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De vervroegde invrijheidstelling van buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht 
 
Steven De Ridder & Lars Breuls 
 
1. Inleiding 
 
In België is de voorwaardelijke invrijheidstelling voorbehouden voor gedetineerden met de Belgische 
nationaliteit en buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht. Naar analogie met de voorwaardelijke 
invrijheidstelling werd in de Wet Externe Rechtspositie1 tevens voorzien in een procedure genaamd 
‘voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied’ die van toepassing is op 
buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht.2 Bij de toepassing van de Wet Externe Rechtspositie 
ten aanzien van buitenlandse gedetineerden is dus de verblijfstatus op basis van de Vreemdelingenwet3 
doorslaggevend. In tegenstelling tot de voorwaardelijke invrijheidstelling, die reeds een wettelijke basis 
kreeg in 1888 (zie hoofdstuk 27 over de externe rechtspositie), werd de voorlopige invrijheidstelling met 
het oog op verwijdering van het grondgebied tot aan de inwerkingtreding van de Wet Externe 
Rechtspositie via ministeriële omzendbrieven geregeld. Doorheen de jaren tachtig en negentig regelden 
hoofdzakelijk twee ministeriële circulaires de voorlopige invrijheidstelling van buitenlandse 
gedetineerden zonder verblijfsrecht.4 De invrijheidstelling van buitenlandse gedetineerden zonder 
verblijfsrecht bestaat dus uit een justitiële of penale fase van strafuitvoering (inclusief al dan niet 
vervroegde invrijheidstelling) en een administratiefrechtelijke fase onder de Vreemdelingenwet (Jansen, 
De Ridder & Scheirs, 2010). 
 
Dit hoofdstuk behandelt de penale invrijheidstellingsprocedures die van toepassing zijn op buitenlandse 
gedetineerden zonder verblijfsrecht veroordeeld wegens strafrechtelijke inbreuken.5 De naam van de 
huidige invrijheidstellingsprocedure voorzien in de Wet Externe Rechtspositie, meer bepaald de 
component met het oog op verwijdering van het grondgebied, laat immers vermoeden dat behalve 

                                                           
1 Voluit: 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. 
2 De voorlopige invrijheidstelling kan ook met het oog op overlevering worden toegekend. Deze procedure valt buiten het 
bestek van deze bijdrage. 
3 Voluit: Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, BS 31 december 1980, 14584. 
4 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. 
5 Voor een uiteenzetting over de administratieve rol van de Dienst Vreemdelingenzaken binnen de penitentiaire setting, zie 
hoofdstuk 19 over buitenlandse gedetineerden in de Belgische gevangenissen. 
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tijdens de administratieve fase onder het vreemdelingenrecht er ook tijdens de penale fase van 
invrijheidstelling rekening wordt gehouden met de finaliteit van de Vreemdelingenwet, in het bijzonder 
de verwijdering van het grondgebied. 
 

In zijn proefschrift getiteld ‘Foreign national prisoners facing expulsion. The percolation of migration law 
enforcement into sentence implementation decision-making in Belgium’ beschrijft De Ridder (2016) de 
wijze waarop sinds 1980 de onderliggende ratio van het vreemdelingenrecht inzake verwijdering van het 
grondgebied is doorgesijpeld in het regelgevend kader betreffende de invrijheidstelling van 
gedetineerden zonder verblijfsrecht. Bij deze analyse werd een ‘crimmigration-perspectief’ gehanteerd. 
Stumpf (2006) introduceerde het concept crimmigration in de literatuur waarmee ze verwijst naar de 
toenemende versmelting van strafrecht en vreemdelingenrecht. Door deze versmelting vervaagt de 
strikte scheiding tussen deze theoretisch verschillende rechtsdomeinen. Volgens de crimmigration-these 
zijn de voornaamste gevolgen dat de zwakste rechtswaarborgen gaan gelden en dat bepaalde 
procedures en actoren niet eenduidig binnen een bepaald rechtsdomein kunnen worden gesitueerd. 
Deze gewijzigde relatie tussen beide rechtstakken draagt in belangrijke mate bij aan de criminalisering 
van migratie en de facilitering van de onderliggende verwijderingsratio. Toegepast op buitenlandse 
gedetineerden zonder verblijfsrecht in België kan worden gesteld dat de wetgever bij de totstandkoming 
van de Wet Externe Rechtspositie in 2006 de penale fase van invrijheidstelling heeft afgescheiden van 
de beslissingsfase betreffende de verwijdering van het grondgebied onder bevoegdheid van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Opeenvolgende wetswijzigingen hebben er echter toe geleid dat de 
verwijderingslogica in de regelgeving is geslopen. Heden is dit in het bijzonder het geval bij de 
voorlopige invrijheidstelling van buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht met een straftotaal 
van hoogstens drie jaar en bij strafeinde. 

 
Voor penologen is kennis van deze procedure cruciaal aangezien de finaliteit van het 
vreemdelingenrecht, meer bepaald verwijdering van het grondgebied, niet volledig compatibel lijkt met 
het realiseren van penologische basisprincipes zoals rehabilitatie en re-integratie (De Ridder, Beyens & 
Snacken, 2012). De Wet Externe Rechtspositie moet immers gelezen worden als een verlengstuk van de 
Basiswet6 en bijgevolg als congruent met de daarin uiteengezette basisbeginselen van de 
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf (Snacken, Beyens & Beernaert, 2010: 83-84). Een conceptuele 
verwevenheid tussen de Basiswet en de Wet Externe Rechtspositie werd vooropgesteld door de 
Commissie Holsters, die het voorbereidende werk voor de Wet Externe Rechtspositie verrichtte 
(Snacken, 2004). De toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten op basis van de Wet Externe 
Rechtspositie draagt in die zin bij aan het voorkomen van (vermijdbare) detentieschade, zoals 
vastgelegd in art. 6, § 2 van de Basiswet. Art. 9, § 2 van de Basiswet stelt daarenboven dat de 
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf van 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”. In de Basiswet wordt 
geen uitzondering voorzien voor buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht. Dit impliceert dat de 
uiteengezette principes dus van toepassing zijn op alle gedetineerden, ongeacht hun verblijfsrecht. 
 
Doordat de voorlopige invrijheidstelling aan buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt 
toegekend met het oog op verwijdering van het grondgebied ontstaat er dus een spanningsveld tussen 
enerzijds de vooropgestelde verwijdering van het grondgebied en anderzijds de vooropgestelde 
penologische basisbeginselen van de tenuitvoerlegging van de straf, in het bijzonder de re-integratie in 

                                                           
6 Voluit: Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1 februari 
2005, 2815. 
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de samenleving. Niettegenstaande de wetgever dit spanningsveld heeft erkend tijdens het 
totstandkomingsproces van de Wet Externe Rechtspositie (De Ridder, 2012), kenmerkt dit spanningsveld 
de toepassing van deze procedure en de wetswijzigingen dienaangaande sinds 2006. De centrale stelling 
in deze bijdrage is dat recente wetswijzigingen de penologische basisbeginselen zoals hierboven 
omschreven verder ondergeschikt hebben gemaakt aan de uitvoering van een efficiënt en effectief 
verwijderingsbeleid ten aanzien van veroordeelde gedetineerden zonder verblijfsrecht. 
 
2. De procedure tot toekenning van een voorlopige invrijheidstelling aan gedetineerden zonder 
verblijfsrecht 
 
2.1 Straftotaal van meer dan drie jaar: toepassing van de Wet op de Externe Rechtspositie 

 
Initiële regeling 
De bepalingen in de Wet Externe Rechtspositie die betrekking hebben op de alleenzetelende 
strafuitvoeringsrechter (straftotaal tot en met drie jaar) zijn tot op heden niet in werking getreden. 
Hierdoor komen enkel gedetineerden zonder verblijfsrecht met een straftotaal van meer dan drie jaar in 
aanmerking voor de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied. 
Over de toekenning hiervan wordt beslist door de strafuitvoeringsrechtbank (art. 47 Wet Externe 
Rechtspositie). 
 
Bij de totstandkoming van de Wet Externe Rechtspositie had de wetgever volgens Pieters (2007) weinig 
aandacht voor de specifieke invrijheidstellingsprocedure voor gedetineerden zonder verblijfsrecht. 
Vanuit de idee van non-discriminatie werd evenwel de procedure zoveel mogelijk in overeenstemming 
met de voorwaardelijke invrijheidstelling gebracht. Zo werden de wettelijke tijdsvoorwaarden voor de 
voorlopige invrijheidstelling in art. 26 Wet Externe Rechtspositie geformuleerd naar analogie met de 
procedure voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook de aanvankelijke opsomming van contra-
indicaties werd zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met deze voorzien voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling: 

- de 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; 
- de door de veroordeelde geleverde inspanningen om de burgerlijke partijen te vergoeden. 

 
Het meest opvallende verschil lag in het reclasseringsperspectief, dat voor gedetineerden zonder 
verblijfsrecht beperkt bleef tot het beschikken over een onderdak. Ook werd nooit vereist dat 
gedetineerden zonder verblijfsrecht een reclasseringsplan zouden voorleggen (art. 48 Wet Externe 
Rechtspositie). Dit reclasseringsplan is bij de toekenning van een voorwaardelijke invrijheidstelling een 
cruciaal en noodzakelijk onderdeel van de toekenningsprocedure (Scheirs, 2014). Het beschikken over 
onderdak kan dus gezien worden als een zeer beperkte invulling van de vooropgestelde re-
integratiegedachte. 
 
Uit onderzoek naar de invrijheidstelling van gedetineerden zonder verblijfsrecht (Vervaet, 2014; Breuls, 
2015; De Ridder, 2016) blijkt evenwel dat, hoewel er wettelijk geen reclasseringsplan vereist is om een 
voorlopige invrijheidstelling te bekomen, de strafuitvoeringsrechtbank in de praktijk toch aan een ‘mini-
reclassering’ doet. Zo werd in het verleden de contra-indicatie met betrekking tot de mogelijkheid van 
het hebben van een onderdak ruimer ingevuld dan voorzien in de Wet Externe Rechtspositie. Naast 
woonattesten werd er bijvoorbeeld ook rekening gehouden met aangeleverde werkattesten of werd het 
sociaal netwerk van betrokkene in het herkomstland geanalyseerd. Deze ruimere invulling kende echter 
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ook een instrumenteel doel, met name het nagaan of betrokkene wel degelijk bereid is om het 
grondgebied te verlaten en niet op illegale wijze naar België zal terugkeren. De 
strafuitvoeringsrechtbank blijkt daarenboven ook rekening te houden met de terugkeerintenties van de 
gedetineerden zonder verblijfsrecht en met elementen in de herkomstlanden die de terugkeer aldaar 
kunnen garanderen (bv. de aanwezigheid van kinderen). Verder kunnen er identificatiedocumenten 
worden opgevraagd zoals een paspoort of een identiteitskaart (De Ridder, 2016; voor een bespreking 
van het belang van een identificatie, zie hoofdstuk 19 over buitenlandse gedetineerden in de Belgische 
gevangenissen). 
 
Recente ontwikkeling 
De wet van 5 februari 20167, beter bekend als de Potpourri II-regeling die minister van Justitie Geens 
heeft uitgewerkt, heeft de contra-indicatie betreffende de mogelijkheden voor de veroordeelde om een 
onderdak te hebben in het herkomstland afgeschaft (art. 159 Wet van 5 februari 2016). Voortaan is het 
wettelijk niet langer vereist dat gedetineerden zonder verblijfsrecht een onderdak in het buitenland 
bewijzen. De regelgeving vereist dus niet langer dat de reclasseringsperspectieven van gedetineerden 
zonder verblijfsrecht moeten worden nagegaan door de strafuitvoeringsrechtbank. Het valt af te 
wachten hoe de strafuitvoeringsrechtbanken om zullen gaan met deze wijziging, aangezien het bewijs 
van onderdak doorgaans een manier vormde om de vertrekmogelijkheid en –bereidheid van betrokkene 
(tot op zekere hoogte) af te toetsen. Strafuitvoeringsrechters gaven in interviews aan toch 
woonattesten te blijven opvragen en de gebruikelijke invulling van de eerste contra-indicatie (ook al is 
deze afgeschaft) verder te zetten (De Pelecijn, 2016). Hoewel dit tegen de geest van de wetswijziging 
lijkt in te gaan, oordeelde het Hof van Cassatie eerder reeds dat de inschatting van het risico op het 
plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten (tweede contra-indicatie) ook gebaseerd mag worden op de 
reclasseringsperspectieven in het buitenland (voor een uiteenzetting, zie: Breuls, 2017).8 
 
De wet van 5 februari 2016 zet tegelijkertijd de noodzaak van verwijdering van het grondgebied in de 
verf. In art. 64 Wet Externe Rechtspositie wordt immers een nieuwe reden tot herroeping van de 
invrijheidstelling ingevoerd, zijnde “wanneer de veroordeelde na de toekenning van een voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied nalaat of weigert om het 
grondgebied effectief te verlaten, niet meewerkt aan zijn verwijdering, niet meewerkt aan zijn 
identificatie met het oog op het bekomen van een reisdocument of terugkeert zonder de in art. 55, 4° 
vereiste toestemming van de strafuitvoeringsrechtbank.” Hoewel de wetgever hiermee het belang van 
identificatie en verwijdering onderschrijft, is anderzijds een geslaagde identificatie door de Dienst 
Vreemdelingenzaken tot op heden geen expliciete voorwaarde voor de toekenning van een voorlopige 
invrijheidstelling aan gedetineerden zonder verblijfsrecht. Opvallend is dan dat de niet-naleving van de 
Vreemdelingenwet en de niet-medewerking met de Dienst Vreemdelingenzaken wel tot een herroeping 
kunnen leiden van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied. 
Zoals eerder aangegeven houdt de strafuitvoeringsrechtbank in de praktijk echter rekening met de 
aanwezigheid van identiteitsstukken en zal ze bij niet-identificatie in de praktijk in principe nooit een 
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied toekennen. Dit geeft aan 
dat de sociale re-integratie van gedetineerden zonder verblijfsrecht in toenemende mate ondergeschikt 
is geworden aan aspecten van migratiecontrole. 
 
2.2 Straftotaal van drie jaar of minder: toepassing van administratieve regelgeving 

                                                           
7 Wet 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 
februari 2016, 13130. Doorheen dit hoofdstuk verkort weergegeven als ‘Wet van 5 februari 2016’. 
8 Hof van Cassatie, 5 augustus 2014, AR P.14.1152.F. 
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Initiële regeling 
Door de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet Externe Rechtspositie bleef de voorlopige 
invrijheidstelling voor veroordeelden met een straftotaal van hoogstens drie jaar geregeld door de 
ministeriële omzendbrief nr. 1771 van 17 januari 2005.9 Wanneer het straftotaal één jaar niet te boven 
ging, werd de veroordeelde gedetineerde zonder verblijfsrecht door de gevangenisdirecteur voorlopig in 
vrijheid gesteld zonder enige contra-indicatie na te gaan.10 Dezelfde regeling gold voor Belgen en 
buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht. Gedetineerden zonder verblijfsrecht met een straftotaal 
van meer dan één jaar en van hoogstens drie jaar kwamen in aanmerking voor een voorlopige 
invrijheidstelling na het uitzitten van een derde van hun straf. Ook in dat geval besliste de 
gevangenisdirecteur over de toekenning van de voorlopige invrijheidstelling en diende daartoe twee bij 
ministeriële omzendbrief vastgelegde contra-indicaties na te gaan: 

- 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. 

Ten opzichte van Belgen en buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht golden dus dezelfde 
tijdsvoorwaarden als voor buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht, maar waren de 
voorwaarden tot invrijheidstelling verschillend. 
 
Uit empirisch onderzoek naar de beslissingsbevoegdheid van gevangenisdirecteurs bij deze procedure 
blijkt evenwel dat in de praktijk deze contra-indicaties zo goed als nooit weerhouden werden voor 
veroordeelden met een straftotaal van hoogstens drie jaar zonder verblijfsrecht. De aanhoudende 
overbevolkingsproblematiek speelde hierbij volgens de gevangenisdirecteurs een belangrijke rol (Breuls, 
2015). Net zoals bij Belgen en buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht was er veeleer sprake van 
een quasi-automatische toekenning van de voorlopige invrijheidstelling na het uitzitten van een derde 
van het straftotaal. Hoewel een niet-identificatie of een gebrek aan bereidheid om het grondgebied te 
verlaten, en de daarmee samenhangende veronderstelling dat de betrokkene terug in de illegaliteit zal 
verzeild raken, onder de eerste contra-indicatie (het niet in de mogelijkheid verkeren om in de materiële 
behoeften te voorzien) gevat kan worden, bleek dit in de praktijk geen reden tot niet-toekenning voor 
de voorlopige invrijheidstelling te zijn. Aangezien voor gedetineerden zonder verblijfsrecht vaak een 
leven in de illegaliteit wacht bij niet-verwijdering van het grondgebied, is het niet in overweging nemen 
van deze contra-indicatie eveneens problematisch in het licht van de penologische basisbeginselen 
rehabilitatie en re-integratie. 
 
Recente ontwikkeling 
De ministeriële omzendbrief nr. 1817 van 15 juli 2015 verving eerdere omzendbrieven en voerde een 
tweeledige regeling in inzake de toekenning van een voorlopige invrijheidstelling aan veroordeelde 
gedetineerden zonder verblijfsrecht met een straftotaal van meer dan één jaar en van hoogstens drie 
jaar.11 Gedetineerden zonder verblijfsrecht die rechtstreeks vanuit de gevangenis aan een effectieve 
verwijdering worden onderworpen door de Dienst Vreemdelingenzaken, worden vrijgesteld op het 

                                                           
9 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 werden uitgevoerd. 
10 Onmiddellijk wanneer het straftotaal hoogstens vier maanden bedraagt; na één maand wanneer het straftotaal meer dan 
vier 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. 
11 Ministeriële omzendbrief nr. 1817 van de Federale Overheidsdienst Justitie, 15 juli 2015 betreffende de voorlopige 
invrijheidstelling van veroordeelden die één of meer vrijheidsstraffen ondergaan waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of 
minder bedraagt, niet gepubliceerd. 
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moment dat ze één derde van hun straftotaal hebben ondergaan zonder dat er contra-indicaties worden 
nagegaan. De omzendbrief laat daarenboven een vervroeging van de invrijheidstelling met vier 
maanden toe.12 Indien de gedetineerde zonder verblijfsrecht echter louter met een bevel om het 
grondgebied te verlaten wordt vrijgesteld, zonder dat de Dienst Vreemdelingenzaken een gedwongen 
verwijdering uitvoert, zal de gevangenisdirecteur wel de twee eerder vernoemde contra-indicaties 
nagaan. Sinds kort is de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dus rechtstreeks bepalend voor de 
te volgen invrijheidstellingsprocedure. Opnieuw primeert hier het belang van een efficiënt en effectief 
verwijderingsbeleid op een coherent penaal beleid inzake de realisering van penologische 
basisbeginselen. Anderzijds is het nog maar de vraag of de nieuwe regeling tot een verandering zal 
leiden in de bestaande praktijk van quasi-automatische invrijheidstelling en het niet nagaan van de twee 
contra-indicaties door de gevangenisdirecteur. 
 
3. De invloed van migratiecontrole op de externe rechtspositie 
 
3.1 Huidige regeling in het licht van cruciale wetswijzigingen sinds 2010 
 
De externe rechtspositie van gedetineerden zonder verblijfsrecht onderging recent enkele wijzigingen 
die het rechtstreekse gevolg zijn van de toenemende invloed van migratiecontrole binnen de penale 
context. Tot 2010 was er duidelijk sprake van de eerder vernoemde scheiding tussen de justitiële fase 
enerzijds, die eindigde bij de toekenning van een (al dan niet vervroegde) invrijheidstelling, en de 
administratieve fase anderzijds, waarin de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing omtrent de 
verwijderingsmodaliteit neemt (Jansen, De Ridder & Scheirs, 2010; zie hoofdstuk 19 over buitenlandse 
gedetineerden in de Belgische gevangenissen). Op basis van de Vreemdelingenwet wordt door de Dienst 
Vreemdelingenzaken voor veroordeelde gedetineerden zonder verblijfsrecht een gedwongen 
verwijdering vooropgesteld. Om een rechtstreekse verwijdering uit de gevangenis praktisch mogelijk te 
maken (reservering vlucht, organisatie vervoer naar luchthaven of gesloten centrum voor illegalen, etc.), 
konden gedetineerden zonder verblijfsrecht gedurende een korte periode (zeven of vijftien dagen) 
administratief opgesloten blijven in de gevangenis ‘ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken’ 
na de justitiële invrijheidstelling. De collectieve brief nr. 84 uit 2004 legde deze regeling inzake 
administratieve detentie in de gevangenis na de justitiële invrijheidstelling vast.13 In 2010 ontstond er 
echter binnen de penitentiaire inrichtingen discussie omtrent deze regeling, die een belangrijke 
katalysator vormde voor de daaropvolgende wijzigingen aan de externe rechtspositie van gedetineerden 
zonder verblijfsrecht. 
 
Binnen de gevangenisadministratie van voornamelijk Brusselse en Franstalige gevangenissen kwam de 
administratieve detentie ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken ter discussie te staan. Het 
argument dat daarbij werd opgeworpen, zit vervat in art. 609 van het Wetboek van Strafvordering dat 
stelt: “Geen bewaarder mag, op straffe van vervolging en veroordeling wegens willekeurige 
vrijheidsberoving, iemand in de gevangenis opnemen of vasthouden dan uit kracht hetzij van een bevel 
tot bewaring, hetzij van een bevel tot aanhouding in de bij de wet vereiste vorm uitgevaardigd, hetzij van 
een arrest van verwijzing naar het hof van assisen van een arrest of vonnis van veroordeling tot een 
criminele straf of een gevangenisstraf, en zonder dat de overschrijving ervan op zijn register gedaan is.” 
De administratieve opsluiting ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt in het 

                                                           
12 Deze vervroeging staat in principe los van de procedure tot toekenning van de voorlopige invrijheidstelling en zal daarom 
verderop in dit hoofdstuk besproken worden. 
13 Collectieve brief nr. 84 van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, 24 december 2004 betreffende 
de administratief gehechte vreemdelingen, niet gepubliceerd. 
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wetsartikel dus niet vernoemd. Om deze reden werd de regeling voorzien in collectieve brief nr. 84 
begin 2010 ingetrokken en instrueerde het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen haar 
gevangenisdirecties met de collectieve brief nr. 92 van 29 januari 2010 om de onwettige administratieve 
detentie ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken niet langer toe te passen.14 
 
Doordat gedetineerden zonder verblijfsrecht vervolgens werden vrijgesteld zonder dat de Dienst 
Vreemdelingenzaken hiervan (tijdig) op de hoogte werd gebracht, slaagde de Dienst 
Vreemdelingenzaken er veel moeilijker in om gedetineerden zonder verblijfsrecht rechtstreeks vanuit de 
gevangenis van het grondgebied te verwijderen of hen van daaruit over te brengen naar een gesloten 
centrum voor illegalen. Een week later, op 8 februari 2010, werd daarom de collectieve brief nr. 92 
opnieuw ingetrokken. Voortaan zou de regeling vervat in de collectieve brief nr. 84 terug gelden en zou 
de administratieve detentie ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken terug, gedurende 
beperkte tijd, in de gevangenis kunnen plaatsvinden. Toch blijkt dat in de praktijk voornamelijk de 
Vlaamse gevangenissen de collectieve brief nr. 84 terug toepasten, terwijl de meeste Franstalige en 
Brusselse gevangenissen de administratieve detentie ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken 
bleven weigeren en dus de gedetineerden vrijstelden zonder toepassing van de administratieve 
hechtenis ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken (Jansen, De Ridder & Scheirs, 2010). 
 
Behalve de rechtsonzekerheid ingevolge deze ontwikkeling, werd de Dienst Vreemdelingenzaken in het 
bijzonder getroffen door deze gang van zaken aangezien het een enorme druk op het systeem van 
gedwongen verwijderen zette (Breuls & De Ridder, 2014). In het bijzonder gedetineerden zonder 
verblijfsrecht uit de Franstalige en Brusselse inrichtingen werden immers op de datum van justitiële 
invrijheidstelling, zonder de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken af te wachten, meteen 
vrijgesteld uit de gevangenis. De Dienst Vreemdelingenzaken werd op die manier niet in de mogelijkheid 
gesteld om een verwijdering van het grondgebied te organiseren. Een administratieve periode van 
opsluiting ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken waarbinnen de verwijderingsmodaliteiten 
door de Dienst Vreemdelingenzaken konden worden nagegaan was door de niet-naleving van de 
collectieve brief nr. 84 immers niet langer mogelijk. 
 
De ter discussiestelling van de administratieve detentie in de gevangenis heeft uiteindelijk aanleiding 
gegeven tot de aanpassing van de Vreemdelingenwet en de invrijheidstellingsprocedures van 
gedetineerden zonder verblijfsrecht. In de eerste plaats werd, met de wet van 19 januari 2012 tot 
wijziging van de Vreemdelingenwet15, de administratieve detentie ter beschikking van de Dienst 
Vreemdelingenzaken in de gevangenis afgeschaft behalve na de opheffing van een aanhoudingsmandaat 
(zeven dagen). Belangrijker echter in het kader van de externe rechtspositie van gedetineerden zonder 
verblijfsrecht zijn de wijzigingen doorgevoerd met de wetswijziging van 15 maart 2012 tot wijziging van 
de Vreemdelingenwet en de Wet Externe Rechtspositie.16 Deze laatste wetswijziging maakte het onder 
meer mogelijk om een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank tot toekenning van een voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied voor maximaal tien (later twintig17) 

                                                           
14 Collectieve Brief nr. 92 van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, 29 januari 2010 betreffende de 
administratieve hechtenis van vreemdelingen, niet gepubliceerd. 
15 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. 
16 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. Doorheen dit hoofdstuk verkort weergegeven als ‘wetswijziging van 15 
maart 2012’. 
17 Met de wet van 5 februari 2016 werd de termijn naar twintig dagen opgetrokken. 
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dagen uit te stellen (art. 60 Wet Externe Rechtspositie). Desgevallend blijft de gedetineerde zonder 
verblijfsrecht opgesloten onder strafrechtelijke hechtenistitel gedurende maximaal twintig dagen, 
terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken ondertussen in de mogelijkheid is om een rechtstreekse 
verwijdering vanuit de gevangenis te organiseren. Op die manier vindt er een versmelting tussen de 
justitiële en de administratieve fase plaats: een verwijdering door de Dienst Vreemdelingenzaken is 
reeds mogelijk tijdens een welbepaald deel van de justitiële fase. De versmelting van de justitiële en 
administratieve fase is echter nog prominenter aanwezig bij de invrijheidstelling bij strafeinde. 
 
3.2 Strafeinde 
 
Initiële regeling 
Gedetineerden zonder verblijfsrecht met een straftotaal van meer dan drie jaar die niet wensen mee te 
gaan in de procedure tot toekenning van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering 
van het grondgebied of daartoe niet in aanmerking worden genomen door de strafuitvoeringsrechtbank, 
moeten hun volledige straf uitzitten. Gelet op de beperkte toepassing van de administratieve detentie 
ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken en de uiteindelijke complete afschaffing ervan (in de 
nasleep van de ontwikkelingen die begin 2010 plaatsvonden), drong de noodzaak zich op om een 
verwijdering onmiddellijk op de datum van strafeinde te laten plaatsvinden. 
 
Met de wetswijziging van 15 maart 2012 werd art. 20/1 in de Wet Externe Rechtspositie ingevoerd, dat 
betrekking heeft op gedetineerden zonder verblijfsrecht die tot strafeinde gaan en luidt: “De 
veroordeelde die het voorwerp uitmaakt van een uitvoerbaar koninklijk besluit tot uitzetting, van een 
uitvoerbaar ministerieel besluit tot terugwijzing, of van een uitvoerbaar bevel tot verlaten van het 
grondgebied met bewijs van effectieve verwijdering, kan het voorwerp uitmaken van een effectieve 
verwijdering of van een overbrenging naar een plaats die valt onder de bevoegdheid van de [bevoegde] 
minister […], in het kader van zijn imminente verwijdering vanaf twee maanden vóór het einde van het 
uitvoerbaar gedeelte van de vrijheidsstraf of van de vrijheidsstraffen waartoe hij is veroordeeld. De 
minister of zijn gemachtigde verleent de invrijheidstelling met dit oogmerk.”  
 
Deze wetswijziging heeft er in concreto toe geleid dat wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een 
effectieve verwijdering kan uitvoeren, de datum van strafeinde de facto werd vervroegd en dit met 
maximaal twee maanden. Opmerkelijk is bovendien dat, hoewel de persoon in dergelijke situatie de 
gevangenis reeds verlaat vanaf twee maanden voor de datum dat de volledige straf is uitgezeten, deze 
vorm van invrijheidstelling werd gelijkgesteld met de invrijheidstelling bij strafeinde. Hoewel dit de jure 
geen vervroegde invrijheidstelling betreft, werd de straf de facto echter wel ingekort. Een belangrijk 
uitgangspunt van de Wet Externe Rechtspositie was nochtans dat wijzigingen in de aard of duur van de 
gevangenisstraf enkel door een rechterlijke beslissing genomen konden worden.18 De beslissing tot 
vervroeging van strafeinde wordt bovendien genomen op basis van de aanwezigheid van een 
uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten met gedwongen tenuitvoerlegging, wat wijst op het 
pragmatische karakter van de wetswijzigingen: de gevangenis ontlasten als het kan, tijd bieden aan de 
Dienst Vreemdelingenzaken wanneer het nodig is. Overwegingen met betrekking tot de mogelijkheden 
van sociale re-integratie van gedetineerden zonder verblijfsrecht komen daarentegen niet aan bod bij de 
vervroeging van strafeinde. Belangrijk om weten in dit verband is dat het aantal gedetineerden zonder 
verblijfsrecht dat hun volledige straf uitzit de laatste jaren gestegen is.19 

                                                           
18 Senaat (2005). Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden. Parl.St. Senaat 2004-05. DOC 3-
1128/1, 20 april 2005, 6. 
19 Vr. en Antw. Kamer 2015-16, 13 juni 2016 (Vr. nr. 1.227 P. GOFFIN). 
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Recente ontwikkeling 
Met de invoering van art. 149 van de wet van 5 februari 2016 is de periode van twee maanden voor 
strafeinde uitgebreid naar zes maanden voor strafeinde. Bijgevolg kunnen gedetineerden zonder 
verblijfsrecht die het voorwerp uitmaken van effectieve verwijdering vanaf zes maanden voor de 
voorziene datum van strafeinde worden gerepatrieerd vanuit de gevangenis of worden overgebracht 
naar een gesloten centrum voor illegalen. Art. 149 van de wet van 5 februari 2016 voegt bovendien voor 
het eerst de mogelijkheid tot herroeping in omwille van illegaal verblijf in België na de invrijheidstelling 
bij strafeinde. Zo wordt art. 20/1 Wet Externe Rechtspositie aangevuld met de bepaling: “Indien de 
veroordeelde binnen de twee jaar na de invrijheidstelling door de minister terugkeert naar België zonder 
in orde te zijn met de wetgeving en de reglementering betreffende de toegang, het verblijf of de 
vestiging in het Rijk, kan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de 
veroordeelde zich bevindt, zijn voorlopige aanhouding bevelen.” Er is dus niet langer sprake van een 
gelijkstelling met strafeinde. Door deze regeling wordt het al dan niet herroepen van de toegekende 
vervroegde invrijheidstelling gedurende een periode van twee jaar immers afhankelijk gemaakt van de 
naleving van de Vreemdelingenwet. 
 
3.3 Straftotaal van drie jaar of minder 
 
Initiële regeling 
De wetswijziging van 15 maart 2012 had geen rechtstreekse invloed op de regeling voor gedetineerden 
zonder verblijfsrecht veroordeeld tot een straftotaal van hoogstens drie jaar, aangezien de voorlopige 
invrijheidstelling voor deze groep nog geregeld werd door de ministeriële omzendbrief nr. 1771 van 
2005. Zoals eerder aangegeven betekende dit dat er in de praktijk een quasi-automatische 
invrijheidstelling wordt verleend na het uitzitten van een derde van de straf. 
 
De periode van administratieve detentie in de gevangenis ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen 
na de toekenning van de voorlopige invrijheidstelling (op basis van de ministeriële omzendbrief nr. 
1771) werd aanvankelijk eveneens geregeld door de collectieve brief nr. 84. De discussie omtrent de 
afschaffing van de administratieve detentie had dus ook gevolgen voor deze categorie van 
veroordeelden. Naar analogie met de wetswijziging van 15 maart 2012 werd daarom op 7 maart 2013 
de ministeriële omzendbrief nr. 1815 uitgevaardigd.20 Deze ministeriële omzendbrief verving de regeling 
omschreven in de collectieve brief nr. 84 op de volgende wijze: “Voor de veroordeelde vreemdeling die 
het voorwerp uitmaakt van een uitvoerbaar koninklijk besluit tot uitzetting, een uitvoerbaar ministerieel 
besluit tot terugwijzing of een uitvoerbaar bevel tot verlaten van het grondgebied met bewijs van 
effectieve verwijdering, wordt de voorlopige invrijheidstelling mogelijk op het ogenblik van de effectieve 
verwijdering of de overbrenging naar een centrum en dit vanaf twee maanden voorafgaand aan de 
datum waarop, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief nr. 1771, beslist werd de voorlopige 
invrijheidstelling toe te kennen en ten laatste tien dagen na deze datum.” 
 
Een gelijkaardig principe als bij strafeinde werd aldus ingevoerd: indien de gedetineerde zonder 
verblijfsrecht aan een gedwongen verwijdering onderworpen was, kon deze worden uitgevoerd ten 
vroegste twee maanden voorafgaand aan de datum van toekenning van voorlopige invrijheidstelling. In 
tegenstelling tot bij strafeinde kon de effectieve verwijdering ook nog tot tien dagen na deze datum 

                                                           
20 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. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/20130307_n.pdf
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uitgevoerd worden. Het gaat niet om een administratieve detentie, maar de voorlopige invrijheidstelling 
wordt hetzij vervroegd, hetzij verlaat op vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken. 
 
Recente ontwikkeling 
Met de ministeriële omzendbrief nr. 1817 van 15 juli 2015 werd voornoemde regeling uitgebreid. 
Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken verklaart dat de veroordeelde het voorwerp uitmaakt van een 
gedwongen verwijdering wordt de voorlopige invrijheidstelling toegekend op het ogenblik van effectieve 
verwijdering of de overbrenging naar een centrum en dit vanaf vier maanden voorafgaand aan de 
toelaatbaarheidsdatum voor de voorlopige invrijheidstelling en ten laatste tien dagen na deze datum. 
 
4. Conclusie 
 
Zowel de overbevolkingsproblematiek als de uitvoerbaarheid van het verwijderingsbeleid kunnen als 
drijvende krachten achter de evolutie van de invrijheidstellingsprocedures voor buitenlandse 
gedetineerden zonder verblijfsrecht worden beschouwd. In het bijzonder de afstemming tussen de 
penale fase van invrijheidstelling en de toepassing van de Vreemdelingenwet, in concreto de praktijk 
van administratieve detentie in de gevangenis ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken, 
onderging een fundamentele wijziging. Heden is met uitzondering voor beklaagden immers geen 
administratieve detentie in de gevangenis ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken meer 
mogelijk. Door deze afschaffing ontstond de noodzaak om regels te creëren die toelaten personen van 
het grondgebied te verwijderen tijdens de lopende straf. Deze regeling is in het bijzonder van toepassing 
bij buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht met een straftotaal van hoogstens drie jaar en bij 
strafeinde. 
 
Er kan geconcludeerd worden dat de verwijderingslogica die mee aan de grondslag ligt van de 
Vreemdelingenwet bepalend is geworden bij de toepassing van de invrijheidstellingsprocedures voor 
buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht. Daar waar de verwijderingslogica aan belang heeft 
gewonnen binnen het penaal beleid ten aanzien van buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht, 
dienen we tevens vast te stellen dat het belang van re-integratie en rehabilitatie zoals voorzien in de 
Basiswet alsook de evaluatie ervan via contra-indicaties tijdens invrijheidstellingsprocedures naar de 
achtergrond is verschoven. Pragmatisme en uitvoerbaarheid van verwijdering van het grondgebied 
krijgen prioriteit op penologische principes van re-integratie. 
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