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Het repatriëren van gedetineerden zonder verblijfsrecht uit België: Het 
samenspel tussen justitie en vreemdelingenzaken aan de achterdeur van 
de gevangenis 
Lars Breuls, Steven De Ridder 
Achtergrond Door interne kritiek vanuit het Belgische gevangeniswezen kwam in 
2010 de vreemdelingenrechtelijke opsluiting in de gevangenis van gedetineerden 
zonder verblijfsrecht na het uitzitten van hun straf onder druk te staan. Om aan de 
daarop volgende terugval in het aantal repatriëringen tegemoet te komen, werden 
in 2012 verschillende wetswijzigingen aan het penitentiair recht doorgevoerd om 
het repatriëren vanuit de gevangenis te vergemakkelijken. 

Doel Met dit onderzoek werd nagegaan welke factoren een invloed hebben op de 
repatriëringspraktijk en in het bijzonder welke rol de wetswijzigingen van 2012 
hierin gespeeld hebben. 

Methode De verschillende wetswijzigingen werden geanalyseerd. Vervolgens werd 
er op basis van de repatriëringslijsten opgesteld door de Dienst Vreemdelingen 
voor de periode 2008-2014 aan de hand van een logistische regressieanalyse 
nagegaan welke factoren de kans op een effectieve repatriëring vanuit de 
gevangenis beïnvloeden. 

Resultaten Uit de analyse van de wetswijzigingen komt een toenemende 
versmelting tussen penitentiair recht en vreemdelingenrecht naar voren: 
migratiedoelstellingen spelen in toenemende mate reeds een rol tijdens de penale 
fase. Uit de logistische regressieanalyse blijkt dat de beduidende toename van het 
aantal repatriëringen na 2012 aan deze wetswijzigingen kan worden 
toegeschreven. De significante invloed van andere factoren (aanwezigheid van 
documenten, het hebben van een specifieke nationaliteit) op de kans op een 
effectieve repatriëring blijft doorheen de periode 2008-2014 consistent. 

Conclusie De toenemende versmelting van penitentiair recht en 
vreemdelingenrecht zorgde voor een toename van het aantal repatriëringen van 
gedetineerden zonder verblijfsrecht. De vraag rijst echter of penologische 
doelstellingen zoals re-integratie voor deze doelgroep niet volledig 
ondergesneeuwd zijn geraakt. 

  


