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verblijfsrecht) binnen de Belgische penitentiaire context. In: K. Beyens & S. Snacken (Eds.), 
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Buitenlandse gedetineerden (zonder verblijfsrecht) binnen 

de Belgische penitentiaire context 

Steven De Ridder, Lars Breuls en Clara Vanquekelberghe 

1. Inleiding 

België heeft de twijfelachtige eer internationaal geboekstaafd te staan als een land met een hoog 

aandeel vreemdelingen binnen de gevangenispopulatie (Colombo, 2013: 748). Volgens de 

SPACE statistics tellen enkel Andorra, Oostenrijk, Cyprus, Griekenland, Liechtenstein, 

Monaco, Spanje (Catalonië) en Zwitserland een hoger aandeel buitenlanders binnen de totale 

gevangenispopulatie dan België (Aebi, Tiago & Burkhardt, 2015).1 

Delgrande & Aebi rapporteerden voor het eerst in de internationale criminologische literatuur 

op basis van een statistische analyse over buitenlandse gedetineerden. Raadpleeg: 

Delgrande, N. & Aebi, M. (2009). Les détenus étrangers en Europe: Quelques considérations 

critiques sur les données disponibles de 1989 à 2006. Déviance et Société, 33(4), 475-499. 

Het aandeel buitenlandse gedetineerden in België schommelt reeds sinds de jaren negentig rond 

de 40% (Snacken, Keulen & Winkelmans, 2004; De Ridder & Beyens, 2012). In 2015 hadden 

gemiddeld 4.942 gedetineerden niet de Belgische nationaliteit, goed voor 45% van de 

gevangenispopulatie (Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, 2016).  

Nog meer dan de nationaliteit is de verblijfstatus van vreemdelingen, die veranderlijk kan zijn 

doorheen de tijd, van belang voor de penitentiaire administratie, aangezien de verblijfstatus een 

cruciale impact heeft op de strafuitvoering (De Ridder, Beyens & Snacken, 2012; zie hoofdstuk 

28 over de vervroegde invrijheidsstelling van buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht). 

De Vreemdelingenwet2 bepaalt dat vreemdelingen zonder verblijfsrecht geacht worden het 

Belgische grondgebied te verlaten. De Dienst Vreemdelingenzaken staat in voor de toepassing 

van de Vreemdelingenwet en kan zo nodig een beslissing tot verwijdering op gedwongen wijze 

tenuitvoerleggen. In het verleden waren de data aangaande de verblijfstatus van gedetineerde 

                                                           
1 Bosnië-Herzegovina (totaal) en Spanje (totaal) werden buiten beschouwing gelaten. 
2 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. 
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vreemdelingen in de penitentiaire databank weinig betrouwbaar en verliep de communicatie 

tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de griffies in de gevangenissen niet altijd even vlot 

(Jansen, De Ridder & Scheirs, 2010). De databank van de Dienst Vreemdelingenzaken bevat 

de meest actuele en correcte gegevens betreffende de nationaliteit en het verblijfsrecht van 

personen, maar is niet automatisch gesynchroniseerd met de penitentiaire databank. Sinds 2014 

is de betrouwbaarheid van de data in de penitentiaire databank aanzienlijk verbeterd met de 

invoering van een nieuwe versie, genaamd Sidis-Suite. Hoewel de databanken nog steeds niet 

automatisch gesynchroniseerd zijn, registreren en actualiseren medewerkers van de Dienst 

Vreemdelingenzaken nu de verblijfstatus van de gedetineerde vreemdelingen (De Ridder & 

Beyens, 2014). Dankzij de verbeterde dataregistratie is het nu eenvoudiger om accurate 

uitspraken te doen over het aandeel buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht. 

In dit hoofdstuk zullen we eerst een beschrijvend statistisch overzicht bieden van de populatie 

buitenlandse gedetineerden volgens hun hechtenistitel. Vervolgens beschrijven we enkele 

specifieke aspecten van de detentiebeleving van buitenlandse gedetineerden alsook 

ontwikkelingen binnen de Europese Unie en de Raad van Europa met betrekking tot deze 

doelgroep. Tot slot zullen we ingaan op de rol die de Dienst Vreemdelingenzaken vervult 

binnen de gevangenis bij de toepassing van de Vreemdelingenwet ten aanzien van buitenlandse 

gedetineerden zonder verblijfsrecht. 3  We belichten twee specifieke taken van de Dienst 

Vreemdelingenzaken m.b.t. buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht: (a) de 

administratieve opvolging van de dossiers en (b) de identificatieprocedure tijdens de 

strafrechtelijke detentie. 

2. Populatie buitenlandse gedetineerden: evolutie volgens verblijfstatus 

en hechtenistitel 

In hoofdstuk 11 over de evolutie van de gevangenisbevolking werd reeds de verdeling tussen 

Belgische gedetineerden en buitenlandse gedetineerden geschetst volgens hechtenistitel. Hier 

presenteren we cijferreeksen voor de periode 2003-2013 waarin we de populatie buitenlandse 

gedetineerden opdelen naargelang het criterium verblijfsrecht. Bij titel 2.3 vullen we tevens aan 

met verkregen data voor het jaar 2015. 

2.1  Algemene evolutie buitenlandse gedetineerden (2003-2013)4 

Het al dan niet hebben van verblijfsrecht is een cruciaal criterium wat betreft buitenlandse 

gedetineerden. Buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht worden immers verondersteld 

behandeld te worden zoals Belgische gedetineerden, in het bijzonder wat betreft de externe 

rechtspositie. Buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht dienen op basis van de 

Vreemdelingenwet het grondgebied te verlaten. Bovendien is een aparte vervroegde 

invrijheidstellingsprocedure gericht op de verwijdering van het grondgebied op hen van 

                                                           
3 Wanneer we doorheen dit hoofdstuk spreken van ‘(buitenlandse) gedetineerden zonder verblijfsrecht’ doelen we 

daarmee op de vreemdelingen zonder verblijfsrecht die opgesloten zijn in de gevangenis onder strafrechtelijke 

titel. 
4 Deze deeltitel is gebaseerd op De Ridder & Beyens (2014). In hun bijdrage wordt dieper ingegaan op de 

problematiek van data betreffende gedetineerden zonder verblijfsrecht en de evolutie van hun aandeel binnen de 

gevangenispopulatie in België. 
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toepassing (zie hoofdstuk 28 over de vervroegde invrijheidsstelling van buitenlandse 

gedetineerden zonder verblijfsrecht). 

  



4 
 

Figuur 1a: Evolutie aantal buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht en zonder 

verblijfsrecht (2003-2013) 

 

Figuur 1b: Evolutie index buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht en zonder 

verblijfsrecht (2003-2013) 

 

Hoewel het allesbehalve evident is om accurate cijferreeksen samen te stellen op basis van het 

criterium ‘verblijfsrecht’ (zie De Ridder & Beyens, 2014: 182-189), kan worden vastgesteld 

dat tussen 2003 en 2013 het aantal buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht 

geëvolueerd is van 1.657 gedetineerden tot 3.174 gedetineerden (+92%). In diezelfde periode 

steeg het aantal buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht van 1.006 naar 1.419 personen 

(+41%). In 2013 heeft op een totaal van 5.349 buitenlandse gedetineerden 59,3% geen 

verblijfsrecht.5 Ten opzichte van de totale gevangenispopulatie van 12.158 gedetineerden in 

                                                           
5 Het totale aantal gedetineerden ligt hier hoger dan de som van de categorieën gedetineerden met verblijfsrecht 

en gedetineerden zonder verblijfsrecht, dit omdat hier rekening gehouden werd met het nationaliteitscriterium en 
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2013 betekent dit dat 26,1% van hen geen verblijfsrecht heeft (De Ridder & Beyens, 2014: 196-

197). 

2.2  Evolutie buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht volgens 

hechtenistitel (2003-2013) 

Wanneer we op basis van het criterium ‘verblijfsrecht’ de groep buitenlandse gedetineerden 

opdelen, dan springt de verschillende verdeling over de hechtenistitels in het oog.6 

  

                                                           
de personen werden geteld die niet de Belgische nationaliteit hebben (met inbegrip van de personen die voor het 

criterium ‘verblijfsrecht’ als blanco geregistreerd stonden). 
6 Voor een uitgebreide duiding bij de constructie van deze categorieën, zie De Ridder & Beyens (2014). De 

categorie Belgische gedetineerden omvat de gedetineerden die volgens de parameter ‘nationaliteit’ in de 

voormalige penitentiaire databank Sidis-Griffie geregistreerd staan als Belg. De categorie buitenlandse 

gedetineerden met verblijfsrecht werd samengesteld op basis van de personen die onder de parameter ‘situatie 

DVZ’ in de voormalige penitentiaire databank Sidis-Griffie geregistreerd staan als ‘de Dienst Vreemdelingenzaken 

heeft verblijf in het land toegelaten’. De categorie buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht omvat de 

gedetineerden die wat betreft de parameter ‘situatie DVZ’ in de voormalige penitentiaire databank Sidis-Griffie 

geregistreerd staan onder de codes ‘toestand t.o.v. de Dienst Vreemdelingenzaken onbekend’ (GG0) en ‘voorwerp 

van een maatregel houdende terugwijzing, uitzetting of terugdrijving’ (GG1). 
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Figuur 2a: Aantal buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht volgens hechtenistitel (2003-

2013) 

 

Figuur 2b: Index buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht volgens hechtenistitel (2003-

2013) 

 

Algemeen kan gesteld worden dat het hechtenispatroon van de buitenlandse gedetineerden met 

verblijfsrecht sterk lijkt op dat van de Belgische gedetineerden. Zo blijft het aantal beklaagden 

over de beschreven tijdsperiode ongeveer status quo terwijl er een substantiële toename van het 

absolute aantal veroordeelden plaatsvindt: van 735 in 2003 tot 1.041 gedetineerden in 2013 

(+42%). Tevens vervijfvoudigt het aantal geïnterneerden tussen 2003 en 2013 van 25 tot 130 

personen. Deze vervijfvoudiging vlakt de stijging bij de veroordeelde buitenlanders af in figuur 

2b. Ondanks hun beperkte aanwezigheid binnen de Belgische gevangenismuren in absolute 

cijfers, noopt deze evolutie ons tot aandacht voor de geïnterneerden. Aangezien de hoogst 

voorkomende waarde voor de categorie ‘andere’ bij de buitenlandse gedetineerden met 

verblijfsrecht 2 is, is een bespreking weinig relevant. 
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2.3  Evolutie buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht volgens 

hechtenistitel (2003-2013, 2015) 

Figuur 3a: Aantal buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht volgens hechtenistitel 

(2003-2013) 

 

Figuur 3b: Index buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht volgens hechtenistitel (2003-

2013) 

  

Tussen 2003 en 2013 stijgt het aantal beklaagden zonder verblijfsrecht van 782 tot 1.015 

(+30%). In 2013 verblijven aldus 32% van het totale aantal buitenlandse gedetineerden zonder 
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In dezelfde periode stijgt het aantal veroordeelden zonder verblijfsrecht met factor 2,57 van 795 

tot 2.043. In 2013 behoren 64,4% van het totaal van 3.174 buitenlandse gedetineerden zonder 

verblijfsrecht tot de categorie veroordeelden. In 2013 hebben op een totaal van 7.461 

veroordeelden in de totale gevangenispopulatie 27,4% van de gedetineerden geen recht op 

verblijf. 

Niettegenstaande de lage absolute aantallen verdrievoudigt de categorie geïnterneerden tussen 

2003 en 2013 van 40 tot 116 personen. 

Anderzijds daalt tussen 2003 en 2013 het aantal gedetineerden in de categorie ‘andere’ van 40 

personen naar 0 personen wat inhoudt dat er in de dagpopulatie geen gedetineerden meer 

geregistreerd staan onder de hechtenistitel ‘vreemdeling ter beschikking van de openbare 

veiligheid’. Deze evolutie is het gevolg van de aanpassing van de wettelijke termijnen 

waarbinnen beklaagden en veroordeelde buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht na 

hun strafrechtelijke detentie in afwachting zijn van een beslissing van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Het beoogde doel van deze aanpassing, namelijk het verminderd gebruik 

van de gevangeniscapaciteit ten behoeve van niet-strafrechtelijke doeleinden, werd volgens 

bovenstaande data dus bereikt. 

Situatie in 2015 

Op 2 september 2015 hadden op een totaal van 5.228 gedetineerde vreemdelingen 3.118 

personen (59.6%) geen verblijfsrecht. 

Wat betreft de categorie beklaagden, hadden op 2 september 2015 op een totaal van 1.838 

buitenlandse beklaagden 1.252 personen (68%) geen verblijfsrecht. Op een totaal van 5.228 

buitenlandse gedetineerden die diezelfde dag werden geteld, behoort aldus bijna een vierde 

(23.9%) tot de categorie buitenlandse beklaagde zonder verblijfsrecht. Kwalitatief onderzoek 

van Van Roeyen & Vander Beken (2014) bevestigt dat binnen het huidig regelgevend kader het 

niet hebben van verblijfsrecht voor onderzoeksrechters een belangrijke indicatie is om personen 

in voorlopige hechtenis te nemen. 

Wat betreft de categorie veroordeelden, hadden op 2 september 2015 op een totaal van 3.172 

buitenlandse veroordeelde gedetineerden 1.790 personen (56.4%) geen verblijfsrecht. Op een 

totaal van 5.228 buitenlandse gedetineerden die diezelfde dag werden geteld, behoort aldus 34.2% 

tot de categorie buitenlandse veroordeelde zonder verblijfsrecht. De sterkst vertegenwoordigde 

groep buitenlandse gedetineerden is veroordeeld tot een straf van 3 tot 5 jaar. Op 2 september 

2015 zaten 1.107 buitenlandse veroordeelde gedetineerden een straf uit van 3 tot 5 jaar. Hiervan 

hadden 746 personen (67.4%) geen verblijfsrecht. In de fase van de straftoemeting door de 

vonnisrechter kunnen de strafbepalingen voorzien in de Vreemdelingenwet een bepalende rol 

spelen. Illegale toegang tot en illegaal verblijf op het grondgebied zijn in België namelijk 

strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden (art. 75 

Vreemdelingenwet). Bij herhaling binnen een termijn van drie jaar is de strafmaat voor 

hetzelfde misdrijf vastgelegd op een maand tot een jaar. Bouckaert (2007: 39) wijst er echter 
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op dat de toepassing van deze strafbepaling in de praktijk nihil is.7 Vervolging voor illegale 

toegang en illegaal verblijf kan echter wel plaatsvinden ten aanzien van de vreemdelingen die 

vervolgd worden voor andere strafrechtelijke inbreuken. Afhankelijk van de correctionele 

rechtbank die zich buigt over de strafrechtelijk ten laste gelegde feiten wordt soms wel en soms 

niet een bijkomende gevangenisstraf opgelegd omwille van illegale toegang tot of illegaal 

verblijf op het Belgische grondgebied (Breuls, 2015: 510). Verder worden tevens andere 

zogenaamde migratiemisdrijven, zoals bijvoorbeeld mensensmokkel, strafbaar gesteld 

(artikelen 75-81 Vreemdelingenwet). Deze misdrijven worden echter niet uitsluitend door 

vreemdelingen zonder verblijfsrecht gepleegd. Bovendien moet er benadrukt worden dat, 

hoewel uit deze paragraaf blijkt dat de verblijfstatus zeker een rol kan spelen tijdens de 

straftoemeting, vreemdelingen zonder verblijfsrecht hoofdzakelijk veroordeeld worden voor 

misdrijven vastgelegd in het Strafwetboek die niet direct migratie-gerelateerd zijn. 

Zoals reeds gesteld speelt de verblijfstatus ook een cruciale rol tijdens de fase van de 

strafuitvoering. Veroordeelde buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht zijn 

onderworpen aan een specifieke vervroegde invrijheidstellingsprocedure: de voorlopige 

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

overlevering). Gelet op de bestaande tweeledige praktijk inzake invrijheidstelling van 

buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht (zie hoofdstuk 28 over de vervroegde 

invrijheidsstelling van buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht), is het relevant om de 

categorie veroordeelden op te delen volgens gedetineerden met een straftotaal tot en met drie 

jaar enerzijds en gedetineerden met een straftotaal boven de drie jaar anderzijds. Op 2 

september 2015 hadden op een totaal van 665 buitenlandse gedetineerden met een straftotaal 

tot en met drie jaar 317 personen (47.7%) geen verblijfsrecht. Op een totaal van 2.507 

buitenlandse gedetineerden met een straftotaal boven de drie jaar hadden 1.473 personen 

(58.8%) geen verblijfsrecht. Hieruit leiden we af dat gedetineerden zonder verblijfsrecht in alle 

categorieën hechtenistitels sterk zijn vertegenwoordigd, maar het hoogste aandeel kennen in de 

groep beklaagden. 

3 Populatie buitenlandse gedetineerden: specifieke kenmerken 

3.1  Europees regelgevend kader 

De kwantitatieve toename van buitenlandse gedetineerden in verschillende landen leidde ook 

bij beleidsmakers tot een groeiend bewustzijn over de aanwezigheid van deze groep (Van 

Kalmthout, Hofstee-Van Der Meulen & Dünkel, 2013). Ook kwalitatieve problematieken 

kwamen daarbij onder de aandacht, in het bijzonder specifieke uitsluitingsmechanismen 

voortvloeiend uit taalproblemen of het gebrek aan een legaal verblijfstatuut. Deze aspecten 

versterken niet alleen de ervaren ‘pains of imprisonment’, maar bemoeilijken tevens (de 

voorbereiding van) de sociale re-integratie (zie infra). Het laatste decennium werden er op 

                                                           
7 In de praktijk wordt de vaststelling van illegaal verblijf administratief afgehandeld, waarbij er aan de betrokkene 

een bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend. Hierbij wordt oftewel de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de verwijderingsbeslissing in de handen van de vreemdeling zelf gelegd, oftewel wordt er 

overgegaan tot een administratieve opsluiting in ‘de gesloten centra voor illegalen’ met het oog op de gedwongen 

tenuitvoerlegging van het bevel om het grondgebied te verlaten. 
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interstatelijk niveau, binnen de Raad van Europa en de Europese Unie, verschillende 

initiatieven genomen die (direct of indirect) betrekking hebben op het minimaliseren van 

detentieschade en het faciliteren van de sociale re-integratie van buitenlandse gedetineerden in 

de gevangenissen in Europese landen. Het algemene uitgangspunt hierbij is telkens dat 

buitenlandse gedetineerden binnen de gevangenismuren moeten behandeld worden zoals de 

burgers van het land en geen bijkomende nadelen mogen ondervinden voor zover deze niet 

inherent zijn aan hun bijzonder statuut op het vlak van nationaliteit en verblijfsrecht. 

De Raad van Europa vaardigde in 2012, achtentwintig jaar na een vorige editie en twee jaar 

nadat de voorbereidende werkzaamheden werden aangevat, een nieuwe aanbeveling inzake 

buitenlandse gedetineerden uit omwille van hun stijgend aantal binnen Europa. 8  In het 

bijzonder heeft deze aanbeveling betrekking op het verhelpen van taalproblemen, het vrijwaren 

van contacten met de familie en het sociaal netwerk, aandacht voor de religie bij de organisatie 

van het regime en het maximaliseren van de (voorbereiding op) sociale re-integratie (zie 

Snacken, De Ridder & Humblet, 2013). 

Ook op vlak van primaire rechtshulpverdragen speelde de Raad van Europa een voortrekkersrol. 

Primaire rechtshulp heeft betrekking op samenwerkingsvormen tussen staten waarbij 

bevoegdheden inzake strafprocedure of strafuitvoering worden overgedragen. Aangezien we 

op buitenlandse gedetineerden focussen, zullen we ons beperken tot een bespreking van de 

overdracht van bevoegdheden van strafuitvoering. Zo zag in 1964 het verdrag betreffende het 

toezicht op voorwaardelijk veroordeelde of in vrijheid gestelde personen het levenslicht.9 Het 

voorziet in de overname van het toezicht op de voorwaardelijk in vrijheid gestelde persoon door 

een andere staat. In 1983 kwam het verdrag betreffende de overbrenging van gevonniste 

personen tot stand.10 Hoewel het evident lijkt dat gedetineerden uit andere Europese staten naar 

hun herkomstland kunnen worden overgebracht om daar hun gevangenisstraf verder uit te zitten 

(tussenstaatse overbrenging), is deze praktijk niet evident aangezien strafrechtssystemen, het 

straffenarsenaal en detentieomstandigheden in Europa ver van uniform zijn (zie: De Wree, 

2011). De ratio legis die aan de grondslag van deze verdragen lag, was primair het bevorderen 

van de sociale re-integratie: door de strafuitvoering te laten plaatsvinden in een land waar de 

veroordeelde over sociale banden beschikt, wordt de mogelijkheid op een succesvolle re-

integratie versterkt. Een analyse van De Wree, Vander Beken & Vermeulen (2009) leert echter 

dat de re-integratiefilosofie niet altijd even eenduidig vertaald werd in de verschillende 

verdragen. 

Recentelijk werden gelijkaardige initiatieven ontwikkeld binnen de Europese Unie, in de vorm 

van kaderbesluiten. Vermeldenswaardig zijn het kaderbesluit rond de erkenning van elders 

                                                           
8  Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers to member states concerning foreign 

prisoners, 10 October 2012. 
9 European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders, 

COETS 5, Strasbourg, 30 November 1964 (19 ratificaties). 
10  European Convention on the Transfer of Sentenced Persons, ETS 112, Strasbourg, 21 March 1983 (94 

ratificaties). 
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opgelegde vrijheidsstraffen (2008)11 dat de tussenstaatse overbrenging regelt, het kaderbesluit 

probatie (2008)12 dat over dezelfde materie als het verdrag van de Raad van Europa uit 1964 

handelt (zie supra), en het kaderbesluit over de wederzijdse erkenning van beslissingen inzake 

toezichtsmaatregelen als alternatief voor de voorlopige hechtenis (2009).13 

Aangezien voornoemde aanbevelingen, verdragen en kaderbesluiten een inmenging vanuit 

Europa in nationale strafrechtelijke en penitentiaire aangelegenheden betekenen, hebben 

nationale belangen een belangrijke invloed op het uiteindelijke eindproduct. Bovendien is het 

afstaan van bevoegdheden aan een andere staat, zoals bij de primaire rechtshulp het geval is, 

een gevoelige aangelegenheid die een groot vertrouwen tussen staten vergt (zie De Hert, Weis, 

Van Caeneghem & Holvoet, 2014). Daarenboven kan er worden vastgesteld dat in het bijzonder 

de recente primaire rechtshulpinstrumenten betrekking hebben op buitenlandse gedetineerden 

die onderdaan zijn of verblijfsrecht hebben in een andere Europese lidstaat. Een groot aantal 

gedetineerden zonder verblijfsrecht valt bijgevolg de facto uit de boot. 

3.2  Onderzoek in België naar buitenlandse gedetineerden 

In België kwamen buitenlandse gedetineerden maar laat onder de aandacht van het 

wetenschappelijk onderzoek. De studie naar de overbevolking in Belgische gevangenissen van 

Beyens, Snacken & Eliaerts (1993) bracht de stijgende vertegenwoordiging van vreemdelingen 

zonder verblijfsrecht binnen de Belgische gevangenispopulatie onder de aandacht. Het 

betroffen toen echter geen vreemdelingen die strafrechtelijke feiten hadden gepleegd, maar 

vreemdelingen die louter op basis van de Vreemdelingenwet waren opgesloten. 

Tussen 1 november 2003 en 31 januari 2004 voerden Snacken, Keulen en Winkelmans in 

opdracht van de Koning Boudewijnstichting de allereerste diepgaande studie uit naar de 

mogelijke knelpunten en oplossingen inzake de aanwezigheid van buitenlandse gedetineerden. 

Hier werden verschillende problemen gesignaleerd op het vlak van taal en communicatie, 

cultuurbeleving, racistische interacties tussen personeel en gedetineerden, problemen met 

toegang tot tewerkstelling en activiteiten die tot sociale isolatie kunnen leiden en problemen 

met de toeleiding naar psychologische, juridische en sociale hulp- en dienstverlening (Snacken, 

Keulen & Winkelmans, 2004: 50-63). Ook recenter onderzoek naar de hulp- en dienstverlening 

aan gedetineerden in Vlaanderen signaleerde de precaire positie van buitenlandse gedetineerden 

waarbij taal en verblijfstatus een belangrijk uitsluitingsmechanisme betekenen (Hellemans, 

Aertsen & Goethals, 2008; Snacken & Tournel, 2009). 

Een belangrijk aspect van de detentiebeleving van buitenlandse gedetineerden resulteert uit de 

beslissingspraktijk met betrekking tot (modaliteiten van) vervroegde invrijheidstelling. Zo werd 

reeds vastgesteld dat buitenlanders moeilijker kunnen voldoen aan de voorwaarden om in 

                                                           
11 Council Framework Decision 2008/909/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual 

recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of 

liberty for the purpose of their enforcement in the European Union. 
12 Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual 

recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and 

alternative sanctions. 
13 Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 on the application, between Member States of 

the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative 

to provisional detention. 
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aanmerking te komen voor (modaliteiten van) vervroegde invrijheidstelling wat een verhoogde 

ervaring van detentieschade met zich meebrengt (zie Snacken, Keulen & Winkelmans, 2004; 

Snacken, 2007). Behoudens de daaruit resulterende verhoogde ervaring van detentieschade, 

ontstaan hierdoor bij buitenlandse gedetineerden tevens gevoelens en percepties van 

discriminatie en ongelijke behandeling ten opzichte van Belgische gedetineerden wat het 

klimaat in de gevangenis mogelijk ongunstig beïnvloedt. Deze aspecten kunnen beschouwd 

worden als specifieke ‘pains of imprisonment’ voor buitenlandse gedetineerden (zie Kox, De 

Ridder, Vanhouche, Boone & Beyens, 2014; Warr, 2016). 

Daar waar onderzoek naar de detentiebeleving van buitenlandse gedetineerden zich traditioneel 

richt op het leven intra muros, heeft De Ridder (2016) zich gericht op specifieke aspecten van 

de justitiële invrijheidstelling en in het bijzonder in welke mate de toepassing van de 

invrijheidstellingsprocedures (in casu de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied) beleefd wordt als een toepassing van het verwijderingsbeleid. 

Binnen een Belgische penitentiaire context is de verblijfstatus immers doorslaggevend wat 

betreft de eventuele toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten en de mogelijkheid tot 

verwijdering van het grondgebied na de fase van de strafuitvoering (De Ridder, Beyens & 

Snacken, 2012; zie hoofdstuk 28 over de vervroegde invrijheidsstelling van buitenlandse 

gedetineerden zonder verblijfsrecht). De onzekerheid over een mogelijke verwijdering na de 

justitiële invrijheidstelling is een zeer specifieke ‘pain of imprisonment’ voor gedetineerden 

zonder verblijfsrecht (Kox et al., 2014). Bovendien werd recent aangetoond dat typische 

aspecten van migratiecontrole, met name identificatie, mogelijkheid tot verwijdering en 

terugkeerbereidheid – maar dus atypische kenmerken van penaal beleid – een cruciale rol spelen 

in de penale beslissingspraktijk aangaande de strafuitvoeringsmodaliteiten (De Pelecijn, 2016; 

De Ridder, 2016).  

Ingevolge deze vaststelling zullen we in de volgende titel focussen op de administratieve 

beslissingspraktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken conform de Vreemdelingenwet ten 

aanzien van buitenlandse gedetineerden. De penale beslissingspraktijk ten aanzien van 

buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht tijdens de fase van de strafuitvoering – en de 

mate van verwevenheid met aspecten van migratiecontrole – werd immers reeds behandeld in 

hoofdstuk 28 over de vervroegde invrijheidsstelling van buitenlandse gedetineerden zonder 

verblijfsrecht. Gelet op de mogelijke aanstaande verwijdering na de justitiële invrijheidstelling, 

eventueel gepaard gaand met een inreisverbod, en de identificatieprocedures die hier mogelijk 

mee gepaard gaan, betreft de administratieve beslissingspraktijk van de Dienst 

Vreemdelingenzaken een niet te onderschatten onderdeel van het detentietraject van 

buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht. 

4 De werking van Dienst Vreemdelingenzaken ten aanzien van buitenlandse 

gedetineerden (zonder verblijfsrecht) 

4.1  Korte historiek 

Met het oog op de gedwongen tenuitvoerlegging van een verwijderingsbeslissing kan deze 

beslissing gepaard gaan met een administratieve (niet-strafrechtelijke) opsluiting. Aanvankelijk 
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werd de administratieve detentie van alle vreemdelingen zonder verblijfsrecht in de gevangenis 

ten uitvoer gelegd. Deze praktijk kwam echter onder druk te staan. In de eerste plaats werd de 

gevangenissetting niet als een ideale omgeving beschouwd voor mensen die geen strafbare 

feiten hebben gepleegd, maar enkel in strijd met de Vreemdelingenwet op het Belgische 

grondgebied zijn aangetroffen (Bergans, Cruysberghs, Verbauwhede, Verstraelen & Verstraete, 

2010). Bovendien leidde de toename van de (illegale) migratiestromen naar België tot een 

stijgend aantal administratieve opsluitingen in de gevangenis en dit binnen een penitentiaire 

context gekenmerkt door (een toename van) de overbevolkingsproblematiek (Beyens, Snacken 

& Eliaerts, 1993). Ter ontlasting van de gevangenissen werden er daarom eind jaren tachtig en 

doorheen de jaren negentig verschillende ‘gesloten centra voor illegalen’ opgericht. Sindsdien 

ondergaan vreemdelingen zonder verblijfsrecht die niet vervolgd worden omwille van 

strafrechtelijke feiten aldaar de administratieve opsluiting in het kader van de 

Vreemdelingenwet. De geschetste evolutie maakt dat heden vreemdelingen zonder 

verblijfsrecht, net zoals Belgen en verblijfsgerechtigde vreemdelingen, enkel in de gevangenis 

kunnen worden opgesloten op verdenking van of na een veroordeling op basis van het plegen 

van strafbare feiten. 

Het vooropgestelde uitgangspunt is dat buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht na de 

justitiële invrijheidstelling, indien mogelijk, gedwongen van het grondgebied verwijderd 

worden overeenkomstig de Vreemdelingenwet. Om een rechtstreekse verwijdering vanuit de 

gevangenis toe te laten, konden vreemdelingen zonder verblijfsrecht die strafbare feiten hebben 

gepleegd, hun administratieve opsluiting ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken 

in de gevangenis ondergaan. 

Na de eeuwwisseling werd echter, opnieuw onder druk van de penitentiaire overbevolking, een 

snelle(re) uitstroom van vreemdelingen zonder verblijfsrecht uit de gevangenis beoogd. Zo 

werd de termijn van administratieve opsluiting in de gevangenis na het uitzitten van de straf 

herhaaldelijk ingekort.14 Daarnaast maakte de Dienst Vreemdelingenzaken haar intrede in de 

gevangenis door tijdens de strafrechtelijke detentie identificatieprocedures op te starten zodat 

ook binnen de beperkte administratieve opsluitingstermijn een rechtstreekse verwijdering 

vanuit de gevangenis of een overbrenging naar een gesloten centrum kan plaatsvinden (De 

Ridder & Vanquekelberghe, 2012). 

  

                                                           
14 Wel kon de resterende termijn van administratieve opsluiting in de gesloten centra voor illegalen ten uitvoer 

worden gelegd. 
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4.2  De administratieve opvolging van het dossier 

 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de administratieve opvolging 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken staat in de eerste plaats in voor de administratieve opvolging 

van de dossiers van buitenlandse gedetineerden met het oog op het bepalen van eventuele 

verwijderingsmaatregelen op het moment van justitiële invrijheidstelling. Het Bureau 

Opgeslotenen (of Bureau D) binnen de Dienst Vreemdelingenzaken is hiervoor bevoegd. 

Op het moment van opsluiting gaat de Dienst Vreemdelingenzaken de actuele 

verblijfstoestand van de vreemdeling na en wordt deze doorgegeven aan de penitentiaire 

administratie via de penitentiaire databank Sidis-Suite (1 in figuur 4). Voor de penale actoren 

is een correcte kennisgeving van de verblijfstatus cruciaal om de voorlopige invrijheidstelling 

met het oog op verwijdering van het grondgebied voor vreemdelingen zonder verblijfsrecht of 

de voorwaardelijke invrijheidstelling voor verblijfsgerechtigde vreemdelingen op te starten (zie 

hoofdstuk 28 over de vervroegde invrijheidsstelling van buitenlandse gedetineerden zonder 

verblijfsrecht). 

Bij de nakende invrijheidstelling van een gedetineerde wordt de actuele verblijfstoestand 

opnieuw nagegaan – deze kan immers wijzigen doorheen de tijd – om vervolgens een beslissing 

te vellen over de verdere acties van de Dienst Vreemdelingenzaken na de justitiële 

invrijheidstelling. Indien de vreemdeling over verblijfsrecht beschikt, wordt deze vrijgesteld 

zonder meer. Indien de vreemdeling niet (langer) over verblijfsrecht beschikt, dient deze het 

grondgebied te verlaten. Een cruciaal aspect van het migratiebeleid heeft hierop een belangrijke 

invloed: de identificatie.15  

Indien er geen identificatie is op de datum van justitiële invrijheidstelling en deze niet op korte 

termijn verwacht wordt, zal de Dienst Vreemdelingenzaken de betrokken gedetineerde zonder 

verblijfsrecht uit de gevangenis vrijstellen met een bevel om het grondgebied te verlaten. De 

tenuitvoerlegging van dit bevel komt in de handen van de vreemdeling zelf te liggen, wat in de 

                                                           
15 De problematiek van de identificatie wordt toegelicht in de volgende sectie van dit hoofdstuk. Het volstaat hier 

te wijzen op de implicaties van een al dan niet positieve identificatie op de te nemen verwijderingsbeslissing (3 in 

figuur 4). 
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praktijk echter in de meerderheid van de gevallen tot niet-uitvoering leidt (Bergans et al., 2010: 

89).  

Bij een positieve identificatie en indien een gedwongen verwijdering opportuun16 en op korte 

termijn haalbaar wordt geacht, gaat de Dienst Vreemdelingenzaken over tot de praktische 

regeling hiervan. De verwijdering vindt bij voorkeur rechtstreeks vanuit de gevangenis plaats. 

Indien nodig, wordt de persoon overgebracht naar een gevangenis in de nabijheid van een 

luchthaven of naar een gesloten centrum voor illegalen. Een eventuele overbrenging naar de 

gesloten centra voor illegalen, waar de verdere termijn van administratieve opsluiting ten 

uitvoer kan worden gelegd, wordt omwille van de veiligheid en het beperkt aantal plaatsen voor 

ex-gedetineerden zo veel mogelijk vermeden. 

In de jaarverslagen van de Dienst Vreemdelingzaken kan een jaarlijkse update van het aantal 

behandelde dossiers en de genomen beslissing ter zake worden geraadpleegd, zie 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/Publicaties.aspx. 

 

4.3  Identificatie van buitenlandse gedetineerden 

4.3.1 Oorsprong 

In 2002 kwamen de toenmalige Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken  overeen dat de 

administratieve detentie van gedetineerden zonder verblijfsrecht slechts beperkt in de 

gevangenis kon plaatsvinden. Vervolgens werd in 2005 binnen de Dienst Vreemdelingenzaken 

het Bureau Identificatie Gevangenen17 opgericht via een Samenwerkingsakkoord tussen de 

toenmalige Algemene Directie uitvoering van Straffen en Maatregelen en de Dienst 

Vreemdelingenzaken.18 Aangezien het aantal plaatsen voor ex-gedetineerden in de gesloten 

centra voor illegalen tevens gelimiteerd werd, was de Dienst Vreemdelingenzaken genoodzaakt 

om het identificatieproces reeds te laten plaatsvinden op het moment dat gedetineerden zonder 

verblijfsrecht hun straf ondergaan (Bergans et al., 2010: 141, 2 in figuur 4). De 

migratiebegeleiders hebben dus tot doel om deze populatie te identificeren om zo op het 

ogenblik van justitiële invrijheidstelling tot verwijdering over te kunnen gaan en te voorkomen 

dat deze populatie moet worden overgebracht naar een gesloten centrum voor illegalen (Dienst 

Vreemdelingenzaken, 2014: 15). 

4.3.2 De noodzaak van identificatie  

Aangezien landen enkel verplicht zijn om hun eigen onderdanen terug te nemen (Ellermann, 

2010), moeten de nationaliteit en de identiteit van de vreemdelingen zonder verblijfsrecht 

                                                           
16 Zo kan de vraag worden gesteld of het opportuun is om een Europese onderdaan gedwongen van het Belgische 

grondgebied te verwijderen, gezien de context van vrij verkeer binnen de Schengenzone. Dit wordt in de huidige 

regeerperiode echter wel gedaan. 
17 Hierna benoemd als ‘de migratiebegeleiders’. In de praktijk wordt deze dienst ook benoemd als ‘Bureau DID’. 
18 Samenwerkingsakkoord  tussen de Algemene Directie uitvoering van Straffen en Maatregelen (FOD Justitie) en 

de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) in het kader van de inzet van 

migratiebegeleiders door de DVZ in de gevangenissen van 28 oktober 2005. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/Publicaties.aspx
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gekend zijn alvorens een verwijdering kan plaatsvinden. De zendende staat dient dus in principe 

te beschikken over een (geldig) identiteitsdocument.19 

Bovendien is de Dienst Vreemdelingenzaken bij het uitvoeren van haar verwijderingsbeleid 

ook afhankelijk van de medewerking van de herkomstlanden. Bij gebrek aan een 

identiteitsbewijs moet de Dienst Vreemdelingenzaken contact opnemen met de ambassade of 

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

te verkrijgen, waarbij kennis over de juiste identiteit van de betrokkene cruciaal is. Hoewel 

sommige landen tot een identificatieprocedure 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, waardoor verwijderingen van 

Algerijnse onderdanen vanuit de gevangenis een lage kans op slagen hebben (Breuls & De 

Ridder, 2014). Dit heeft dan weer een invloed op de ‘counterstrategieën’ die vreemdelingen 

zonder verblijfsrecht hanteren: vanwege de moeilijke identificatieprocedure van Algerijnen 

claimen bijvoorbeeld heel wat Marokkaanse onderdanen die een terugkeer willen vermijden, 

dat ze de Algerijnse nationaliteit hebben (Van Der Leun, 2003). Dit beïnvloedt dan weer het 

hoge aantal gedetineerden met de ‘Algerijnse’ nationaliteit in de penitentiaire statistieken. 

4.3.3 Modus operandi 

4.3.3.1 De dossierstudie 

Ter voorbereiding van een eventueel bezoek aan de gevangenis raadplegen migratiebegeleiders 

in de eerste plaats het beschikbare dossier van gedetineerden zonder verblijfsrecht in de 

databank van de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit kan de migratiebegeleiders reeds in staat 

stellen om de betrokken persoon te identificeren aan de hand van de aanwezigheid van 

vingerafdrukken, voormalige aanvragen tot verblijfsrecht en/of identiteitsstukken zoals een 

paspoort of een identiteitskaart. Indien bijkomende informatie noodzakelijk is, plannen de 

migratiebegeleiders een gevangenisbezoek. 

4.3.3.2 Het gevangenisbezoek 

Bij een bezoek aan de gevangenis hebben de migratiebegeleiders tevens toegang tot het 

penitentiaire dossier aanwezig op de griffie (art. 74/8 §1 Vreemdelingenwet). De ministeriële 

omzendbrief nr. 1815 ‘Gedetineerde vreemdelingen’20 bepaalt concreet dat de uitwisseling van 

informatie betrekking heeft op de opsluitingsfiche, documenten ter staving van de 

opsluitingstitel(s), de identiteits- of reisdocumenten, de inventarislijst van de gedeponeerde 

verboden en waardevolle voorwerpen, de bezoek- en telefoongegevens. De migratiebegeleiders 

moeten tevens aangeven of ze wensen vingerafdrukken of een foto van de betrokkene te nemen 

met het oog op identificatie. Ze kunnen ook verzoeken tot een gesprek met een directeur of een 

medewerker van de psychosociale dienst. Inzage in het medische dossier of de psychosociale 

verslagen kan niet worden verleend. Onderzoek toont aan dat een goede verstandhouding met 

                                                           
19 Voor bepaalde landen (bv. Albanië) kan de Dienst Vreemdelingenzaken zelf een EU laissez-passer opstellen 

wanneer ze niet over een identiteitsdocument beschikt. Voorwaarde is dat er een quasi zekerheid bestaat over de 

nationaliteit van de persoon. Op die manier kan de gedwongen verwijdering georganiseerd worden zonder dat er 

een identificatieprocedure voor de consulaire vertegenwoordiging moet worden opgestart. 
20 In werking getreden op 7 maart 2013. 
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personeelsleden van de gevangenis kan resulteren in informatie op basis van bijvoorbeeld 

tuchtrapporten of specifieke gewoontes van gedetineerden (Vanquekelberghe, 2012: 51). 

Tijdens het face-to-face interview delen de migratiebegeleiders de actuele verblijfstatus mee 

aan buitenlandse gedetineerden en de daaruit volgende intentie tot verwijdering van het 

grondgebied. De migratiebegeleiders peilen tevens naar bijkomende informatie zoals reisroutes, 

jeugdverhalen, etc. die een positieve identificatie kan opleveren. Gedetineerden zonder 

verblijfsrecht hebben de mogelijkheid om een verklaring tot vrijwillig vertrek te handtekenen 

(Bergans et al., 2010: 121). Gelet op een arrest van het Europees Hof van Justitie inzake het 

recht om gehoord te worden bij elke nadelige beslissing ten aanzien van een persoon leggen 

migratiebegeleiders tevens een vragenlijst ‘hoorrecht’ voor aan gedetineerden zonder 

verblijfsrecht. 21  Hierdoor kunnen personen motiveren waarom in hun optiek een 

verwijderingsbeslissing niet mogelijk is. 

Sommige ambassades en consulaten sturen een medewerker naar de gevangenis met het oog op 

identificatie. Recent werd een proefproject opgezet binnen de Dienst Vreemdelingenzaken om 

deze interactie via video conference te laten verlopen. Indien de door de migratiebegeleiders 

verzamelde informatie volstaat voor een identificatie levert de betrokken ambassade of 

consulaat een reisdocument af. 

Voor een diepgaand inzicht in de werking van de dienst migratiebegeleiders, raadpleeg: 

Vanquekelberghe, C. (2012). Identificatie van irreguliere vreemdelingen? De rol van 

migratieambtenaren in een penale context. Onuitg. Masterproef Criminologie, Vrije 

Universiteit Brussel (Promotor: Prof. Dr. K. Beyens). 

 

In de jaarverslagen van de Dienst Vreemdelingzaken kan een jaarlijkse update van het aantal 

behandelde dossiers en het aantal positieve identificaties worden geraadpleegd, zie 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/Publicaties.aspx. 

 

5 Conclusie 

Op basis van de Vreemdelingenwet is de Dienst Vreemdelingenzaken ook bevoegd voor 

buitenlandse gedetineerden. In 2015 maakte deze groep 45% uit van de gevangenispopulatie. 

In het bijzonder de categorie buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht heeft in het 

laatste decennia een bijzondere opmars gekend. Daarnaast vertoont deze categorie een relatief 

afwijkend hechtenispatroon in vergelijking met Belgische gedetineerden, maar zeker ook in 

vergelijking met buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht. 

Niet alleen op cijfermatig vlak, maar ook wat betreft het dagelijkse leven in de gevangenis laten 

buitenlandse gedetineerden en in het bijzonder gedetineerden zonder verblijfsrecht zich 

                                                           
21  Europees Hof van Justitie, Arrest nr. C-249/13 van 11 december 2014, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=NL&mode=l

st&dir=&occ=first&part=1&cid=147709. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/Publicaties.aspx
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=147709
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=147709
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kenmerken door specifieke ‘pains of imprisonment’ die hoofdzakelijk voortvloeien uit hun 

aparte socio-economische kenmerken en hun verblijfstatus. 

Gelet op de hoge vertegenwoordiging van buitenlandse gedetineerden en het aandeel 

gedetineerden zonder verblijfsrecht binnen de Belgische gevangenispopulatie speelt de Dienst 

Vreemdelingenzaken een cruciale rol binnen de Belgische penitentiaire context. De 

administratieve opvolging van de dossiers van buitenlandse gedetineerden gebeurt in functie 

van de vrijstellingsbeslissing en de eventueel daarop volgende verwijderingsbeslissing. Hierbij 

is het registreren en actualiseren van de verblijfstatus doorheen de duur van de straf primordiaal. 

Recentelijk werd deze opvolging nog meer cruciaal aangezien de administratieve detentie in de 

gevangenissen heden verboden is. De specificiteit van buitenlandse gedetineerden zonder 

verblijfsrecht maakt dat de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier opvolgt naarmate de penale 

invrijheidstelling nadert en dat – indien nodig – tijdens de fase van de strafuitvoering de nodige 

stappen worden genomen om tot een positieve identificatie te komen met het oog op 

verwijdering van het grondgebied. Te dien einde gaat de Dienst Vreemdelingenzaken op zoek 

naar persoonsgegevens in de justitiële en penitentiaire dossierstukken en de beschikbare 

dossiers in de databank van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien noodzakelijk wordt een 

bezoek in de gevangenis georganiseerd. De Dienst Vreemdelingenzaken beperkt op die manier 

het aantal overbrengingen van gedetineerden zonder verblijfsrecht naar de gesloten centra voor 

illegalen, waar quota het aantal plaatsen voor deze doelgroep limiteren. 

Door de toenemende aanwezigheid van de Dienst Vreemdelingenzaken binnen de penitentiaire 

context en het initiëren van identificatieprocedures tijdens de strafrechtelijke detentie, wordt de 

kans op een directe verwijdering van het grondgebied op het moment van de invrijheidstelling 

uit de gevangenis verhoogt. Er kunnen, net zoals in hoofdstuk 28 over de vervroegde 

invrijheidsstelling van buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht, vragen gesteld worden 

over de toenemende invloed van migratiecontrole binnen de penitentiaire setting. Vanuit 

penologisch oogpunt kan de vraag gesteld worden in welke mate de toegenomen focus op 

verwijderingen de bovenhand heeft gekregen op de realisering van penale doelstellingen zoals 

sociale re-integratie. Een gebrek aan aandacht hiervoor werkt bovendien gevoelens van 

ongelijkheid en een negatieve detentiebeleving van buitenlandse gedetineerden zonder 

verblijfsrecht in de hand. Het is dan ook geen wonder dat buitenlandse gedetineerden de 

onzekerheden omtrent verblijfsrechtelijke aspecten alsmede de implicaties hiervan ervaren als 

een specifieke ‘pain of imprisonment’. 
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