België 
inderdaad effectief verlaat en dat ge min of meer kunt denken dat hij niet gaat terugkeren. Is 
dat een man die in het verleden al vier keer is teruggekeerd naar België, dan zal die weinig 
kans maken.” (Directeur H) 

 

Naar de twee slachtoffergerichte contra-indicaties wordt er door de gevangenisdirecteurs 

doorgaans in één adem verwezen, waarbij de nadruk voornamelijk, zo niet uitsluitend, op de 

betaling van de burgerlijke partijen wordt gelegd. Naar het risico op het lastigvallen van het 

slachtoffer wordt er slechts sporadisch verwezen. Voor die laatste tegenindicatie geldt dat 

wanneer er een relatieve zekerheid van vertrek is, deze tegenindicatie doorgaans slechts 

beperkt van toepassing wordt geacht: 

 

“En général, la victime est en Belgique. L’éloignement permet de fortement quand même 
atténuer ce risque.” (Directeur I) 

 

De waarde die de gevangenisdirecteurs aan de afbetaling van de burgerlijke partijen (en de 

gerechtskosten) hechten, kan verschillen. De stellingnames van de gevangenisdirecteurs op 

dat vlak kunnen als het ware op een continuüm geplaatst worden met aan het ene uiterste 

het niet nagaan van de afbetaling van de burgerlijke partijen en aan het andere uiterste het 

principieel verwachten van een volledige afbetaling. Het merendeel van de 

gevangenisdirecteurs bevindt zich eerder in het midden van dit continuüm. Toch waren er 

ook gevangenisdirecteurs die eerder overhelden naar een van de twee uiteinden, zonder 

daadwerkelijk een uiterste positie in te nemen. Zo gaf één directeur aan in welbepaalde 

gevallen principieel een volledige afbetaling te verwachten: 
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“Wanneer we zien dat die man bijvoorbeeld van buitenaf geldstortingen krijgt en financieel zwaar 
ondersteund wordt, zoals ge dat soms ziet bij mensen die onderdeel uitmaken van de 
georganiseerde criminaliteit, dan durven wij daarbij vast te stellen: de volledige sommen moeten 
betaald worden. Daar wordt wel serieus druk op uitgeoefend. En dan gaat hij niet als dat niet 
afbetaald is. En dan ziet ge inderdaad dat sommige gedetineerden echt in staat zijn om binnen 
de drie, vier dagen een aanzienlijke geldstorting te laten overmaken.” (Directeur H) 

 

Eén andere directeur gaf dan weer aan slechts een beperkte waarde aan de afbetaling van 

de burgerlijke partijen te hechten, in die zin dat het geen reden vormt om een negatief 

advies te geven indien aan de andere contra-indicaties voldaan werd: 

 

“Wij vinden dat de PSD en dat wij daar zeker een sensibiliserende rol moeten in spelen he, 
maar dat zal voor ons nooit… Als iemand zijn reclassering in orde heeft en die heeft zijn 
burgerlijke partijen nog niet betaald, dan zal dat in dat advies staan dat wij daar meer 
inspanningen verwachten, maar dan zullen wij toch eerder positief adviseren.” (Directeur F) 

 

Voor de illegale vreemdelingen die geen financiële ondersteuning van buiten de gevangenis 

krijgen, is werk een must om ook maar enige afbetaling aan de burgerlijke partijen te 

kunnen aanvangen: 

 

“Der is een heel grote discrepantie tussen mensen… Ofwel hebben ze geen geld, ofwel hebben 
ze vrij veel geld. Ge hebt er ook bij die krijgen van buiten geld. Ik vind dat heel frappant: 
ofwel hebben ze niks, ofwel hebben ze veel.” (Directeur J) 

 

Hoewel het illegale verblijfstatuut ertoe kan leiden dat een gedetineerde niet kan deelnemen 

aan bepaalde activiteiten specifiek gericht op de sociale re-integratie in België, is het volgens 

alle gevangenisdirecteurs an sich geen uitsluitende factor om te kunnen werken in de 

gevangenis. Toch kunnen illegale vreemdelingen wel indirect van bepaalde werkplaatsen of 

(betaalde) activiteiten uitgesloten worden. Enerzijds blijkt taal een uitsluitend mechanisme 

te zijn: 
 

“Het enige wat mogelijks kan meespelen, bijvoorbeeld voor lessen of werk, is dat ze de taal 
niet spreken. Ja, dat kan wel soms.” (Directeur A) 

 

Anderzijds kan ook het gebrek aan verkregen uitgaansvergunningen een rol spelen: 

 

“Par rapport aux possibilités de travail, oui. Puisque certains postes de travail demandent de 
rencontrer certains critères, notamment parfois d’avoir déjà eu des permissions de sortie. 
Pourquoi ? Parce que parfois, ce sont des postes de travail qui sont proches de la sortie ou 
d’une sortie possible de la prison. Donc, des personnes en séjour illégal sont parfois, pas 
écartées, mais refusées des certains postes de travail.” (Directeur I) 
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In principe worden er wel steeds alternatieven voorzien, waardoor ook illegale 

vreemdelingen in staat zijn om over een beperkt inkomen binnen de gevangenismuren te 

beschikken: 

 

“Ook al spreken ze de taal niet, dan zijn er een aantal jobs die afvallen, maar er zijn nog 
wel andere jobs die ze wel kunnen doen, ook al spreken ze de taal niet.” (Directeur F) 
 
“Wij hebben een beperkte mogelijkheid om Nederlandse lessen aan te bieden. Wij gaan 
Nederlandse lessen aanbieden aan vreemdelingen waarvan we weten dat zij recht op verblijf 
hebben, omdat dat zinvol is. Wij gaan dat niet aanbieden aan mensen die het land moeten 
verlaten. Wat er dan wel gedaan wordt, is bijvoorbeeld aan die groep Engelse lessen 
aanbieden. Over het algemeen hebben zij wel eenzelfde regime als andere gedetineerden he.” 
(Directeur H) 

 

Toch kan een algemeen gebrek aan arbeidsplaatsen in bepaalde gevangenissen er wel toe 

leiden dat niet iedere gedetineerde die wil werken, kan werken. Het gaat echter om een 

algemene beperking die niet louter betrekking heeft op illegale vreemdelingen. Het gebrek 

aan een inkomen in de gevangenis kan evenwel de afbetaling van de burgerlijke partijen 

bemoeilijken of verhinderen. 

 

Invloed van migratiecontrole op het advies? 

In tegenstelling tot bij een straftotaal van hoogstens drie jaar lijken overwegingen van 

migratiecontrole een sterke invloed te hebben op de adviesverlening van de 

gevangenisdirecteur in dossiers met een straftotaal van meer dan drie jaar. Deze invloed 

komt primair tot uiting in de invulling van de contra-indicaties door de gevangenisdirecteur: 

het nagaan van het onderdak in het land van herkomst kan slechts wanneer de nationaliteit 

(en identiteit) van de betrokkene gekend zijn en de geloofwaardigheid van een vertrek 

bepaalt de strengheid waarmee het recidiverisico en het risico op het lastigvallen van de 

slachtoffers worden nagegaan. 

 

Naast bovenstaande vaststelling wordt de identificatie op zich als voorwaarde naar voren 

geschoven om nog maar met een controle van de tegenindicaties aan te vangen. De 

afwezigheid van een identificatie lijkt meteen tot een negatief advies te leiden: 

 

“Wanneer iemand nog niet geïdentificeerd is door DVZ, dan kunt ge natuurlijk niet anders dan 
negatief adviseren, dan is het nog voorbarig die procedure.” (Directeur E) 
 
“C’est très important pour nous d’avoir si possible une identification de l’Office des Etrangers, 
qui nous dit bien qu’il est identifié comme étant monsieur un tel avec tels alias, né à tel 
endroit, ressortissant de tel pays.” (Directeur D) 
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De reden voor het belang dat aan de identificatie gehecht wordt, moet volgens de 

gevangenisdirecteurs gezocht worden in de aard van de vrijstellingswijze: 

 

“Als ik weet dat een persoon nooit het grondgebied gaat verlaten en zomaar iets verzint of zelf 
al zegt: ik heb daar eigenlijk niemand meer, ik weet niet wat ik daar moet gaan doen, ik wil 
daar niet terug naartoe. Ja… Dan gaan we een negatief advies geven. Want het is echt heel 
specifiek die modaliteit, het is echt gewoon om het grondgebied te verlaten. Dat is gewoon dé 
voorwaarde. Ja, als die al laat weten van: ik ga dat niet doen. Dan is dat sowieso negatief. 
En dan maken we er heel weinig woorden aan vuil. Dan is het gewoon: man wilt niet terug, 
punt.” (Directeur A) 

 

Vermits de illegale vreemdeling na de invrijheidstelling het grondgebied dient te verlaten, 

desnoods via een gedwongen verwijdering, moet de identiteit gekend zijn, daar de 

mogelijkheid van een gedwongen verwijdering daarvan afhangt. Opvallend is echter wel dat 

ook de invrijheidstelling bij een straftotaal van hoogstens drie jaar met het oog op 

verwijdering van het grondgebied wordt genomen. Hier lijken bovenstaande overwegingen 

echter geenszins een rol te spelen, zoals eerder werd uiteengezet. Deze ambivalentie werd 

door de gevangenisdirecteurs zelf niet aangehaald, wat er mogelijk op wijst dat het 

onderscheid tussen een straftotaal van hoogstens drie jaar enerzijds en een straftotaal van 

meer dan drie jaar anderzijds intussen voor de gevangenisdirecteurs een evidentie is 

geworden, hoewel er (toch zeker op vlak van de invloed van migratiecontrole) 

tegenstrijdigheden tussen beide vormen van VLV waarneembaar zijn. 

 

Tot slot geven verschillende directeurs aan dat ze aan de SURB ook de voorwaarde 

voorstellen om gedurende de proeftermijn van de strafuitvoeringsmodaliteit een 

terugkeerverbod naar België op te leggen: 

 

“Ce que je mets comme proposition de condition, c’est de ne pas revenir sur le territoire belge 
durant le délai d’épreuve, pour être cohérent par rapport à l’éloignement.” (Directeur D) 

 

Het vraagstuk of zulk terugkeerverbod niet kan leiden tot een bevoegdheidsconflict tussen 

Justitie en Vreemdelingenzaken werd al besproken in de literatuursectie van de masterproef. 

Het empirische onderzoek leverde op dat vlak geen nieuwe informatie op. 

 

5.5 De adviesverlening voor andere strafuitvoeringsmodaliteiten 

Formeel kan vooralsnog elke strafuitvoeringsmodaliteit door vreemdelingen zonder recht op 

verblijf aangevraagd worden. In de meeste gevangenissen proberen illegale vreemdelingen 

inderdaad om deze strafuitvoeringsmodaliteiten te bekomen, maar deze pogingen stuiten 
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doorgaans op een negatief advies van de directie en een negatieve beslissing van hetzij de 

Directie Detentiebeheer, hetzij de strafuitvoeringsrechtbank: 

 

“Ils peuvent toujours demander le congé et les permissions de sortie, mais si ce sont des gens 
qui doivent être rapatriés, éloignés, là, la Direction de la Gestion de la Détention est très claire 
en disant qu’il n’y a rien à envisager en Belgique et refuse.” (Directeur D) 
 
“Wij geven eigenlijk altijd een negatief advies. Mijn ervaring leert mij dat die heel vaak niet… 
Voor hen is een uitgaansvergunning eens een dagske buiten zijn. Maar dat is natuurlijk niet de 
finaliteit van een uitgaansvergunning. Er moet een invulling aan een uitgaansdag gegeven worden 
en die invulling kan nooit zijn: ja, ik wil eens een crèmeke gaan eten in het park. Maar zo 
zien zij dat wel.” (Directeur B) 

 

Doordat een aanvraag doorgaans met een negatief advies en een negatieve beslissing 

beantwoord wordt, geven enkele gevangenisdirecteurs aan dat gedetineerden in hun 

inrichting (uiteindelijk) weinig tot geen van deze andere strafuitvoeringsmodaliteiten 

aanvragen: 

 

“Penitentiair verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht en VI wordt door hen eigenlijk niet 
gevraagd, ook omdat dat tot nu toe altijd door de beslissende instantie pertinent geweigerd is.” 
(Directeur G) 

 

Eén gevangenisdirecteur gaf te kennen de gedetineerden zonder recht op verblijf slechts 

beperkt tot niet in te lichten over de mogelijkheid om andere strafuitvoeringsmodaliteiten 

dan de VLV aan te vragen, aangezien zij hier in principe toch geen aanspraak op maken. Op 

die manier wordt vermeden dat illegale vreemdelingen “zomaar wat proberen”, wat de 

werklast van de gevangenisdirecteur zou verhogen. 

 

Toch kan er in uitzonderlijke gevallen een uitgaansvergunning toegekend worden, met name 

wanneer de illegale vreemdeling een administratieve handeling buiten de gevangenis dient 

te stellen om zijn verblijfsrecht in orde te brengen. De adviesverlening in deze dossiers is 

echter niet evident doordat accurate informatie omtrent het verblijfstatuut soms ontbreekt: 

 

“Het meest frequente wat gebeurt, is dat illegale vreemdelingen vragen om zich naar het 
stadhuis te mogen begeven. Dat gaat dan meestal over mensen die in het verleden wel recht 
op verblijf hebben gehad en dan is het inderdaad soms voldoende dat zij terug naar het 
gemeentehuis gaan om bijvoorbeeld hun verblijfskaart te verlengen. Het is dan altijd een heel 
gepuzzel van: ja, klopt dat nu? En dan zie je dat de afstemming tussen de gemeenten en de 
dienst Vreemdelingenzaken ook niet altijd 100% is. Dat je bij de gemeente soms antwoord A 
krijgt, bij de DVZ antwoord B, dat je zegt: ja, wat is het nu? Dat je daar als gevangenis wel 
wat moet puzzelen. Maar als we pertinent zeker zijn dat iemand zijn recht op verblijf terug in 
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orde kan maken met een uitgaansvergunning en we zien uiteraard geen andere van de 
tegenindicaties, gaan we daar ook positief voor adviseren.” (Directeur G) 

 

Door een restrictief toekenningsbeleid bij de Directie Detentiebeheer komt voor deze 

beslissingen de bal soms in het kamp van de SURB te liggen, die via art. 59 WERV 

vervolgens een uitgaansvergunning kan toekennen: 

 

“Als iemand geen recht heeft op verblijf kent de DDB bijna nooit, d’office eigenlijk, geen 
uitgaansvergunningen toe. Ge hebt zo van die dossiers waarin gedetineerden gewoon naar de 
gemeente moeten gaan of een bepaald aantal bewijzen moeten kunnen voorleggen en daarvoor 
buiten moeten zijn en dan is het in orde. En dan kan de SURB het wel toekennen.” 
(Directeur A) 

 

Ook ander onderzoek wijst uit dat de SURB verzoeken krijgt om uitgaansvergunningen op 

basis van art. 59 WERV toe te kennen, zodat de veroordeelde rechtshandelingen kan stellen 

om zijn verblijfsrecht in orde te brengen.257 

 

Een andere uitzondering op het niet toekennen van andere strafuitvoeringsmodaliteiten aan 

illegale vreemdelingen ontstaat wanneer administratieve beslissingen met betrekking tot het 

verblijfstatuut lang blijven aanslepen: 

 

“Ze kunnen andere strafuitvoeringsmodaliteiten aanvragen, maar dat is negatief. Er zijn enkele 
uitzonderingen, zoals mensen waarvan dat het recht op verblijf nog niet heel duidelijk is, 
bijvoorbeeld mensen die heel lang wachten op een procedure voor de commissie voor advies 
van vreemdelingen en waar men nog twijfelt of ze mogen blijven. Ik heb nu bijvoorbeeld iemand 
die in verlof aan het gaan is en waar het recht op verblijf nog twijfelachtig is. Dus als we echt 
vaststellen dat de procedures heel lang duren, dan wordt het uitzonderlijk toch toegekend. Maar 
ge merkt over het algemeen dat de strafuitvoeringsrechtbanken daar heel restrictief in zijn.” 
(Directeur H) 

 

Deze praktijk, hoewel steeds uitzonderlijk, zou eerder voorkomen in het Franstalig 

landsgedeelte (zie infra). 

 

Besluitend kan er gesteld worden dat op uitzonderlijke gevallen waarbij de verblijfstatus 

twijfelachtig is, na, andere strafuitvoeringsmodaliteiten dan de VLV niet toegekend worden 

aan illegale vreemdelingen. Het aanvragen van andere strafuitvoeringsmodaliteiten kent 

bovendien zelfs een potentieel negatieve invloed op een mogelijke VLV-procedure voor de 

strafuitvoeringsrechtbank. Een directeur geeft bijvoorbeeld aan dat de geloofwaardigheid 

                                                      
257 K. VAN DEN BERGHE, Onderzoek naar de tegenindicaties bij de VLV-modaliteit van de strafuitvoeringsrechtbank 
Brussel, onuitg. stageverslag Criminologie Vrije Universiteit Brussel, 2013-14, 14. 
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van de vertrekbereidheid afneemt door het aanvragen van andere strafuitvoerings-

modaliteiten: 

 

“Er zijn personen die bijvoorbeeld een VLV vragen, maar ondertussen ook beperkte detentie en 
elektronisch toezicht en in die zin wel hun regularisatie gaan aanvragen. Maar ja, ’t is één van 
de twee, dus het feit dat hij daar geen beslissing in genomen heeft, zorgt eigenlijk dat hij 
uitgesloten wordt van kans te hebben op beide, omdat hij zichzelf als twee verschillende 
gevallen gaat opgeven.” (Directeur C) 

 

5.6 De zitting van de strafuitvoeringsrechtbank 

De gevangenisdirecteur licht zijn advies in het kader van de VLV-procedure (of een andere 

strafuitvoeringsmodaliteit waarover de SURB dient te beslissen) bij een straftotaal van meer 

dan drie jaar mondeling toe tijdens de zitting van de SURB. Ook de procureur brengt op de 

zitting een mondeling advies uit. Hoewel er in het gebruikte vragenprotocol geen 

verwijzingen naar de rol van het openbaar ministerie waren opgenomen, werd dit onderwerp 

evenwel spontaan aangesneden door verschillende gevangenisdirecteurs. Eén 

gevangenisdirecteur ziet de adviesbevoegdheid van de procureur als complementair aan die 

van de gevangenisdirecteur, in de zin dat beide adviezen elkaar aanvullen in een streven 

naar een volledige lezing van een dossier: 

 

“Ge hebt dan ook nog een advies van een openbaar ministerie dat soms ook over andere 
informatie beschikt als wij hebben. Dus eigenlijk ga je op een SURB, ja, mekaar gaan 
aanvullen en dan is het uiteindelijk de strafuitvoeringsrechtbank zelf die gaat beslissen he.” 
(Directeur C) 

 

Verschillende gevangenisdirecteurs stellen daarentegen dat het openbaar ministerie vanuit 

een andere optiek dan de gevangenisdirecteur zijn adviesverlening voor de SURB invult, in 

het bijzonder doordat een retributief perspectief in het advies van de procureur kan 

doorschemeren. Hoewel deze invulling van de adviesbevoegdheid geenszins (expliciet) 

vanuit een conflictperspectief benaderd wordt, moet het discours van de 

gevangenisdirecteurs volgens mij evenmin gelezen worden als een verwijzing naar de 

hierboven omschreven complementariteit: 

 

“Maar let op, want op het moment van de zitting wordt ook de procureur gehoord. En wat 
nogal wel eens gebeurt, is dat wij positief adviseren, maar dat op de zitting bijvoorbeeld de 
procureur negatief adviseert. Niet louter op basis van of de reclasseringselementen zijn ingevuld, 
maar de procureur adviseert ook wel eens dat het gewoon voorbarig is, bijvoorbeeld bij 
rondtrekkende dadergroepen die veel feiten plegen verspreid over het land. Dat is een van de 
prioriteiten in het nationaal veiligheidsplan, en dan redeneert de procureur in de zin van: als we 
nu al die VLV toekennen, dan zou dat een verkeerd signaal geven.” (Directeur E) 
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“Ik heb de indruk dat het openbaar ministerie op de zitting wel altijd veel meer belang hecht 
aan de afbetaling van de burgerlijke partijen. Ik snap ook vanwaar dat dat komt, want bij die 
mannen zonder recht op verblijf kunt gij niks anders opleggen dan dat. En om die toch 
enigszins een beetje berouw te laten tonen, zal ik maar zeggen, is dat natuurlijk de laatste 
optie. Die hechten daar wel belang aan.” (Directeur F) 

 

Nadat de betrokken partijen gehoord zijn, neemt de SURB de beslissing tot toekenning of 

afwijzing van de strafuitvoeringsmodaliteit. De mate waarin directeurs het gevoel hebben 

dat er door de SURB rekening gehouden wordt met hun advies lijkt te verschillen: 

 

“Ik weet niet of ze met ons advies altijd in grote mate rekening houden. Dat is een kleine 
bedenking van onze kant, maar wij maken wel altijd een advies en wij zitten ook bij op de 
SURB om dat advies mondeling mee te delen.” (Directeur F) 
 
“Nu, we zien ook wel dat natuurlijk ons advies wel een richting geeft, maar het blijft advies 
geven.” (Directeur A) 

 

Bovenstaand verschil zou eventueel verklaard kunnen worden door een variabiliteit in 

werkwijzen tussen de verschillende strafuitvoeringsrechtbanken. Sommige directeurs 

hebben doorheen hun carrière ervaring opgedaan met verschillende 

strafuitvoeringsrechtbanken en signaleren inderdaad enkele verschillen. Hoewel de 

directeurs duidelijk aangeven dat andere strafuitvoeringsmodaliteiten dan de VLV (bv. 

elektronisch toezicht) zowel in het Nederlandstalig als het Franstalig landsgedeelte in 

principe niet toegekend worden aan illegale vreemdelingen, lijkt er op dat principe in 

bepaalde gevallen sneller een uitzondering gemaakt te worden aan Franstalige kant: 

 

“Bijvoorbeeld in bepaalde zaken: wat doet ge met iemand waar dat er geen recht op verblijf is 
en dat de zaak door allerlei procedures enorm vertraagd wordt en de man andere faciliteiten 
aanvraagt. Dan ziet ge dat er bijvoorbeeld in het Zuiden van het land nogal gemakkelijker iets 
zal toegestaan worden dan bijvoorbeeld aan Nederlandstalige kant, ja.” (Directeur H) 
 
“Ik weet dat er een aantal jaar geleden door een aantal strafuitvoeringsrechtbanken in het 
Franstalige landsgedeelte wel elektronisch toezicht is toegestaan voor personen zonder recht op 
verblijf. Ik weet niet of dat nog altijd zo is en ik weet ook niet wat daar de ervaringen mee 
zijn.” (Directeur G) 

 

Er worden echter eveneens verschillen in werkwijze tussen de strafuitvoeringsrechtbanken 

binnen eenzelfde taalgebied geobserveerd door de gevangenisdirecteurs: 

 

“De vonnissen van de SURB van X zijn heel lang en heel grondig gemotiveerd en daar weet 
je als gevangenis heel goed mee wat je nadien met een dossier nog moet doen om het in 
orde te brengen voor die man. De vonnissen van de SURB van Y zijn veel bondiger, veel 
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vager, waardoor dat het niet altijd gemakkelijk is om te weten van: ja, wat moeten we nu doen 
om te zien dat die man volgende keer wel meer kans maakt. Aan de andere kant – en als 
een gevolg van de tijd die de ene SURB in zijn vonnissen steekt – staan de agenda’s van de 
SURB van Y veel voller en behandelen zij veel meer zaken op dezelfde dag dan de SURB 
van X, waardoor gedetineerden minder lang moeten wachten om voor de SURB van Y te 
verschijnen. Maar je gaat mij niet horen zeggen dat ik de ene werkwijze verkies boven de 
andere. Ik snap beide beleidslijnen, maar ik snap ook dat de gedetineerden daar soms wel hun 
wenkbrauwen bij fronsen bij die verschillen.” (Directeur G) 
 
“Het verschil met de SURB van Y is gigantisch. In Y was bijvoorbeeld ooit eens de vraag 
gekomen: VLV- en VI-procedure? En dat was daar heel duidelijk: nee, ’t is het een of het 
ander. En als hij geen recht heeft op verblijf, is het VLV-procedure. En dan binnen die VLV-
procedure kunnen we misschien uitgaansvergunningen toekennen om het recht op verblijf in orde 
te brengen om dan toch op de VI-procedure over te stappen, maar samen gaat niet. Terwijl 
hier: jawel, dat kan allemaal! Alles kan! De SURB X zegt: alles wat de man kan aanvragen, 
gaan we behandelen. Maar dat is absurd he. Dan hou ik het ook kort in mijn advies he.” 
(Directeur A) 

 

Deze bevindingen suggereren dat de adviesverlening enigszins beïnvloed wordt door de 

werkwijze en beslissingspraktijk van de verantwoordelijke SURB. Opnieuw moet er echter 

opgemerkt worden dat een vergelijkende studie naar de besluitvorming van de verschillende 

strafuitvoeringsrechtbanken uitgevoerd dient te worden om valide uitspraken hierover te 

kunnen doen. 

 

5.7 Strafeinde ter voorkoming van een repatriëring? 

De verstrenging van de WERV na de voorwaardelijke invrijheidstelling van Martin hield onder 

meer in dat de veroordeelden tot een straftotaal van meer dan drie jaar voortaan zelf een 

aanvraag voor een procedure voor de SURB moeten indienen. Wanneer er gepeild wordt 

naar de invloed van deze wetswijziging, komen er doorheen de verschillende inrichtingen 

twee tegenstrijdige visies naar voren. Sommige directeurs hebben het gevoel dat een groep 

illegale vreemdelingen (uiteindelijk) niet meer voor de SURB wil verschijnen: 

 

“Er zijn toch een aantal mensen die een zinloosheid ervaren om telkens naar de PSD te 
moeten, dat er een verslag gemaakt moet worden en die zeggen: het hoeft allemaal niet, want 
het haalt toch niets uit. En ik merk binnen de categorie van VLV’s dat we een pak minder 
werk hebben door het feit dat mensen inderdaad afhaken.” (Directeur H) 
 
“Als er één ding gemerkt wordt, dan is het dat dat nu de categorie is die vergeten wordt. Dat 
kan eraan liggen dat die inderdaad niet willen terugkeren en dat die zoiets hebben van: ik zit 
gewoon mijn tijd uit en dan kan ik gewoon hier blijven. Dat kan er ook aan liggen dat die de 
taal niet tegoei spreken en dat die niet doorhebben hoe de procedure effectief werkt. Maar als 
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er een categorie nu vergeten of niet behandeld wordt op de SURB, dan zijn zij het wel.” 
(Directeur F) 

 

Andere directeurs stellen dan weer dat de wetswijziging geen invloed heeft gehad op de 

mate waarin illegale vreemdelingen aanvragen voor de SURB doen: 

 

“Nee, die blijven ook na de wetswijziging gewoon opstarten. Nee, ik heb de indruk dat hier de 
gedetineerden gewoon maar proberen en zoiets hebben van: ja, wie weet het lukt het ons dan 
ook wel. Zelfs al willen we het grondgebied niet verlaten, dan toch een VI-procedure 
opstarten.” (Directeur A) 

 

Deze houding wordt mogelijk mede bepaald door het al dan niet behandelen van zulke 

aanvragen door de desbetreffende SURB. 

 

Dat gedetineerden aanvragen voor de strafuitvoeringsrechtbank blijven doen, impliceert 

echter geenszins dat ze ook daadwerkelijk een VLV toegekend krijgen. Verzet tegen een 

repatriëring komt immers primair tot uiting in het gebrek aan medewerking met de 

identificatieprocedure: 

 

“Als zij natuurlijk alles eraan doen om niet geïdentificeerd te geraken, wat ook bij een aantal 
van de mensen is, ja, dan loopt het dossier helemaal vast he.” (Directeur H) 

 

Een niet onbeduidend aantal illegale vreemdelingen zou inderdaad, al dan niet uit eigen wil, 

tot strafeinde gaan. De gevangenisdirecteurs geven aan dat ze doorgaans moeilijk kunnen 

inschatten of iemand opzettelijk de identificatieprocedure ophoudt of dat factoren buiten de 

controle van de gedetineerde de identificatie bemoeilijken. Zo wordt er onder andere naar 

de gebrekkige medewerking van bepaalde consulaten (in het bijzonder Algerije) verwezen 

bij het identificeren van veroordeelde onderdanen. 

 

Uit de interviews komt naar voren dat de gevangenisdirecteur zijn rol in het motiveren van 

de gedetineerden om mee te werken aan de identificatieprocedure (om eventueel vervolgens 

een VLV te bekomen) beperkt ziet. Het meewerken met de DVZ betreft in de eerste plaats 

een keuze van de gedetineerde: 

 

“Il faut qu’il soit d’abord demandeur de regagner le pays. Ça, c’est vraiment la première 
démarche, c’est une démarche volontaire de leur part.” (Directeur D) 

 

Een enkele gevangenisdirecteur geeft weliswaar aan dat er in de desbetreffende inrichting 

pogingen ondernomen worden om de gedetineerden te motiveren om regelmatig voor de 

SURB te blijven verschijnen: 
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“Het volledig leggen van de verantwoordelijkheid bij de gedetineerde creëert uiteraard het gevaar 
dat een dossier volledig stilvalt, waar dan misschien ook de trigger om af en toe zo toch nog 
eens iets te proberen of ook de trigger voor de gevangenis om de man te motiveren om iets 
te gaan doen, wegvalt. Nu, we proberen echt wel hier om alle dossiers waar dat we van 
overtuigd zijn dat vroeg of laat een reclassering kan gevonden worden, wat te blijven activeren, 
om dat stilvallen te vermijden.” (Directeur G) 

 

Toch slagen deze pogingen zeker niet in alle gevallen. Bovendien ligt de 

verantwoordelijkheid voor het identificeren en repatriëren van een vreemdeling volgens de 

gevangenisdirecteurs bij de DVZ en horen zijzelf hier geen invloed op uit te oefenen. Dit 

leidt er echter wel toe dat de invulling van de bejegening van een illegale vreemdeling die 

niet wilt vertrekken, allerminst vanzelfsprekend is voor de gevangenisdirecteurs: 

 

“On se rend compte qu’il y a un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas du tout 
être éloignées. Donc, ils disent clairement : je ne veux pas faire de demande. Ils ont toujours 
l’idée derrière la tête de penser qu’en faisant la totalité de la peine, ils resteront en Belgique. 
Et même quand on leur dit : non, puisque l’Office des Etrangers ne vous donne pas de droit 
en séjour ici, donc c’est possible à ce moment-là qu’on prenne une décision administrative 
pour vous mettre à Vottem en vue du rapatriement, ils ne veulent pas très souvent l’entendre 
et ils restent quand même jusqu’à la fin de peine. Et puis, l’Office des Etrangers prend la 
décision à ce moment-là. Mais c’est quand même nous qui devons gérer ces gens au 
quotidien en sachant très bien le coût de détention que ça suppose et sans avoir une 
perspective pour la suite.” (Directeur D) 

 

5.8 De adviesverlening bij een internering 

Drie van de bevraagde directeurs waren vertrouwd met de invrijheidstellingsprocedure voor 

geïnterneerde personen. Hoewel uit de vigerende wetgeving de rol van de 

gevangenisdirecteur in de procedure voor de commissie ter bescherming van de 

maatschappij niet eenduidig afgeleid kan worden, blijkt in de praktijk dat de 

gevangenisdirecteur steeds een advies geeft bij een verzoek tot invrijheidstelling van een 

geïnterneerde die zich in de gevangenis bevindt: 

 

“Het is eigenlijk vergelijkbaar met de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank. De procureur 
en de directeur geven een advies en de commissie bescherming maatschappij beslist daarover.” 
(Directeur K) 
 
“Dus elke geïnterneerde dient een vrijstelling te bekomen via de commissie ter bescherming van 
de maatschappij en daar is uw rol dus zuiver adviserend. En ook voor vreemdelingen zonder 
recht op verblijf zal men daar kijken of die gerepatrieerd kunnen worden.” (Directeur H) 
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Naast een repatriëring dient er doorgaans tevens een begeleiding of behandeling voorzien te 

worden in het land waar de betrokkene naartoe zal gaan, wat in de praktijk niet evident 

blijkt: 

 

“Bijvoorbeeld een man van mijn sectie wil naar Afghanistan teruggebracht worden, maar om daar 
een psychiater of een therapeut te vinden die hem wil behandelen, dat verloopt zeer moeizaam. 
Dus we zien eigenlijk in de praktijk dat die ook wel voornamelijk hier blijven zitten.” 
(Directeur K) 
 
“Quand un Turc veut retourner à Turquie, la commission de défense sociale doit pouvoir 
s’assurer qu’en Turquie, il pourra y avoir aussi une suivi médicale, je dis médicale-
psychiatrique. Et ça souvent, c’est une condition qui est difficile quand même à rencontrer, mais 
qui est essentielle pour une libération à l’essai. Puisqu’une libération à l’essai, c’est toujours 
sous conditions, contrairement à la libération provisoire en vue de l’éloignement.” (Directeur I) 

 

Advocaten spelen in deze procedure een belangrijke rol. Bovendien kunnen geïnterneerden 

een beroep doen op een project dat recent werd opgestart binnen de DVZ, gericht op het 

bieden van bijstand bij het zoeken naar een adequate medisch-psychiatrische behandeling in 

het herkomstland: 

 

“Er is een project bij de dienst Vreemdelingenzaken, dat heet Special Needs, specifiek voor 
geïnterneerden die iets in hun land van herkomst willen uitwerken. Die hebben ook een bepaald 
budget daarvoor.” (Directeur K) 

 

Doordat slechts drie directeurs vertrouwd waren met de invrijheidstellingsprocedure voor 

geïnterneerden, kunnen er weinig sluitende conclusies getrokken worden. Wel lijken de 

beperkte bevindingen te suggereren dat de vaak schrijnende toestand waarin 

geïnterneerden in de gevangenis zich in het algemeen bevinden, nog versterkt wordt 

doordat het illegale verblijfstatuut een invrijheidstelling bemoeilijkt of zelfs onmogelijk 

maakt. Verder onderzoek naar deze doelgroep, de problematieken inzake de 

invrijheidstelling en het ‘Special Needs’-project binnen de DVZ lijkt aangewezen. 

 

5.9 De samenwerking met de dienst Vreemdelingenzaken 

Algemene samenwerking 

De wijze waarop de huidige samenwerking met de DVZ verloopt, wordt door alle 

gevangenisdirecteurs als positief beoordeeld. De gevangenisdirecteurs geven evenwel aan 

dat het voornamelijk de griffie is die in rechtstreeks contact staat met de DVZ. Ook de leden 

van de griffie, die ik zowel on als off the record kon spreken, gaven aan dat de contacten 
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met de DVZ via hen plaatsvinden en bevestigden dat de samenwerking met de DVZ vlot 

verloopt: 

 

“On communique les décisions effectivement au moment de la libération. On réceptionne tous 
les documents de l’Office des Etrangers. On a des contacts bien souvent avec l’Office des 
Etrangers pour avoir les documents adéquats et savoir quelle est leur décision au niveau de la 
libération. Et le contact a toujours été très bon et continue à l’être.” (Griffie L) 

 

Verschillende gevangenisdirecteurs stellen dat er de afgelopen jaren een verhoogde 

aandacht voor de illegale vreemdelingen in de gevangenissen is ontstaan, wat zich onder 

meer vertaalde in de aanwezigheid van migratiebegeleiders in de gevangenis. Ook de 

samenwerking met de migratiebegeleiders verloopt goed, maar is gegroeid doorheen de tijd: 

 

“Ik zie dat we daar een beetje met onze PSD hebben moeten zoeken en dat die samenwerking 
vooral ontstaat door de contacten tussen de mensen van onze PSD en die van de dienst 
Vreemdelingenzaken. Dat is gegroeid zoals, denk ik, in elke gevangenis. Dat is heel sterk 
afhankelijk van de mensen die willen samenwerken of niet willen samenwerken.” (Directeur H) 
 
“Le plus, je pense, qu’ils viennent plus souvent, plus régulièrement qu’avant. Et surtout, grâce 
aux contactes qui se font systématiquement avec le greffe.” (Directeur D) 

 

Ook deze migratiebegeleiders staan in rechtstreeks contact met de griffie. De mate waarin 

de gevangenisdirecteurs contact met hen hebben, lijkt dan weer te verschillen tussen de 

verschillende inrichtingen: 

 

“Die migratiebegeleider kan alles aan ons vragen, maar wij kunnen omgekeerd ook bijvoorbeeld 
zeggen: kijk, de VLV-procedure van die man is lopende, die moet echt geïdentificeerd worden. 
We moeten daar meer van weten. Ja, dan zal die wel eens zijn best doen.” (Directeur A) 
 
“De migratiebegeleiders zijn voor mij minder zichtbaar. Daar is ook niks structureels voor 
voorzien. Of overleg is er ook niet.” (Directeur F) 

 

Werkpunten 

Hoewel de globale samenwerking met de DVZ goed verloopt, worden er door sommige 

gevangenisdirecteurs toch enkele punten aangehaald die mogelijk verbeterd kunnen 

worden. Zo wijzen verschillende directeurs erop dat sommige administratieve beslissingen 

met betrekking tot de verwijdering van het grondgebied pas op het laatste moment van de 

strafrechtelijke detentie arriveren: 

 

“Je merkt dat afhankelijk van de periodes van het jaar, afhankelijk van de drukte bij de dienst 
Vreemdelingenzaken, dat er een onderscheid is in de snelheid waarmee beslissingen genomen 



89 
 

worden. Dat is geen permanente stroom van dossiers, maar kent veel pieken en dalen.” 
(Directeur G) 

 
“Mensen waar dat ze zeker van zijn, dat krijgt ge rapper, dat merkt ge. Maar dan, ik denk 
veertien dagen geleden, was het twee dagen na elkaar dat we pas om half vier de beslissing 
kregen om iemand uiteindelijk nog vrij te stellen.” (Directeur J) 

 

Daarnaast blijken de gevangenisdirecteurs soms problemen met de permanentiedienst van 

de DVZ te ervaren: 

 

“Die hebben zo’n rare vorm van permanentie. Dus die werken tot vijf uur en om zes uur 
neemt de permanentie over. Dus dat is voor ons soms wel vervelend dat wij zo een uur 
moeten wachten.” (Directeur B) 
 
“Ge hebt daar ook soms zo wat permanentiediensten en afhankelijk van wie daar zit, krijgt ge 
goede informatie of krijgt ge snel uw informatie.” (Directeur A) 

 

De invloed van migratiecontrole op de rol van de gevangenisdirecteur? 

Eerder werd al duidelijk dat de verwijderbaarheid van het grondgebied een belangrijke 

overweging is wanneer de gevangenisdirecteur zijn advies in het kader van een VLV-

procedure bij een straftotaal van meer dan drie jaar neemt. De vraag kan echter gesteld 

worden of aspecten van migratiecontrole daarbuiten eveneens een invloed hebben op de rol 

van de gevangenisdirecteur. Uit de interviews blijkt echter dat gevangenisdirecteurs over 

het algemeen terughoudend zijn om taken op te nemen die tot de bevoegdheid van de DVZ 

behoren. Zo krijgen de meeste gevangenisdirecteurs vragen van illegale vreemdelingen 

omtrent hun verblijfstatuut: 

 

“Ik ben ook de regimedirecteur voor de vleugel waar de kortgestraften zonder recht op verblijf 
zitten, dat is ook de reden waarom dat het interview met mij plaatsvindt. En ja, de vragen die 
je van die gedetineerden krijgt, die gaan bij wijze van spreken alleen maar over het 
verblijfstatuut he.” (Directeur G) 

 

Doorgaans worden de illegale vreemdelingen hierop doorverwezen naar hun advocaat of 

naar de migratiebegeleider van de DVZ: 

 

“On les renvoie vers leur avocat pour ça. C’est vraiment l’Office des Etrangers, donc on ne 
peut pas se positionner par rapport à ça et on n’est pas informé non plus des démarches qui 
sont déjà effectuées.” (Directeur L) 
 
“Quand ils viennent vers nous, on les invite de prendre contact avec un avocat. Et puis enfin, 
on a un accompagnateur de migration qui vient aussi régulièrement.” (Directeur I) 
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Sommige gevangenisdirecteurs proberen weliswaar de gedetineerden zo goed mogelijk te 

informeren omtrent hun toestand, maar zijn daarvoor eveneens aangewezen op de 

informatie van de DVZ. Deze bevoegdheidsverdeling is echter niet altijd duidelijk voor de 

gedetineerden: 

 

“We proberen hen echt bij aankomst hier heel duidelijk voor ogen te houden hoe het in elkaar 
zit. We hebben zelf een informatiebrochure gemaakt waarin dat we alle regels in drie talen 
proberen helder uit te leggen aan hen. Ze worden door mij gezien en het wordt hen nog eens 
uitgelegd. Ze worden door de PSD gezien, het wordt hen nog eens uitgelegd. Maar dan nog 
krijg je heel veel vragen. Dan beginnen ze twee maanden voor hun VLV-datum te schrijven: ja, 
ik heb gezien dat mijn celgenoot twee maanden voor zijn VLV-datum is mogen vertrekken, 
waarom ik niet? Of zelfs gedetineerden die in dezelfde zaak veroordeeld zijn, waarvan de ene 
twee maanden voor VLV-datum mag vertrekken en de andere tot tien dagen na VLV-datum 
moet blijven. Dat is niet zo gemakkelijk helder te krijgen bij de andere gedetineerden. Maar wij 
hebben echt hard aan die communicatie gewerkt hier, terwijl dat ik weet dat in vele 
gevangenissen die informatiestroom iets minder goed in elkaar zit. En dan komen gedetineerden 
soms aan het einde van hun detentie voor de verrassing te staan van: ow, shit, ik kan hier 
nog tien dagen blijven en dan zijn ze opgejaagd natuurlijk” (Directeur G) 
 
“Wij proberen hun zo veel mogelijk objectief daaromtrent te informeren, voor zover dat dat 
mogelijk is en voor zover dat wij eigenlijk ook zicht hebben op die situatie. Daar valt niet veel 
over te discussiëren, want dat is een stuk dat buiten onze bevoegdheid ligt.” (Directeur H) 

 

Het respecteren van de bevoegdheidsverdeling tussen Justitie en Vreemdelingenzaken vormt 

over het algemeen een belangrijke overweging voor de gevangenisdirecteurs: 

 

“Wat denk ik vooral belangrijk is, is dat we elkaars werking goed moeten kennen. Allé, dat zij 
moeten weten wat onze bevoegdheden zijn en wij ook wat hun bevoegdheden zijn.” 
(Directeur A) 

 

Inzicht in elkaars werkwijze is hierbij van belang. Hier lijkt door de DVZ op ingespeeld te 

worden, want verschillende gevangenisdirecteurs geven aan dat er informatiesessies van de 

DVZ in de gevangenis hebben plaatsgevonden: 

 

“We proberen ook werkvergaderingen te houden met de DVZ. Dat de DVZ eens uitleg gaf aan 
ons, bijvoorbeeld wat dat het is om een laissez-passer te verkrijgen en in welke landen dat dat 
moeilijk is. En het is interessant voor in onze adviesverlening om daar meer over te weten.” 
(Directeur A) 

 

Het moet echter opgemerkt worden dat niet elke gevangenisdirecteur op de hoogte is van 

de werking van de DVZ. Daarenboven worden de gevangenisdirecteurs soms geconfronteerd 

met tegenstrijdige beslissingen tussen Justitie en Vreemdelingenzaken, in het bijzonder na 
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de opheffing van het aanhoudingsmandaat. Vermits de gevangenisdirecteur instaat voor het 

laten betekenen van deze beslissingen, levert dat soms lastige situaties op: 

 

“De beslissingen kunnen wat mij betreft nog veel meer op elkaar afgestemd zijn. Dus wat wij 
heel vaak tegenkomen, dat is dat de rechtbank iemand vrijstelt met als voorwaarde actief mee 
te werken aan het onderzoek, beschikbaar te blijven voor het onderzoek, maar waarbij dat DVZ 
dan zegt dat ze het land moeten verlaten. Dat is natuurlijk totaal contradictorisch he. Daar 
kunnen wij zelf ook geen zinnige uitleg aan geven.” (Directeur B) 

 
“Het komt voor dat de Raadkamer een man zonder recht op verblijf vrijlaat en zegt: mag het 
grondgebied niet verlaten, moet beschikbaar blijven voor de politionele dienst. En dan had DVZ 
een beslissing om het grondgebied te verlaten. En dan zit ik daar he. Ja, dan moet ik die 
man dus twee dingen geven en dan zegt die zelf ook: wat moet ik doen?” (Directeur A) 

 

Concluderend kan er gesteld worden dat een aantal gevangenisdirecteurs zeker interesse 

tonen in de werking van de DVZ, maar hun rolinvulling amper beïnvloed wordt door 

aspecten van migratiecontrole, hierbij de bevoegdheidsverdeling tussen Justitie en 

Vreemdelingenzaken respecterend. Zoals eerder beargumenteerd, vormt de 

adviesbevoegdheid in het kader van de VLV-procedure bij een straftotaal van meer dan drie 

jaar hierop enigszins een uitzondering. 

 

Het belang van een repatriëring 

In hoofdstuk 3 werd de totstandkoming van een nieuwe regeling geschetst, waarbij de 

mogelijkheid is gecreëerd om vanaf twee maanden voor strafeinde of vanaf twee maanden 

voor de toekenning van een VLV bij een straftotaal van hoogstens drie jaar een repatriëring 

uit te voeren. De gevangenisdirecteurs beoordelen deze nieuwe regeling als positief, in het 

bijzonder omdat een snellere repatriëring bijdraagt aan een inperking van de overbevolking 

in de Belgische gevangenissen: 

 

“Voor ons is dat twee maanden vroeger dat iemand kan vertrekken uit een arresthuis dat 
meestal overvol zit. Dat is soms eigenlijk een goede zaak.” (Directeur C) 

 

Naast een versnelde uitstroom van illegale vreemdelingen uit de gevangenis geven de 

gevangenisdirecteurs aan dat ze een repatriëring principieel verkiezen boven de vrijstelling 

met een bevel om het grondgebied te verlaten, aangezien een illegale vreemdeling aan zulk 

bevel doorgaans geen gevolg geeft en dus verder in de illegaliteit blijft leven: 

 

“Als die enkel een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen, zet ge die buiten met 25 of 
30 euro of met een treinticket en dat is het. Sommigen moeten dan onmiddellijk het land 
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verlaten en, ja, natuurlijk zeggen die allemaal: da’s geen probleem. Maar dan denk ik van: dat 
kan niet he.” (Directeur J) 
 
“Nu ja, dat bevel… Ik persoonlijk geef daar nog heel weinig uitleg bij he. Want ge zit in het 
begin, ambitieus en gemotiveerd als ge zijt, die bevelen te overlopen, maar ge ziet die mannen 
op dat moment al denken van: ja, ik zal eens rap zijn. Als die hun leven hier hebben, dan 
gaat dat vodje papier hun echt niet motiveren om binnen de vijf dagen te vertrekken. De 
enigen die teruggaan, zijn degenen die al op voorhand van plan waren om terug te gaan. 
Bijkomend: degenen die dan echt willen vertrekken, ja, die hebben dan dikwijls ook de middelen 
niet he. Die dan zeggen van: ja, ik zou niets liever willen dan terug naar Marokko gaan, maar 
ja, hoe geraakt ge daar als ge geen geld hebt?” (Directeur B) 

 

Doordat de gevangenisdirecteurs beseffen dat de illegale vreemdelingen die niet 

gerepatrieerd worden, doorgaans terug in de illegaliteit belanden en er bijgevolg eveneens 

een zeker recidiverisico bestaat, geven ze aan met gewetensproblemen te kampen:  

 

“Weet ge, bij veel van die mannen weet ge gewoon dat die gaan hervallen he. Waarom? Die 
hebben geen recht op verblijf, dus die komen in de illegaliteit terecht. Die kunnen nooit in het 
wit ergens gaan werken, dus dat zal een jobke in het zwart zijn. Dat zullen al niet de 
bestbetaalde jobs zijn. Ja, die zijn eigenlijk een vogel voor de kat om andere zaakjes te 
regelen he. Dat is eigenlijk vooral schrijnend, waardoor het eigenlijk uw geweten is dat daar 
speelt.” (Directeur F) 
 
“En dat is soms dan wel frustrerend, want dan kom ik op de sectie en dan hoor ik: maar 
hebt ge die nu gewoon buitengezet? Ja, ik heb die gewoon buitengezet. En dan direct de 
reactie van: och god, die volgende sacoche is al niet veilig.” (Directeur J) 
 
“C’est vrai que ça me pose un problème de libérer provisoirement les gens alors que je sais 
très bien qu’à l’extérieur ils n’ont rien et que forcément ils vont récidiver. Et je ne sais pas 
comment faire autrement, parce qu’on a aussi des directives de la Direction de la Gestion de 
la Détention pour ne pas garder les détenus au-delà de leur libération provisoire. Voilà, si 
l’Office des Etrangers ne décide pas de les renvoyer dans leur pays, bwa, ils seront libérés.” 
(Directeur L) 
 
“Ik vind het soms wel schrijnend wat we daarmee doen. Maar het is het beleid he, ge moet 
ze buitenzetten. Maar dan denk ik soms: allé, kom, wij weten toch ook even goed allemaal dat 
we die nu buitenzetten en dat die morgen een nieuw delict pleegt.” (Directeur A) 

 

Samengevat worden twee belangrijke overwegingen door de gevangenisdirecteurs 

aangehaald, met name het tegengaan van de overbevolking in de gevangenissen en het 

voorkomen dat iemand terug in de illegaliteit belandt. De repatriëring komt volgens hen 

tegemoet aan beide doelstellingen, zeker indien ze twee maanden voor de datum van 

invrijheidstelling wordt uitgevoerd of volgt op een door de SURB toegekende VLV. Niettemin 
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blijkt, net zoals uit de in hoofdstuk 3 gepresenteerde statistieken, dat slechts een beperkt 

aantal vreemdelingen zonder recht op verblijf daadwerkelijk aan een repatriëring 

onderworpen wordt, wat bij de gevangenisdirecteurs tot gewetensproblemen leidt. 

  

5.10 De creatie van ‘hub prisons’? 

In de literatuurstudie van deze masterproef werd er verwezen naar de zogenaamde “hub 

prisons” in Groot-Brittannië waar (illegale) vreemdelingen in toenemende mate worden 

gecentraliseerd. Niet alleen zijn er medewerkers van de UK Border Agency aanwezig in deze 

gevangenissen, ook de penitentiaire actoren binnen deze inrichtingen zouden in toenemende 

mate te werk gaan binnen een framework van migratiecontrole.258 Hoewel zulke 

verregaande ontwikkeling in België allerminst valt waar te nemen, zijn er sinds januari 2015 

in het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard te Tongeren vijfentwintig plaatsen 

gereserveerd voor “gedetineerden die veroordeeld zijn tot korte straffen [en] die illegaal in 

het land verblijven en teruggezonden worden naar hun land van herkomst. Hun detentie 

wordt administratief en qua veiligheid uitgevoerd door een federale equipe.”259 De vraag rijst 

bijgevolg of er ook in België een eerste ontwikkeling naar soortgelijke ‘hub prisons’ is 

aangevangen en, in het kader van deze masterproef, welke consequenties dat zou hebben 

voor de rol van de gevangenisdirecteur. 

 

In de praktijk blijkt dat illegale vreemdelingen zonder agressieproblematiek en met een 

straftotaal van hoogstens drie jaar gedurende maximaal drie maanden naar Tongeren 

gestuurd kunnen worden in afwachting van de toekenning van een VLV. Een soortgelijke 

praktijk bestaat er eveneens voor het halfopen detentiecentrum van Saint-Hubert. Ook hier 

worden illegale vreemdelingen met een straftotaal van hoogstens drie jaar voor maximaal 

drie maanden ondergebracht in afwachting van de toekenning van een VLV. Uit de 

interviews260 blijkt echter dat waar in Saint-Hubert enkel illegale vreemdelingen die zich op 

hoogstens drie maanden van hun effectieve VLV-datum bevinden worden ondergebracht, de 

overbrenging naar Tongeren niet per se aan het einde van de straf plaatsvindt: 

 

                                                      
258 E. KAUFMAN en M. BOSWORTH, “The prison and national identity: Citizenship, punishment and the sovereign 
state” in D. SCOTT (ed.), Why prison?, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 176. 
259 JONGERENWELZIJN, Vlaams detentiecentrum De Wijngaard, 
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/publieke-jeugdinstellingen/vlaams-detentiecentra/de-
wijngaard/ (geconsulteerd op 29 april 2015). 
260 De citaten in dit deel zijn niet van een label voorzien aangezien er specifieke gevangenissen besproken worden. 

Op die manier wordt herkenning van de respondenten in de andere delen van de masterproef vermeden. De 
Franstalige citaten in dit deel hebben betrekking op Saint-Hubert, de Nederlandstalige citaten hebben betrekking op 
Tongeren. 

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/publieke-jeugdinstellingen/vlaams-detentiecentra/de-wijngaard/
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/publieke-jeugdinstellingen/vlaams-detentiecentra/de-wijngaard/
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“La Direction de la Gestion de la Détention décide ceux qu’on prend ou ceux qu’on ne prend 
pas ici. C’est eux qui sont classifiés pour ici, mais toujours sous la condition d’à trois mois de 
la libération maximum. Ou sinon, Saint-Hubert ne le prend pas.” 
 
“Nee, het is nu april en we hebben er ook die hun VLV-datum pas in oktober hebben. 
Normaal gezien als de twee maanden en een half erop zitten, dan doen we een reminder naar 
het hoofdbestuur, zodat zij een overbrenging naar een andere inrichting regelen.” 

 

Het centraliseren van illegale vreemdelingen in twee inrichtingen zou op een proces van 

crimmigratie kunnen wijzen. Echter, de verwijderbaarheid van het grondgebied lijkt niet mee 

te spelen in de selectie van de over te brengen gedetineerden. Een beduidend aantal 

vreemdelingen wordt vanuit Tongeren of Saint-Hubert immers met een bevel om het 

grondgebied te verlaten in vrijheid gesteld. De keuze voor beide gevangenissen is evenmin 

ingegeven vanuit de overweging om de rechtstreekse repatriëring vanuit de gevangenis te 

vergemakkelijken, aangezien er bij het uitvoeren van een repatriëring een overbrenging 

naar Leuven-Centraal (vanuit Tongeren) of Sint-Gilles (vanuit Saint-Hubert) dient plaatst te 

vinden. Ook op het vlak van de identificatieprocedure is er geen verschil tussen beide 

inrichtingen en de overige gevangenissen. De migratiebegeleiders van de DVZ bezoeken 

zowel Tongeren als Saint-Hubert, maar gaan op een gelijkaardige wijze te werk als in de 

andere gevangenissen. In vergelijking met andere gevangenissen zijn er ook geen andere 

voorzieningen specifiek gericht op illegale vreemdelingen aanwezig in Tongeren en Saint-

Hubert. Er moet bovendien opgemerkt worden dat beide inrichtingen primair ook bevolkt 

worden door een andere doelgroep. Zo zijn er in Tongeren uithandengegeven jongeren en 

Everbergjongeren aanwezig. Hoewel zij een minderheid in aantal vormen, hebben zij wel de 

meeste infrastructuur te hunner beschikking: 

 

“Maar omdat de uithandengegeven jongeren en de minderjarigen verplicht bepaalde activiteiten 
moeten hebben: onderwijs, cultuur, … Dat maakt dat die eigenlijk binnen het dagschema heel 
veel blokken wegkapen. Als gij een minderjarige hebt die les moet volgen, kunt ge dat lokaal 
niet pakken voor ons mannen om ze wat te laten kaarten bij wijze van spreken he.” 

 

De illegale vreemdelingen in Tongeren brengen bijna 23 uur van de dag op hun cel door: 

 

“Eigenlijk komt het erop neer dat ge de brave gedetineerden gaat wegkapen in gevangenissen 
om ze hier in een draak van een regime te steken he.” 

 

Het halfopen detentiecentrum in Saint-Hubert kent dan weer een regime gericht op de 

sociale re-integratie van de veroordeelde: “Het detentieregime moet de gedetineerden in 

staat stellen de overgang te maken van het gereglementeerde leven in de gevangeniscel 

naar de terugkeer naar de vrijheid. De activiteiten zijn dan ook gericht op socialisatie, 
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rehabilitatie en herstel door middel van werk (huishoudelijk werk, werk in de werkplaatsen, 

de boerderij of de tuin, enz.) en door de contacten te bevorderen met de buitenwereld.”261 

De aanwezige illegale vreemdelingen in Saint-Hubert komen echter eerder uitzonderlijk in 

dit regime terecht: 

 

“Donc, ils ont beaucoup plus la liberté que dans une prison fermée, mais les détenus étrangers 
ont peu de possibilités de profiter de ce régime-là, parce qu’ils restent ici peu longtemps. En 
général, le temps d’attente ici dans le bloc fermé, c’est plus ou moins un mois et demi et 
donc, ils sont libérés avant de pouvoir bénéficier du régime semi-ouvert.” 

 

De rol van de gevangenisdirecteurs in Tongeren en Saint-Hubert lijkt daarenboven niet te 

verschillen van deze in andere gevangenissen. Er worden door hen zeker geen specifieke 

taken van migratiecontrole opgenomen. Voor deze taken blijft de DVZ ten volle 

verantwoordelijk: 

 

“DVZ is eigenlijk wel een vrij gesloten instantie, waar wij niet veel over weten van hoe hun 
beslissingen genomen worden. Soms zeggen die dat wel he: ja, maar we hebben nog geen 
beslissing, want we kunnen hem niet identificeren. Maar eigenlijk op grond van wat of hoe dat 
onderzoek verloopt, dat weet ik niet.” 

 

Op basis van deze overwegingen kan er besloten worden dat er weinig argumenten zijn om 

daadwerkelijk van een proces van crimmigratie te kunnen spreken. Tongeren en Saint-

Hubert zijn dus allerminst vergelijkbaar met de ‘hub prisons’ zoals aangehaald in de 

Angelsaksische literatuur. Eerder lijkt de overbrenging van illegale vreemdelingen naar 

Tongeren en Saint-Hubert ingegeven vanuit penitentiaire capaciteitsoverwegingen: door het 

overbrengen van illegale vreemdelingen naar deze inrichtingen waar er capaciteit onbenut 

is, worden de overige gevangenissen ontlast. Op aspecten van migratiecontrole heeft deze 

overbrenging echter geen invloed. 

 

5.11 Discussie 

Uit het masterproefonderzoek komt naar voren dat gevangenisdirecteurs trachten om de 

bevoegdheidsverdeling tussen Justitie en Vreemdelingenzaken te eerbiedigen. Concreet 

houdt dat in dat vreemdelingenrechtelijke vraagstukken worden overgelaten aan de DVZ. De 

adviesbevoegdheid van de gevangenisdirecteur in de VLV-procedure bij een straftotaal van 

meer dan drie jaar vormt een uitzondering op bovenstaand principe, aangezien de 

verwijderbaarheid van het grondgebied (naast de afbetaling van de burgerlijke partijen) de 

                                                      
261 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, Meer info over het detentiecentrum van Saint-Hubert, 
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gesloten_federale_centr
a_voor_jongeren/ (geconsulteerd op 1 mei 2015). 

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gesloten_federale_centra_voor_jongeren/
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gesloten_federale_centra_voor_jongeren/
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belangrijkste overweging vormt om positief voor de VLV te adviseren. Ook in deze procedure 

nemen de gevangenisdirecteurs echter geen motiverende rol op ten aanzien van illegale 

vreemdelingen die medewerking met de identificatieprocedure weigeren. De 

verantwoordelijkheid voor de identificatieprocedure ligt volgens hen volledig bij de 

migratiebegeleiders van de DVZ. Ook voor vragen omtrent de administratiefrechtelijke 

status worden illegale vreemdelingen door de gevangenisdirecteurs doorverwezen naar hun 

advocaat of de DVZ. Nochtans geeft één gevangenisdirecteur aan dat correcte en duidelijke 

informatieverstrekking belangrijk is in het verzekeren van de gemoedsrust van 

gedetineerden en de daarmee samenhangende ordehandhaving binnen de gevangenis. 

Anderzijds is het logisch dat gevangenisdirecteurs de wettelijk vastgelegde 

bevoegdheidsverdeling respecteren en een beroep doen op de DVZ in 

vreemdelingenrechtelijke aangelegenheden. 

 

Doordat de verwijdering van het grondgebied voor illegale vreemdelingen wordt 

vooropgesteld, spelen aspecten van re-integratie minder voor deze gedetineerden. Hoewel 

er voor het verkrijgen van de VLV bij een straftotaal van meer dan drie jaar een beperkte 

reclassering moet worden voorgelegd, betreft het evenwel een minimale invulling van het 

re-integratieprincipe zoals vastgelegd in art. 9, § 2 Basiswet. Bij de toekenning van een VLV 

bij een straftotaal van hoogstens drie jaar wordt het reclasseringsvraagstuk zelfs niet 

meegenomen in de besluitvorming. Daarenboven worden niet alle illegale vreemdelingen na 

de invrijheidstelling gerepatrieerd: een beduidend aantal illegale vreemdelingen wordt 

vrijgesteld met een bevel om het grondgebied te verlaten, hetzij na de toekenning van de 

VLV bij een straftotaal van hoogstens drie jaar, hetzij op strafeinde bij een straftotaal van 

meer dan drie jaar. In sommige gevallen worden deze personen vrijgesteld zonder middelen 

van bestaan, waardoor gewetensproblemen kunnen opspelen bij de gevangenisdirecteurs. 

Een reclassering in België kan echter, omwille van de afwezigheid van recht op verblijf, niet 

uitgewerkt worden. Re-integratie kan voor illegale vreemdelingen bijgevolg enkel 

verwezenlijkt worden in het kader van een vertrek uit België, al blijven ook in dat geval de 

reclasseringsmogelijkheden beperkt. Hoewel illegale vreemdelingen volgens verschillende 

gevangenisdirecteurs in de uitwerking van hun (beperkte) reclassering een beroep kunnen 

doen op de psychosociale dienst in de gevangenis, blijkt uit ander onderzoek dat illegale 

vreemdelingen de bijdrage van de PSD in hun dossier als beperkt ervaren.262 

 

                                                      
262 M. KOX, S. DE RIDDER, A. VANHOUCHE, M. BOONE en K. BEYENS, “Detentiebeleving van strafrechtelijk 
gedetineerden zonder verblijfsrecht”, Tijdschrift van Criminologie 2014, afl. 2, 39-40. 
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Hoewel de verwijdering van het grondgebied na de invrijheidstelling als uitgangspunt voor 

illegale vreemdelingen wordt genomen, kan er worden vastgesteld dat illegale 

vreemdelingen tijdens de strafrechtelijke detentie amper op een vertrek uit België 

voorbereid worden. Gezien de invrijheidstelling specifiek wordt toegekend met het oog op 

verwijdering van het grondgebied, kan de vraag worden gesteld of de voorbereiding van het 

vertrek niet expliciet als een doelstelling van de gevangenisstraf voor veroordeelde illegale 

vreemdelingen in de Basiswet dient opgenomen te worden, in het bijzonder omdat een 

samenhang tussen de interne en externe rechtspositie wenselijk wordt geacht.263 Om aan 

zulke bepaling tegemoet te komen, zonder dat de penitentiaire actoren taken van 

migratiecontrole dienen op te nemen, kan een verdere inbedding van de DVZ binnen de 

penitentiaire setting overwogen worden, bijvoorbeeld door de permanente aanwezigheid van 

een medewerker van de DVZ in de gevangenissen. Deze medewerker zou de illegale 

vreemdelingen antwoord kunnen bieden op de vragen omtrent hun verblijfstatuut en een 

mogelijke verwijdering van het grondgebied, hen motiveren om mee te werken met de 

identificatieprocedure en hen ondersteunen bij het uitwerken van de terugkeer (bv. door 

contacten te leggen met de Internationale Organisatie voor Migratie). Anderzijds zou deze 

medewerker, meer nog dan de huidige migratiebegeleiders, de schakel tussen de DVZ en de 

gevangenis kunnen vormen, het aanspreekpunt voor de gevangenisdirecteur kunnen zijn 

voor vreemdelingenrechtelijke vragen en eventueel de adviestaken van de PSD inzake 

terugkeer (onderdak) en migratiecontrole kunnen opnemen. 

 

Hoewel een verdere inbedding van de DVZ binnen de penitentiaire setting uiteraard zou 

passen binnen een effectiviteitsredenering (het aantal rechtstreekse repatriëringen vanuit de 

gevangenis verhogen), biedt een verdere inbedding van de DVZ in de gevangenissen 

eveneens kansen om meer aandacht aan re-integratie, in de vorm van 

terugkeerondersteuning, te besteden. Er kan op dat vlak inspiratie opgedaan worden door 

naar de werking van de gesloten centra voor illegalen van de DVZ te kijken. In deze centra 

kunnen de administratief opgesloten vreemdelingen zonder recht op verblijf namelijk een 

beroep doen op een maatschappelijk assistent die een vierledige functie opneemt, te weten: 

terugkeerfunctionaris, steunverlener, dossierbeheerder en administratief medewerker.264 

Een gelijkaardige actor zou eveneens relevant zijn in de gevangenissen waar illegale 

vreemdelingen verblijven, al dan niet ingebed binnen de bestaande psychosociale dienst. 

Hoewel er (terecht) kritische bedenkingen geformuleerd worden bij het omschrijven van een 

                                                      
263 S. SNACKEN, K. BEYENS en M.A. BEERNAERT, “Belgium” in N. PADFIELD, D. VAN ZYL SMIT en F. DUNKEL 

(eds.), Release from prison. European policy and practice, Cullompton, Willan Publishing, 2010, 83-84. 
264 FEDERALE OMBUDSMAN, Onderzoek naar de werking van de gesloten centra beheerd door de Dienst 
Vreemdelingenzaken, Brussel, Federale Ombudsman, 2009, 148. 
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maatschappelijk assistent als terugkeerfunctionaris265, is eenzelfde spanningsveld tussen 

controle en begeleiding heden reeds zichtbaar voor de werking van de psychosociale dienst 

in de gevangenissen.266 Het is daarbij wel belangrijk dat ook de rol van steunverlener 

nadrukkelijk invulling zou krijgen, immers: “Ons uitgangspunt moet niet altijd de efficiëntie 

van de uitwijzing zijn, maar kan en mag ook het belang of het project van de immigrant 

dienen. De werking rond ‘vrijwillige terugkeer’, projecten van re-integratie in het land van 

herkomst of remigratie, moet met andere woorden worden bevrijd van het label ‘einde van 

verblijf’ en eerder bedding vinden in het perspectief van ‘het begin van een nieuw 

traject’.”267 Ook terugkeerondersteuning zou in bovenstaand scenario dus centraal moeten 

staan. Wetenschappelijk onderzoek wijst overigens uit dat “respondenten die beter op de 

hoogte zijn van de mogelijkheden voor ondersteuning bij terugkeer relatief vaak aangeven 

dat hun vertrekbereidheid sinds het verblijf in de vreemdelingenbewaring is toegenomen”.268 

Vermoedelijk gaat deze vaststelling ook op voor de strafrechtelijke detentie en heeft het 

werken aan re-integratie in het herkomstland dus ook een invloed op de effectiviteit van het 

verwijderingsbeleid. 

 

Regelmatig wordt het voorstel om te investeren in een gesloten centrum voor illegale 

vreemdelingen die een gevaar voor de openbare orde betekenen, op de politieke agenda 

geplaatst. Eerder dan te investeren in zulk gesloten centrum lijkt het aanbieden van 

terugkeerondersteuning tijdens de strafrechtelijke detentie aangewezen, in het bijzonder 

omdat de oprichting van zulk gesloten centrum wellicht zal leiden tot een stijgend gebruik 

van de administratieve detentie na het uitzitten van de gevangenisstraf.269 Aan het vertrek 

werken tijdens de strafrechtelijke detentie draagt daarentegen bij aan het beperken van de 

detentieduur en het vermijden van een administratieve opsluiting na de detentie, wat gezien 

de potentieel schadelijk effecten van detentie meer aangewezen lijkt.270 Een meer 

doorgedreven proces van crimmigratie binnen de penitentiaire setting moet bijgevolg niet 

per definitie als een negatieve ontwikkeling beschouwd worden, maar mag anderzijds niet 

louter gericht zijn op het efficiënt repatriëren van illegale vreemdelingen uit de gevangenis. 

                                                      
265 Ibid., 150. 
266 I. STORME en A. BOELAERT, “De psychosociale dienst” in R. ROOSE, F. VANDER LAENEN, I. AERTSEN en L. VAN 
GARSSE (eds.), Handboek forensisch welzijnswerk. Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk, Gent, Academia 
Press, 2012, 270. 
267 D. VANDERSLYCKE, “III. Respons van Didier Vanderslycke (Forum Asiel & Migraties)” in M.C. FOBLETS, 
D. VANHEULE en M. MAES (eds.), Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (Deel 14), Brugge, Die 
Keure, 2011, 628. 
268 B. VAN ALPHEN, T. MOLLEMAN, A. LEERKES en J. VAN HOEK, Van bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de 
werking van vreemdelingenbewaring, Meppel, Boom Lemma Uitgevers, 2013, 127. 
269 S. DE RIDDER en C. VANQUEKELBERGHE, “De interactie tussen migratiebeleid en penaal beleid ten aanzien van 

gedetineerden zonder recht op verblijf in België”, Proces 2012, 481. 
270 S. SNACKEN, “Het leven in de gevangenis: Individuele beleving en collectief gebeuren”, FATIK 2010, afl. 127, 
17-22. 
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6 Conclusie en vooruitblik 

Deze masterproef vormt het resultaat van een onderzoek naar de rol van de 

gevangenisdirecteur in de vrijstellingsprocedures voor vreemdelingen zonder recht op 

verblijf. Daartoe werden de verschillende hechtenistitels beschreven waaronder illegale 

vreemdelingen in de gevangenis opgesloten kunnen zitten. Op die manier konden er vier 

categorieën van illegale vreemdelingen in de gevangenis onderscheiden worden: de 

voorlopig gehechten, de definitief veroordeelden, de geïnterneerden en de administratief (ter 

beschikking van de DVZ) weerhouden vreemdelingen. Op de beslissingen inzake de 

opheffing van het aanhoudingsmandaat en de opheffing van de administratieve detentie, 

respectievelijk genomen door de onderzoeksrechter/-gerechten en de DVZ, heeft de 

gevangenisdirecteur geen enkele invloed. Wel heeft de gevangenisdirecteur een adviserende 

rol in de vrijstellingsprocedure voor geïnterneerden opgesloten in een strafinrichting, waarin 

de beslissing (vooralsnog) genomen wordt door de commissie ter bescherming van de 

maatschappij. In de praktijk blijkt de invrijheidstelling van geïnterneerden zonder recht op 

verblijf allerminst evident, aangezien er een medisch-psychiatrische behandeling in het 

herkomstland voorzien moet worden. Hoewel de gevangenisdirecteur een beroep kan doen 

op het recent binnen de DVZ opgestarte ‘Special Needs’-project voor de zoektocht naar een 

behandeling in het buitenland, blijft deze zoektocht echter moeilijk waardoor geïnterneerden 

zonder recht op verblijf doorgaans opgesloten blijven. De problematiek van niet-

verblijfsgerechtigde geïnterneerden in de gevangenis verdient zonder twijfel verdere 

aandacht, in het bijzonder met het oog op de inwerkingtreding van een nieuwe 

interneringswet in 2016. De focus van deze masterproef lag evenwel hoofdzakelijk op de rol 

van de gevangenisdirecteur in de vrijstellingsprocedures voor de definitief veroordeelde 

illegale vreemdelingen. 

 

De definitief veroordeelde illegale vreemdelingen kunnen vervroegd in vrijheid gesteld 

worden door middel van een voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van 

het grondgebied of met het oog op overlevering. Over de toekenning of afwijzing van een 

VLV bij een straftotaal van hoogstens drie jaar beslist de directeur momenteel nog 

autonoom; over de toekenning of afwijzing van een VLV bij een straftotaal van meer dan 

drie jaar beslist de SURB, maar de directeur heeft hierbij wel een adviesbevoegdheid. Het 

bestaan van aparte invrijheidstellingsprocedures voor illegale vreemdelingen kan als een 

vorm van crimmigratie beschouwd worden. In deze masterproef werd inderdaad betoogd dat 

crimmigratie in België voornamelijk tot uiting komt in een samenspel tussen het 
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penitentiaire recht en beleid enerzijds en het vreemdelingenrecht en -beleid anderzijds, in 

casu doordat de strafrechtelijke invrijheidstelling wordt verbonden aan een verwijdering van 

het grondgebied. In een beperkt aantal onderzoeken werd het doorschemeren van 

overwegingen betreffende de verwijderbaarheid van het grondgebied in de 

beslissingspraktijk van de strafuitvoeringsrechtbank in de VLV-procedure bij een straftotaal 

van meer dan drie jaar reeds aangetoond. Deze masterproef bouwde verder op deze 

onderzoeken. Door het bevragen van gevangenisdirecteurs verspreid over het hele land aan 

de hand van semi-gestructureerde interviews werd er voor het eerst systematisch inzicht 

bekomen in de beslissingsbevoegdheid van de directeur inzake de VLV van illegale 

vreemdelingen met een straftotaal van hoogstens drie jaar. Ook werd er inzicht verkregen in 

het (nog niet eerder onderzochte) perspectief van de gevangenisdirecteur en konden er 

verschillen tussen de gevangenisdirecteurs onderling geobserveerd worden. Het 

masterproefonderzoek illustreert zo het cumulatieve karakter van wetenschappelijke kennis. 

 

Uit het gevoerde onderzoek komt een duidelijke discrepantie naar voren in de wijze waarop 

aspecten van migratiecontrole een invloed hebben op de beslissing of het advies van de 

gevangenisdirecteur. Bij een straftotaal van hoogstens drie jaar wordt de voorlopige 

invrijheidstelling over het algemeen quasi-automatisch toegekend. Deze werkwijze lijkt 

hoofdzakelijk ingegeven door penitentiaire capaciteitsoverwegingen: omwille van een 

aanslepende overbevolking in de Belgische penitentiaire inrichtingen en hierop afgestemde 

richtlijnen beschikken de gevangenisdirecteurs amper over discretionaire ruimte. In 

uitzonderlijke gevallen, in het bijzonder wanneer de gedetineerde seksuele feiten of feiten 

van zware fysieke agressie heeft gepleegd, kan de gevangenisdirecteur echter omwille van 

het risico voor de fysieke integriteit van derden de voorlopige invrijheidstelling uitstellen. Of 

betrokkene geïdentificeerd is (en dus door de DVZ gerepatrieerd kan worden), wordt niet in 

overweging genomen. In het kader van de VLV-procedure bij een straftotaal van meer dan 

drie jaar speelt de verwijderbaarheid van het grondgebied daarentegen een essentiële rol. 

De afwezigheid van een identificatie geeft immers steeds aanleiding tot een negatief advies 

van de gevangenisdirecteur, alsook een afwijzing van de VLV door de 

strafuitvoeringsrechtbank. De directeurs geven bovendien aan dat ze de geloofwaardigheid 

van een vertrek afwegen, onder andere op basis van een geattesteerd onderkomen of werk 

in het land van herkomst. Hoewel er naast het hebben van een geattesteerd onderdak 

(waarvoor een identificatie de facto vereist is) tevens aan drie andere contra-indicaties 

voldaan moet worden om een VLV te bekomen, worden deze contra-indicaties door de 

directeurs over het algemeen minder zwaar nagegaan wanneer een (gedwongen) 

verwijdering haalbaar en geloofwaardig wordt geacht. 
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De verwijderbaarheid van het grondgebied heeft dus onmiskenbaar een invloed op het 

advies van de gevangenisdirecteur bij een straftotaal van meer dan drie jaar. De 

gevangenisdirecteurs baseren zich hierbij op de informatie van de DVZ. 

Vreemdelingenrechtelijke aspecten vallen immers onder de bevoegdheid van de DVZ met als 

gevolg dat er een terughoudendheid bij de directeurs bestaat om zich op dit domein te 

begeven. De directeurs stellen dat ze hoogstens als boodschapper van de beslissingen van 

de DVZ kunnen fungeren wanneer er duidelijke informatie beschikbaar is. Dagdagelijkse 

zorgen van gedetineerde illegale vreemdelingen hebben nochtans vaak betrekking op 

vreemdelingenrechtelijke aspecten. Met deze vragen kunnen zij eventueel terecht bij hun 

advocaat of de migratiebegeleiders van de DVZ. Het is echter de vraag in hoeverre 

(strafrecht)advocaten vertrouwd zijn met het vreemdelingenrecht, alsook in welke mate de 

migratiebegeleiders tijdens hun bezoek aan de gevangenis een werkelijk begeleidende rol 

aannemen aangezien hun primaire taak de identificatie van de illegale vreemdeling is. 

 

In de praktijk blijken vrijstelling en verwijdering zeker niet in alle gevallen keerzijden van 

eenzelfde medaille te zijn: illegale vreemdelingen worden vaak ongeïdentificeerd vrijgesteld 

met een bevel om het grondgebied te verlaten, waarbij de kans op vrijwillig vertrek laag is. 

De gevangenisdirecteurs geven aan dat zulke vrijstellingen hen vaak gewetensproblemen 

bezorgen, aangezien zij beseffen dat de betrokkene wellicht terug in de illegaliteit zal 

belanden. De directeurs sluiten zich daarom aan bij de visie dat een repatriëring 

aangewezen is voor een illegale vreemdeling die strafbare feiten heeft gepleegd, zoals 

tevens vooropgesteld door beleidsmakers. De vraag kan echter gesteld worden of deze 

opvatting niet sterker doorgetrokken moet worden in de penitentiaire wetgeving. Zo zou de 

voorbereiding van een repatriëring als doelstelling van de gevangenisstraf voor veroordeelde 

illegale vreemdelingen in de Basiswet opgenomen kunnen worden. Het nakomen van zulke 

bepaling vereist wel dat de DVZ verder ingebed geraakt in de penitentiaire setting. Deze 

aanwezigheid zou echter niet louter een controlerende finaliteit moeten dienen, maar tevens 

tegemoetkomen aan de andere uitgangspunten van de Basiswet, in het bijzonder de 

geïndividualiseerde voorbereiding van de re-integratie in de vrije samenleving. Het 

aanbieden van terugkeerondersteuning lijkt in de huidige context van een restrictief 

migratiebeleid een haalbare mogelijkheid te zijn om deze re-integratiedoelstelling tot op 

zekere hoogte te verwezenlijken. Het aanbieden van terugkeerondersteuning zou hoe dan 

ook een vooruitgang zijn ten opzichte van de huidige mogelijkheden van reclassering die 

gedetineerde illegale vreemdelingen (niet) hebben. 
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Het verhaal eindigt niet bij deze masterproef. Net zoals de wetenschap staat ook de wereld 

die bestudeerd wordt niet stil. Zo werd op 18 maart 2015 door minister Koen Geens een 

justitieplan voorgesteld, waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de 

strafuitvoering.271 Zo wordt onder meer het voornemen om de WERV grondig te herzien 

kenbaar gemaakt. Bij deze herziening zal er voldoende aandacht uitgaan naar de 

vreemdelingen zonder recht op verblijf: “Bijna een kwart van de penitentiaire bevolking 

bestaat uit personen zonder verblijfstitel. Het is bijgevolg aangewezen om in de externe 

rechtspositie van veroordeelden nu al een scherper onderscheid te maken tussen 

veroordeelden die wel en veroordeelden die niet in het land mogen blijven na de 

vrijstelling.”272 De verwijdering van het grondgebied wordt in het voorstel explicieter gelinkt 

aan de invrijheidstelling van die laatste groep: illegale vreemdelingen zouden niet langer in 

aanmerking komen voor andere strafuitvoeringsmodaliteiten (uitgaansvergunning, 

penitentiair verlof, beperkte detentie en elektronisch toezicht), aangezien zij “geen 

duurzame toekomst in ons land kunnen uitbouwen maar integendeel verplicht zijn om het 

grondgebied te verlaten”.273 Daarnaast wordt er voorgesteld om de termijn waarbinnen de 

DVZ voor strafeinde of voor de toekenning van een VLV bij een staftotaal van hoogstens drie 

jaar274 een repatriëring vanuit de gevangenis kan uitvoeren, op te trekken van twee 

maanden naar zes maanden.275 Het principe van de automatische vervroegde 

invrijheidstelling, zoals vandaag de facto bestaat bij een straftotaal van hoogstens drie jaar, 

wordt als uitgangspunt voorgesteld voor alle straffen van hoogstens vijf jaar.276 De 

tijdsvoorwaarde om in aanmerking te komen voor een vervroegde invrijheidstelling wordt 

daarbij op de helft van de straf gelegd, ook wanneer er in het vonnis een staat van herhaling 

is vastgesteld.277 

 

Bij bovenstaande voorstellen kunnen alvast enkele bedenkingen geplaatst worden, die 

aansluiten bij het masterproefonderzoek. Zo lijkt de discrepantie die vandaag bestaat in de 

mate waarin verwijderbaarheid een rol speelt bij de toekenning van een voorlopige 

invrijheidstelling te blijven bestaan, maar wordt de grens hiervoor naar vijf jaar 

                                                      
271 K. GEENS, Het justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, Brussel, Federale 
Overheidsdienst Justitie, 2015, 134 p., 
https://nimbu.global.ssl.fastly.net/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf. 
272 Ibid., 50. 
273 Ibid. 
274 Deze termijn wordt in het plan echter naar vijf jaar opgetrokken (zie infra). 
275 K. GEENS, Het justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, Brussel, Federale 
Overheidsdienst Justitie, 2015, https://nimbu.global.ssl.fastly.net/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf, 
51. 
276 Ibid., 46. Het openbaar ministerie beschikt evenwel over de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
277 Ibid., 47. 

https://nimbu.global.ssl.fastly.net/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf
https://nimbu.global.ssl.fastly.net/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf
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opgetrokken. De vraag kan gesteld worden of vrijstelling en verwijdering niet explicieter met 

elkaar verbonden moeten worden voor alle veroordeelde illegale vreemdelingen. Anderzijds 

schuilt hierin het gevaar dat een groter aantal gedetineerden zonder recht op verblijf (al dan 

niet intentioneel) tot strafeinde gaat. Een andere bedenking is dat het voorstel om andere 

strafuitvoeringsmodaliteiten de jure te weigeren aan illegale vreemdelingen voorbij lijkt te 

gaan aan het dynamische karakter van de verblijfstatus. Een minderheid van illegale 

vreemdelingen kan immers het recht op verblijf opnieuw verkrijgen door een administratieve 

handeling te stellen. Het is aangewezen om ook in de toekomst in deze gevallen 

uitgaansvergunningen toe te kennen om bijvoorbeeld een bezoek aan het gemeentehuis te 

kunnen brengen. Hoewel er in de context van illegale vreemdelingen in het justitieplan geen 

verwijzing naar de Basiswet terug te vinden is, kan bovendien nogmaals de vraag gesteld 

worden of de voorbereiding van de terugkeer niet expliciet een doel van de detentie moet 

uitmaken. Zulke bepaling zou namelijk aanleiding kunnen geven tot een verdere inbedding 

van de DVZ in de gevangenis, waarbij tevens ondersteuning bij de terugkeer wordt 

aangeboden. Op die manier kan er beter aan de re-integratiedoelstelling, die in het 

justitieplan meermaals wordt benadrukt, tegemoet gekomen worden. Vooralsnog valt echter 

de wettelijke en concrete uitwerking van de door de minister uiteengezette voorstellen af te 

wachten. Deze masterproef heeft hopelijk duidelijk gemaakt dat de invrijheidstelling van 

gedetineerden zonder recht op verblijf een complexe aangelegenheid is, waarvoor verdere 

criminologische aandacht zonder twijfel vereist is. 
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Bijlage 1: Nederlandstalig vragenprotocol 

Dit interview kadert binnen mijn masterproefonderzoek voor de opleiding criminologie. Het 

betreft een onderzoek naar de rol van de gevangenisdirecteur bij de invrijheidstelling van 

vreemdelingen zonder recht op verblijf. Het gesprek wordt opgenomen, zodat het achteraf 

getranscribeerd kan worden. Uiteraard wordt de vertrouwelijke behandeling van de data 

gegarandeerd. 

 

Introductievragen: 

- Hoe lang bent u al gevangenisdirecteur? 

- Welk traject hebt u als gevangenisdirecteur doorlopen? / Hebt u in verschillende 

gevangenissen gewerkt? 

- Hoe zou u uw beslissingsbevoegdheid bij de vervroegde invrijheidstelling in het 

algemeen omschrijven? 

- Op welke manier is de beslissingsbevoegdheid verdeeld tussen verschillende actoren 

in de gevangenis, bijvoorbeeld tussen de verschillende directeurs? / Is er 

bijvoorbeeld één persoon die altijd een bepaald soort beslissingen neemt? 

- Welke rol speelt de PSD bij de totstandkoming van de beslissing? 

- Welke rol speelt de administratie/de griffie bij de totstandkoming van de beslissing? 

- We gaan het zo dadelijk in detail hebben over de vervroegde 

invrijheidstellingsprocedure voor illegale vreemdelingen, maar vooraf wil ik misschien 

vragen of u in algemeen een aantal verschillen ziet tussen de procedure voor 

verblijfsgerechtigden en niet-verblijfsgerechtigden? 

 

We gaan eerst in op de procedure voor de vervroegde invrijheidstelling van illegale 

vreemdelingen met een straftotaal van hoogstens drie jaar: 

- Hoe verloopt deze procedure? 

- Bij de invrijheidstelling van illegale vreemdelingen met een straf tussen één en drie 

jaar zijn er per ministeriële omzendbrief twee contra-indicaties voorzien? Op welke 

manier worden deze nagegaan? 

o Niet in de mogelijkheid om in materiële behoeften te voorzien. 

o Manifest risico voor de fysieke integriteit van derden. 

- (Wat is de reden om minder aandacht aan deze contra-indicaties te besteden?) 

- Zijn er andere aspecten die in overweging worden genomen? 
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- Legt u ook voorwaarden op aan de voorlopig in vrijheid gestelde illegale 

vreemdelingen met een straftotaal van hoogstens drie jaar? / Welke voorwaarden 

zijn dat dan? 

- Waar ligt volgens u het verschil met de procedure voor verblijfsgerechtigden en 

Belgen? (Ik denk bijvoorbeeld aan de specifieke procedure die gevolgd moet worden 

wanneer het een gedetineerde betreft die seksuele feiten op minderjarigen heeft 

gepleegd. Bestaat zulke procedure ook voor illegale vreemdelingen?) 

- Spelen er volgens u overwegingen met betrekking tot het verblijfstatuut of de 

effectieve verwijdering van het grondgebied bij de invrijheidstelling? 

- Heeft u een zicht op de hoeveelheid herroepingen van deze invrijheidstelling? 

 

We gaan verder in op de procedure voor de vervroegde invrijheidstelling van illegale 

vreemdelingen met een straftotaal van meer dan drie jaar: 

- Hoe verloopt deze procedure? 

- Op welke manier vult u persoonlijk de contra-indicaties in? 

o Onderdak. 

o Risico op het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten. 

o Risico op het lastigvallen van het slachtoffer. 

o Geleverde inspanningen om burgerlijke partijen te vergoeden. 

- Zijn er andere aspecten die in rekening worden gebracht? 

- Is er volgens u een verschil met de procedure voor verblijfsgerechtigden en Belgen? / 

Waar ligt dat verschil precies? 

- Spelen er volgens u overwegingen met betrekking tot het verblijfstatuut of de 

effectieve verwijdering van het grondgebied bij de invrijheidstelling? 

- Recent is er een wetswijziging doorgevoerd die ervoor zorgde dat de veroordeelde 

zelf het initiatief moet nemen om een procedure voor de SURB op te starten. Heeft 

deze wetswijziging een verandering teweeggebracht in het aantal personen dat een 

procedure opstart? 

- Indien ja, specifiek voor illegale vreemdelingen, welk profiel hebben de 

vreemdelingen die minder snel of geen procedure voor de SURB opstarten? 

- Worden er door illegale vreemdelingen ook aanvragen gedaan voor andere 

strafuitvoeringsmodaliteiten, zoals een uitgaansvergunning of elektronisch toezicht? 

- Indien ja, hoe wordt daarmee omgegaan? / Is het illegale verblijfstatuut een 

uitsluitende factor? 
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Internering: 

- Hebt u ook ervaring met de invrijheidstellingsprocedure voor geïnterneerden? 

- Welke rol speelt de directeur bij de invrijheidstellingsprocedure voor de commissie ter 

bescherming van de maatschappij? 

- Zijn er specifieke problematieken waar geïnterneerden zonder recht op verblijf mee 

kampen met het oog op hun invrijheidstelling? 

 

Verder zou ik het graag hebben over de samenwerking met de dienst Vreemdelingenzaken: 

- Hoe verloopt de samenwerking met de DVZ momenteel? 

- Hebt u daarin een evolutie gezien? / Is de samenwerking ooit problematisch 

geweest? 

- Op welke manier verloopt de samenwerking met de migratiebegeleiders in de 

gevangenis? / Hebt u hun werkwijze door de tijd zien evolueren? 

- Zijn er nog bepaalde punten die volgens u verbeterd kunnen worden in de 

samenwerking? 

- Op welke manier verloopt de communicatie over het verblijfstatuut en de organisatie 

van de repatriëring? / Heeft de inwerkingtreding van Sidis-Suite hierin verandering 

gebracht? 

- Stellen gedetineerden u soms vragen over hun verblijfstatuut? / Hoe gaat u daarmee 

om? 

- Op welke manier worden illegale vreemdelingen voorbereid op de terugkeer naar het 

herkomstland in de gevangenis? / Vormt het illegale verblijfstatuut een 

uitsluitingsmechanisme voor bepaalde activiteiten in de gevangenis? / Op welke 

manier wordt er voor deze doelgroep invulling gegeven aan re-integratie? 

 

Er zijn ook nog twee gevallen waarin u geen beslissingsbevoegdheid heeft, met name de 

opheffing van het aanhoudingsmandaat en strafeinde: 

- Kunt u in deze gevallen specifieke problematieken signaleren? 

- Hoe beoordeelt u de recente wetswijzigingen, die het bijvoorbeeld mogelijk maken 

om illegale vreemdelingen vanaf twee maanden voor strafeinde te repatriëren? 

 

Zijn er nog specifieke aspecten waar we het niet over hebben gehad, die u graag aan het 

interview zou willen toevoegen? 

 

Dan zijn we nu aan het einde gekomen van het interview. Ik wil u graag van harte bedanken 

voor uw medewerking. 
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Bijlage 2: Franstalig vragenprotocol 

Dans le cadre de ma recherche pour mon mémoire de master, j’interviewe des directeurs de 

prison. Je veux rechercher le rôle du directeur dans les procédures pour la libération des 

détenus en séjour illégal en vue d’un éloignement. L’interview est enregistrée en me 

permettant de la transcrire littéralement. Evidemment, les résultats de la recherche seront 

rendus anonymes. 

 

Nous commençons avec quelques questions générales : 

- Depuis combien de temps est-ce que vous êtes directeur de prison ? 

- Avez-vous travaillé aussi à d’autres prisons ? 

- Si on vous demandait de spécifier votre pouvoir de décision dans le cadre de la 

libération anticipée en général, comment est-ce que vous le feriez ? 

- Et ce pouvoir de décision, comment est-il partagé entre les différents acteurs dans la 

prison ? Par exemple, entre les différents directeurs ? Je veux dire : est-ce qu’il y a 

une personne qui prend toujours les mêmes décisions, ou est-il plus compliqué ? 

- Quel est le rôle du service psychosocial (SPS) dans la réalisation de la décision ? 

- Quel est le rôle de l’administration/le greffe dans la réalisation de la décision ? 

- Nous discuterons dans quelques instants en détail la procédure pour la mise en 

liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire des détenus en séjour illégal. 

Mais avant tout, je voudrais vous demander si vous pouvez indiquer quelques 

différences générales entre cette procédure et la procédure pour des belges et des 

personnes qui possèdent du droit de séjour ? 

 

D’abord nous traitons la procédure pour la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement 

en cas des peines privatives de liberté de trois ans ou moins : 

- Comment est-ce que cette procédure se déroule ? 

- La circulaire ministérielle a prévu à deux contre-indications en cas d’une peine entre 

un et trois ans. De quelle façon donnez-vous un contenu à ces contre-indications ? 

o N’avoir pas la possibilité de subvenir à ses besoins. 

o Un risque manifeste pour l’intégrité physique de tiers. 

- (Qu’est-ce qui est, selon vous, la raison de ne pas payer beaucoup d’attention à ses 

contre-indications?) 

- Il y a des autres aspects ou perspectives qui sont rendus en compte en prenant la 

décision ? 
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- Est-ce que vous imposez aussi des conditions aux détenus en séjour illégal en 

accordant la libération provisoire ? / Pouvez-vous donner un exemple d’une telle 

condition ? 

- Est-ce qu’il y a, selon vous, une différence entre la procédure pour des personnes en 

séjour illégal et des détenus belges ? (Par exemple, il y a une procédure spécifique 

pour les condamnés qui ont commis des délits sexuels sur des mineurs ou avec leur 

participation, dans laquelle la DGD (la Direction de la Gestion de la Détention) doit 

prendre une décision. Cette procédure, existe-elle aussi pour les personnes en séjour 

illégal qui ont commis un tel délit ?) 

- Est-ce que vous prenez en considération si le détenu sera effectivement éloigné après 

la mise en liberté ? 

- Savez-vous s’il y a beaucoup de révocations par la Direction de la Gestion de la 

Détention pour le groupe de personnes en séjour illégal ? 

 

Ok. Nous avançons à la procédure pour la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement 

en cas des peines privatives de liberté de plus de trois ans : 

- Comment est-ce que cette procédure se déroule ? 

- Dans la loi relative au statut juridique externe, on peut trouver quatre contre-

indications. De quelle manière ces contre-indications, sont-elles interpréter ? 

o Les possibilités pour le condamné d'avoir un logement. 

o Le risque de perpétration de nouvelles infractions graves. 

o Le risque que le condamné importune les victimes. 

o Les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles. 

- Il y a des autres aspects ou perspectives qui sont rendus en compte en donnant un 

avis motivé ? 

- Est-ce qu’il y a, selon vous, une différence entre la procédure pour des personnes en 

séjour illégal et des détenus belges ? / Pour les condamnés à une peine de plus de 

trois ans, les différences entre les procédures, sont-elles plus grandes comparé à la 

situation moins de trois ans ? Où est-ce que ces différences se trouvent selon vous ?  

- Est-ce que vous prenez en considération si le détenu sera effectivement éloigné après 

la mise en liberté ? / Et le TAP, est-ce qu’il le fait, selon vous ? 

- Récemment, une modification de la loi relative au statut juridique externe est 

réalisée, qui prescrit que le condamné doit lui-même initier la procédure pour la 

libération anticipée. Cette modification de la loi, a-t-elle un effet au nombre des 

détenus qui commencent une procédure devant le TAP ? 
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- (Et, explicitement pour des détenus en séjour illégal, quelles raisons ont-ils pour ne 

pas initier cette procédure ?) 

- Est-ce que les détenus en séjour illégal, demandent-ils aussi d’autres modalités 

d’exécution de la peine, comme une permission de sortie ou la surveillance 

électronique ? 

- Comment est-ce que ces demandes sont traitées ? / Le statut de résident illégal, est-

il un élément exclusif qui prévient le détenu en séjour illégal d’être accordé ces 

modalités d’exécution de la peine ? 

 
Internement : 

- Avez-vous l’expérience avec la procédure de la libération des personnes internées? 

- Le directeur, quel rôle joue-t-il dans la procédure de la libération des personnes 

internées devant la Commission de Défense Sociale ? 

- Il y a des problématiques spécifiques pour les personnes internées qui ne possèdent 

pas d’un statut de résident? 

 
Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur la coopération avec l’Office des 

Etrangers : 

- Comment est-ce que vous évaluez cette coopération pour le moment? 

- Et cette coopération, est-elle évoluée à la longue? / Cette coopération, était-elle 

problématique à un certain moment ? 

- Et la coopération avec les accompagnateurs de migration, qui peuvent entrer dans la 

prison, comment est-ce que vous l’évaluez ? / Avez-vous pu remarquer des 

changements dans leur méthodes de travail depuis leur création ? 

- Il y a encore des points à améliorer dans la coopération avec l’Office des Etrangers, 

selon vous ? 

- La communication au sujet du statut de résident, comment est-ce que ça se passe ? / 

L’implémentation de Sidis-Suite, a-t-elle changé quelque chose à cet égard ? 

- Vous recevez parfois ou fréquemment des questions des détenus concernant leur 

statut de résident ? / Comment est-ce que vous vous en accommodez ? 

- Les détenus en séjour illégal, sont-ils préparés dans de façon ou d’autre à leur retour 

pendant l’exécution de la peine ? / Le fait d’être en séjour illégal, c’est un facteur 

excluant de certaines activités dans la prison ? / Le principe de réintégration ; la 

réintégration, comment est-ce qu’elle peut être réalisée pour les détenus en séjour 

illégal ? 
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Dans deux cas, vous n’avez pas de pouvoir de décision, c’est-à-dire quand l’étranger fait 

l’objet d’une levée d’un mandat d’arrêt ou quand l’étranger a subi sa peine : 

- Dans ces cas, est-ce qu’il y a des problématiques spécifiques à signaler ? 

- Comment est-ce que vous évaluez les modifications de la loi récentes, qui entre 

autres permettent de libérer un détenu en séjour illégal à partir des deux mois qui 

précèdent la fin de la peine ? 

 

Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, que nous n’avons pas discutée pendant cette 

interview ? 

 

Ok, donc, nous pouvons terminer l’interview. Je veux vous remercier beaucoup pour votre 

coopération et votre contribution à la recherche. 
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