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Uitgelezen

Lars Breuls1

Een	(indringende?)	inkijk	in	het	terugkeer-	
en	verwijderingsbeleid	door	het	Federale	
Migratiecentrum	Myria

In november 2017 verscheen het rapport 
‘Terugkeer, detentie en verwijdering van 
vreemdeling in België (2017)’ opgesteld door het 
Federale   Migratiecentrum Myria.2  Het rapport 
gaat logischerwijze op deze thematieken in en is 
opgebouwd uit drie grote delen: 1) cijfergegevens, 
2) recente ontwikkelingen in wetgeving, beleid 
en rechtspraak, en 3) een nadere blik op de 
verwijderingsprocedures. Het rapport wordt 
daarenboven afgesloten met een aantal concrete 
aanbevelingen.

Het is voor het eerst dat het in 2014 opgerichte 
Myria apart verslag uitbrengt over de terugkeer- en 
verwijderingsprocedures. Voorheen betrof het een 
specifiek thema in zijn algemene jaarverslag. In de 
inleiding schetst directeur François De Smet echter 
de noodzaak van deze specifieke bijdrage: niet 
alleen is de gedwongen terugkeer en opsluiting van 
vreemdelingen geen ‘gewoon’ migratieonderwerp, 
er wordt ook gewag gemaakt van een effectieve 
en doelbewuste verstrenging van deze procedures 
(p.3-4). De in het vooruitzicht gestelde opsluiting van 
minderjarigen in gesloten detentie-infrastructuur, de 
beduidende toename van het aantal administratieve 
aanhoudingen en de versoepelde procedure om het 
verblijfsrecht van gevaarlijk geachte personen in te 
trekken3 worden hierbij als voorbeelden gegeven. 
Terecht wordt bovendien het gebrek aan een 
degelijke evaluatieprocedure van het terugkeer- en 
verwijderingsbeleid bekritiseerd. 

Het gepresenteerde overzicht van cijfergegevens 
met uitgebreide contextinformatie in het eerste 
deel van het rapport van Myria is zeer welkom. 
Eerder boden omvangrijke jaarverslagen van de 

Dienst Vreemdelingenzaken inzicht in evoluties 
van aanhoudingen, opsluitingen en (vrijwillig 
en gedwongen) vertrek, waarbij deze gegevens 
ook gecontextualiseerd werden. Hoewel de 
opeenvolgende jaarverslagen van de Dienst 
Vreemdelingenzaken niet volledig consistent bleven, 
kon de geïnteresseerde lezer-puzzelaar in deze 
jaarverslagen toch de noodzakelijke informatie vinden 
om longitudinale trends te onderscheiden en tot op 
zekere hoogte te begrijpen. Sinds 2014 kan op de 
website van de Dienst Vreemdelingenzaken nog louter 
een beknopt statistisch jaarverslag teruggevonden 
worden. Deze ontwikkeling beantwoordt weliswaar 
‘aan de wens om op kernachtige en efficiënte wijze te 
communiceren’,4 maar deze versterkte ‘numerificatie’ en 
‘objectivering’ verhult in zekere mate ook de menselijke 
processen achter de cijfers.5 

In het jaarrapport van Myria wordt de context niet uit 
het oog verloren. Zo leren we bijvoorbeeld dat het 
budget voor verwijderingen ten opzichte van 2014 
met 35% gestegen is tot bijna 85 miljoen euro (p.34), 
maar tegelijkertijd wordt er gewezen op de beperking 
van de rechtsbijstand aan vreemdelingen (p.35) en het 
gebrek aan (politieke bereidheid tot) investeringen in 
alternatieven voor vreemdelingendetentie (p.19/42). 
Nochtans zou de opsluiting van vreemdelingen zonder 
verblijfsrecht een uiterst middel moeten zijn en zouden 
sterkere investeringen in terugkeerondersteuning 
binnen een minder indringende opvolging van een 
bevel om het grondgebied te verlaten in bepaalde 
gevallen ook hun vruchten kunnen afwerpen. 
Aangezien in de meerderheid van de gevallen 
een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 
afgeleverd na een administratieve aanhouding 
van een vreemdeling - gemiddeld in 67% van de 

1  Lars Breuls is als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen) verbonden aan de vakgroep Criminologie, onderzoeksgroep 
Crime & Society van de Vrije Universiteit Brussel en eindredacteur van FATIK (Corresp.: Lars.Breuls@vub.be).

2 MYRIA, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België (2017). Terugkeer, tegen welke prijs?, Brussel, Myria, 2017,  
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3 Zie hieromtrent ook het eerder verschenen artikel: L. BREULS, “Recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak met betrekking tot buitenlandse 
gedetineerden”, Fatik 2017, afl. 154, 5-10.

4 DIENST VREEMDELINGENZAKEN, Statistisch jaarverslag 2014, Brussel, Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken, 2015,  
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gevallen, zo leren we (p.17) -, liggen hier duidelijk 
mogelijkheden tot de ontwikkeling van alternatieve 
opvolgingstrajecten. In navolging van een aanbeveling 
van Myria zou een effectief hoorrecht binnen zulk 
traject zijn plaats moeten kennen (in tegenstelling tot 
de huidige situatie waarbij een vragenlijst afgenomen 
wordt tijdens het verblijf in detentie waardoor de 
eventueel door de vreemdeling aangereikte elementen 
niet meegenomen werden in de beslissing tot 
opsluiting). Het huidige politieke antwoord is echter 
hoofdzakelijk een éénspoorbeleid, met name het 
investeren in bijkomende detentiecapaciteit. 

Interessant vanuit penologische invalshoek is 
bovendien de terbeschikkingstelling van de regering. 
Deze maatregel laat de opsluiting in een gesloten 
centrum van een asielzoeker, een afgewezen 
asielzoeker of een verzoeker om tijdelijke bescherming 
toe in ‘uitzonderlijk ernstige omstandigheden’. Het 
rapport signaleert een stijgend gebruik van de 
maatregel: in 2013, 2014 en 2015 waren er nooit 
meer dan vijf gevallen, terwijl in 2016 maar liefst 67 
personen ter beschikking werden gesteld van de 
regering (p.24). Deze tendens doet vragen rijzen 
over het administratieve karakter van de opsluiting 
in een gesloten centrum en het toenemend 
gebruik van repressiemiddelen vastgelegd in 
het vreemdelingenrecht voor de beteugeling en 
afhandeling van potentieel strafrechtelijke feiten (denk 
aan de intrekking van verblijfsrecht, de ‘administratieve’ 
opsluiting en de verwijdering van het grondgebied). 

In het tweede deel van het rapport worden 
ontwikkelingen in wetgeving en (nationale en 
internationale) rechtspraak besproken. Wat hierbij 
opvalt is dat, hoewel er op bepaalde vlakken 
beschermende garanties door de rechtspraak geboden 
werden, het juridisch aanvechten van een restrictief 
vreemdelingenbeleid allerminst een evidentie is. 
Vervolgens wordt er in het derde deel van het 
rapport gefocust op de verwijderingsprocedure. De 
verschillende fasen in de verwijderingsprocedure 
worden doorlopen en uitvoerig besproken, 
vertrekkende van de beslissing tot verwijdering over 
de aanhouding en de opsluiting in een gesloten 
centrum en de verschillende aspecten omtrent de 
voorbereiding van de verwijdering tot de uitvoering 
en de evaluatie van de verwijderingsoperatie zelf. 
Voor elk van de deelaspecten worden de belangrijkste 
knelpunten besproken waarna steeds verschillende 
aanbevelingen worden gedaan. Een groot aantal 
van deze aanbevelingen, hoewel toegespitst op de 
gesloten centra, zullen wellicht ook relevantie hebben 
in de Belgische gevangeniscontext waar een groot 
aantal gedetineerden zonder verblijfsrecht aanwezig 

zijn. Deze aanbevelingen hebben namelijk betrekking 
op verschillende aspecten van toegang tot informatie 
en transparantie over de verwijderingsprocedure. Zo 
pleit Myria voor een systematisch systeem voor het 
gebruik van tolken doorheen de verschillende fasen 
(bij de aanhouding door de politie, bij aankomst in 
het detentiecentrum, bij informatieverstrekking over 
de verwijderingspoging) ter aanvulling van de nu 
reeds gebruikte hulpinstrumenten zoals brochures 
in een aanzienlijk aantal talen (p.62-64). Ook wordt 
aanbevolen een up-to-date gehouden lijst van 
contactgegevens van NGO’s actief te verspreiden 
onder opgeslotenen (p.64) alsook een grotere 
transparantie tegenover de betrokkenen over 
identificatieprocedures aan de dag te leggen (bv. de 
staat van voortgang van het proces) (p.72). 

Tot slot wordt door Myria een stevig pleidooi 
gehouden voor de oprichting van een permanente 
onafhankelijke commissie voor de evaluatie van en het 
toezicht op verwijderingen (p.87-89). De oprichting van 
deze commissie werd reeds in 2005 aanbevolen door 
de Commissie Vermeersch II belast met de evaluatie 
van de instructies inzake de verwijdering. Tot op de dag 
van vandaag bleef deze aanbeveling echter een dode 
letter. De controle-instantie is vandaag nog steeds 
de cel ‘gedwongen terugkeer’ binnen de Algemene 
Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale 
Politie. Deze cel valt onder het gezag van de ministers 
van Justitie en van Binnenlandse Zaken en dient 
bovendien binnen haar budgettaire marge af te wegen 
welke terugkeeroperaties (geheel of gedeeltelijk) 
gecontroleerd worden: in 2016 heeft de cel 15,5% van 
de terugkeeroperaties gecontroleerd (p.80). Er kan 
bijgevolg de vraag gesteld worden in hoeverre het om 
effectief en volstrekt onafhankelijk toezicht gaat. De 
gelijkenissen met de jarenlange problematiek inzake 
het toezicht op het gevangeniswezen is treffend: 
soortgelijke kritieken werden immers meermaals 
geuit met betrekking tot de werking van de Centrale 
Toezichtsraad en de commissies van toezicht.6 Ook 
met betrekking tot de verwijderingsproblematiek blijkt 
de oprichting van een volwaardig en onafhankelijk 
controleorgaan geenszins een evidente opgave. 

De kwestie is alvast opnieuw op de agenda geplaatst 
met dit rapport van Myria, dat bovendien de 
verdienste heeft om nader inzicht te verschaffen 
in een aantal eerder onderbelichte aspecten van 
de verwijderingsprocedure. Hoewel zulke analyses 
mogelijk door beleidsmakers als ‘indringend’ worden 
ervaren, zijn ze absoluut hoognodig, in het bijzonder 
in een periode waarin expliciet een expansionistisch 
beleid inzake vreemdelingendetentie en gedwongen 
verwijdering gevoerd wordt.

6 S. DE DECKER, “De bewakers bewaakt: De rol van de commissies van toezicht en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen”, Fatik 2009, 13-18; T. 
VANDER BEKEN, “Beklagrecht en toezicht op gevangenissen in tijden van nood. Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral”, Panopticon 2008, afl. 4, 1-6; 
T. DAEMS en T. VANDER BEKEN, “Alleen voor amateurs. Reflecties over en vanuit het extern toezicht op gevangenissen“, Orde van de Dag 2011, afl. 55, 73-78.


