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Artikel

Lars Breuls1 

Recente	ontwikkelingen	in	wetgeving	en	
rechtspraak	met	betrekking	tot	buitenlandse	
gedetineerden

Sinds de laatste decennia van de twintigste 
eeuw, maar zeker na de eeuwwisseling, kreeg 
de bestrijding van illegale migratie een sterke 
impuls. Een groot aantal internationale auteurs 
merkt daarbij tendensen van criminalisering van 
migratie op.2  Stumpf introduceerde in dat verband 
het concept ‘crimmigratie’, waarmee ze onder meer 
verwijst naar een toenemende overlap tussen 
vreemdelingenrecht en strafrecht: enerzijds worden 
migratie-gerelateerde overtredingen vaker via het 
strafrecht beteugeld en anderzijds worden er vaker 
vreemdelingenrechtelijke gevolgen gekoppeld 
aan strafrechtelijke veroordelingen (met name 
verwijdering van het grondgebied).3

Deze ontwikkelingen kennen ook hun doorwerking 
binnen de penitentiaire setting. Aas spreekt van een 
graduele ontwikkeling van een ‘bordered penality’, 
een tweeledig strafrechts- en strafuitvoeringssysteem 
waarbij er voor vreemdelingen zonder verblijfsrecht 
een verschuiving van penale interventies plaatsgrijpt. 
Rond deze groep heeft er zich een penale cultuur 
gevormd die gericht is op uitsluiting: niet de re-
integratie in de samenleving, maar de verwijdering 
van het grondgebied is daarbij centraal komen te 
staan.4  Een verstrekkend voorbeeld hiervan is het 
‘hubs and spokes’-beleid dat in 2009 in Engeland en 
Wales geïmplementeerd werd, waarbij specifieke 
gevangenisinrichtingen voor buitenlandse 
gedetineerden werden opgericht met het oog 

op hun verwijdering van het grondgebied na het 
uitzitten van de straf. In deze inrichtingen werkt het 
gevangenispersoneel als ‘quasi-immigration agents’ 
en kan de detentie ‘gemaximaliseerd’ worden door 
het uitvoeren van een administratieve detentie in 
de gevangenis na het uitzitten van de straf zolang er 
redelijke perspectieven op repatriëring zijn.5

Ook in België is het samenspel tussen de Dienst 
Vreemdelingenzaken en het gevangeniswezen 
aanzienlijk toegenomen sinds de eeuwwisseling. In dit 
tijdschrift werden deze ontwikkelingen al meermaals 
onder de aandacht gebracht, waarbij onder meer 
de vraag gesteld werd in welke mate penologische 
principes zoals sociale re-integratie, vervat in de 
Basiswet,6 (nog) van toepassing zijn op gedetineerden 
zonder verblijfsrecht voor wie er een specifieke 
vervroegde invrijheidstellingsprocedure bestaat die 
gericht is op de verwijdering van het grondgebied.7

In dit artikel zullen enkele recente ontwikkelingen in 
wetgeving en rechtspraak besproken worden die een 
impact hebben voor buitenlandse gedetineerden in 
de Belgische gevangenissen. Enerzijds werden er voor 
buitenlandse gedetineerden zonder verblijfsrecht een 
aantal wijzigingen doorgevoerd met de Potpourri II-
regeling van minister Geens.8 In deze bijdrage zullen 
we stilstaan bij de uitsluiting van gedetineerden zonder 
verblijfsrecht van andere strafuitvoeringsmodaliteiten 
dan de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 
verwijdering van het grondgebied, aangezien twee 
recente cassatiearresten nuance aanbrengen bij deze 

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 (Lars.Breuls@vub.be). De auteur wenst Olivia Nederlandt uitdrukkelijk te bedanken voor het vestigen van zijn aandacht 
op enkele recente ontwikkelingen in de rechtspraak, die in dit artikel besproken worden.

2 Zie o.a. K.F. AAS, “Crimmigrant bodies and bona fide travelers: Surveillance, citizenship and global governance”, Theoretical Criminology 2011, 331-346; 
A. ALIVERTI, “Making people criminal: The role of the criminal law in immigration enforcement”, Theoretical Criminology 2012, 417-434; J.M. CHACON, 
“Managing migration through crime”, Columbia Law Review 2009, 138-148.

3 J. STUMPF, “The crimmigration crisis: Immigrants, crime, and sovereign power”, American University Law Review 2006, 381-384. 
4 K.F. AAS, “Bordered penality: Precarious membership and abnormal justice”, Punishment & Society 2014, 520-541.
5 E. KAUFMAN, Punish and expel. Border control, nationalism, and the new purpose of the prison, Oxford, Oxford University Press, 2015, 79-112.
6 Art. 9 § 2 Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1 februari 2005, 2.815.
7 S. DE RIDDER, “Zijn vreemdelingenrecht en penitentiair recht verenigbaar? Beslissingen tot invrijheidstelling van ‘illegale’ gedetineerden”, FATIK 2012, afl. 135, 

31-36; L. BREULS & S. DE RIDDER, “De Wet op de Externe Rechtspositie als werkinstrument bij het repatriëren van vreemdelingen zonder recht op verblijf?”, FATIK 
2014, afl. 144, 4-15; H. JANSEN, S. DE RIDDER en V. SCHEIRS, “Eindelijk vrij! Een terugkeer naar (n)ergens: Invrijheidstelling van illegale gedetineerden, FATIK 
2010, afl. 126, 6-15.

8 Voluit: Wet 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2012, 13.130.
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uitsluiting. Anderzijds voerde staatssecretaris Francken 
recent een aantal veelbesproken wijzigingen door 
aan de Vreemdelingenwet9 waarbij de mogelijkheden 
werden uitgebreid om het verblijfsrecht van 
buitenlandse gedetineerden met verblijfsrecht in 
te trekken. We zullen de voorgeschiedenis en de 
gevolgen van deze wijzigingen uitvoerig onder de loep 
nemen.

Buitenlandse gedetineerden 
zonder verblijfsrecht: 
verwijdering van het 
grondgebied als enige optie?
Met de Potpourri II-regeling werden verschillende 
wijzigingen aan de Wet Externe Rechtspositie10  
doorgevoerd die gericht waren op het 
vergemakkelijken en versnellen van verwijderingen 
en het vergroten van de controle op de naleving 
van terugkeerverboden door veroordeelden zonder 
verblijfsrecht.11 Inzake strafuitvoeringsmodaliteiten 
werd uitdrukkelijk bepaald dat een veroordeelde 
zonder verblijfsrecht enkel nog een aanvraag tot 
occasionele uitgaansvergunning en voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van 
het grondgebied kan doen.12 Dit lijkt grotendeels 
een codificatie van een bestaande praktijk. Uit 
interviews met gevangenisdirecteurs in het kader 
van eigen masterproefonderzoek uit 2014 bleek dat 
een veroordeelde zonder verblijfsrecht in sommige 
gevallen beroep kon doen op een uitgaansvergunning 
om zich naar het gemeentehuis te begeven en 
bepaalde administratieve handelingen te stellen om 
een eventueel verblijfsrecht in orde te brengen. Andere 
strafuitvoeringsmodaliteiten werden in de regel niet 
toegekend, al maakten verschillende directeurs ook 
gewag van uitzonderlijke gevallen waarin penitentiair 
verlof of elektronisch toezicht werd toegekend. Het 
betrof dan dossiers waarin vreemdelingenrechtelijke 
procedures omtrent verblijfsrecht bleven aanslepen.13  
De facto verandert de Potpourri II-regeling dus weinig 
aan de bestaande praktijk, al lijken laatstgenoemde 
uitzonderingen niet langer mogelijk.

Recent werden echter twee cassatieberoepen ingesteld 

tegen beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank 
om aanvragen voor penitentiair verlof, elektronisch 
toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling 
onontvankelijk te verklaren. In het cassatiearrest van 
22 maart 2017 staat de vraag naar de retroactiviteit 
van strafuitvoeringsrecht centraal.14 De eiser verwijst 
naar rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) om aan te klagen dat de 
uitsluiting van strafuitvoeringsmodaliteiten ook van 
toepassing is op gedetineerden zonder verblijfsrecht 
die voor de inwerkingtreding van de Potpourri II-
regeling werden veroordeeld. Op 21 oktober 2013 
oordeelde het EHRM namelijk in de zaak Del Rio Prada 
v. Spanje dat wetswijzigingen tijdens het uitzitten 
van de straf kunnen resulteren in “the redefinition or 
modification of the scope of the ‘penality’ imposed by 
the trial court”.15 Voorwaarde vooraleer te spreken 
van een schending van het legaliteitsbeginsel is dat 
deze ontwikkeling niet kon worden voorzien door de 
veroordeelde op het moment dat de strafrechtelijke 
feiten werden gepleegd. Het Hof van Cassatie heeft 
de zaak naar het Grondwettelijk Hof doorverwezen, 
dat op de prejudiciële vraag dient te antwoorden 
of de retroactiviteit van de Potpourri II-regeling het 
legaliteitsbeginsel schendt. Op het moment van 
schrijven is deze zaak nog hangende.

Het cassatiearrest van 26 april 2017 heeft betrekking 
op een geval waarin een veroordeelde zonder 
verblijfsrecht een schorsend beroep bij de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen heeft ingediend.16  
De betrokkene kreeg daarom een zogenaamde 
‘bijlage 35’ betekend. Dit is een bijzonder 
verblijfsdocument waarin wordt vastgesteld dat 
betrokkene op het grondgebied mag verblijven 
in afwachting van de beslissing van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. Doorheen deze periode 
wordt er echter geen verblijfsrecht toegekend. Het 
Hof van Cassatie grijpt terug naar de voorbereidende 
werken van de Potpourri II-regeling waarin wordt 
gesteld dat een veroordeelde zonder verblijfsrecht niet 
in aanmerking komt voor strafuitvoeringsmodaliteiten 
die tot doel hebben om de sociale re-integratie op 
het Belgische grondgebied te faciliteren, aangezien 
zij niet (langer) op het grondgebied mogen 
verblijven. Het schorsend beroep bij de Raad voor 

9 Voluit: Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 31 december 
1980, 14.584.

10 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, 30.455.

11 Voor een uitgebreide bespreking, zie: O. NEDERLANDT, “L’exécution des peines en proie aux réformes. La réinsertion, un horizon toujours plus lointain?”, RDPC 
2016, 1029-1042.

12 Art. 20 en art. 25/2 Wet Externe Rechtspositie.
13 L. BREULS, Vrijstelling en verwijdering als keerzijden van eenzelfde medaille? De rol van de gevangenisdirecteur in de (vervroegde) invrijheidstellingsprocedures 

van gedetineerden zonder recht op verblijf, onuitg. meesterproef Criminologie, Vrije Universiteit Brussel, 2014-15, 124 p. 
14 Cass. 22 maart 2017, P.17.0241.F. 
15 EHRM 21 oktober 2013, nr. 42750/09, Del Rio Prada/Spanje.
16 Cass. 26 april 2017, P.17.0375.F. Een noot die de voorgeschiedenis en het arrest omvangrijk kadert, zal verschijnen in november 2017: J. HARDY & O. 

NEDERLANDT, “L’annexe 35: sésame pour les condamnés sans titre de séjour devant le tribunal de l’application des peines?” (noot onder Cass. 26 april 2017, 
P.17.0375.F), RDPC 2017, in druk.
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Vreemdelingenbetwistingen impliceert echter, 
zonder dat er verblijfsrecht wordt toegekend, dat 
de veroordeelde wel op het Belgische grondgebied 
mag verblijven. Zolang deze situatie aanhoudt is een 
sociale re-integratie op het Belgische grondgebied 
volgens het Hof van Cassatie mogelijk. De aanvraag 
voor andere strafuitvoeringsmodaliteiten dan de 
voorlopige invrijheidstelling dient dus ontvankelijk 
verklaard te worden. Door dit cassatiearrest zijn met 
andere woorden bepaalde uitzonderingen waarvan de 
gevangenisdirecteurs in 2014 gewag maakten, weer 
mogelijk in de praktijk.

Buitenlandse gedetineerden 
met verblijfsrecht: verruimde 
mogelijkheden tot intrekking 
van het verblijfsrecht
Op 24 februari 2017 werden, met de nodige 
media-aandacht, verschillende wijzigingen aan de 
Vreemdelingenwet doorgevoerd die een impact 
hebben op de buitenlandse gedetineerden in de 
Belgische gevangenissen.17 In de wetgeving wordt 
er een onderscheid gemaakt tussen burgers van 
de Europese Unie (en personen die onder het 
gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen) enerzijds 
en onderdanen van derde landen anderzijds. We 
zullen de bespreking in dit artikel beperken tot deze 
laatste groep. Op enkele nuanceverschillen na,18 
liggen identieke principes aan de grondslag van de 
wijzigingen die betrekking hebben op EU-burgers. 
Deze vallen dus buiten het bestek van het artikel. Om 
de doorgevoerde aanpassingen ten volle te begrijpen 
dient er echter eerst te worden ingegaan op de 
voorgaande situatie en de eerdere evolutie van de 
Vreemdelingenwet.

Voorgeschiedenis

In het verleden was het reeds mogelijk om het 
verblijfsrecht van veroordeelden met de niet-
Belgische nationaliteit in te trekken: de terugwijzing 
en de uitzetting vormden de middelen hiertoe. De 
vreemdeling die niet in het Rijk gevestigd is, kon 
worden teruggewezen bij ministerieel besluit wanneer 

hij/zij de openbare orde of de veiligheid van het land 
geschaad had. De vreemdeling die gevestigd is of de 
status van langdurig ingezetene geniet, kon enkel 
worden uitgezet en dit wanneer hij/zij de openbare 
orde of de veiligheid van het land ernstig geschaad 
had. Hiertoe diende een koninklijk besluit tot uitzetting 
te worden afgeleverd nadat eerst een advies van de 
Commissie van Advies voor Vreemdelingen werd 
ingewonnen. Zowel het ministerieel besluit tot 
terugwijzing als het koninklijk besluit tot uitzetting 
impliceerden bovendien een verbod om gedurende 
tien jaar terug te keren naar België. Binnen de Dienst 
Vreemdelingenzaken was het Bureau Opgeslotenen, 
dat instaat voor de administratieve opvolging 
van de dossiers van buitenlandse gedetineerden 
met het oog op het bepalen van eventuele 
verwijderingsmaatregelen, als enige bevoegd voor 
het opstarten van een procedure tot terugwijzing of 
uitzetting, waardoor deze maatregel steeds een reactie 
op een veroordeling tot een gevangenisstraf voor 
strafrechtelijke feiten betrof.19

Praktijken van terugwijzing en uitzetting zijn reeds 
verschillende decennia een politiek strijdpunt. Bergans 
e.a. hebben deze evolutie gedocumenteerd.20 Minister 
van Justitie21 Wathelet installeerde in 1990 het principe 
waarbij er, vooraleer tot terugwijzing of uitzetting over 
te gaan, een afweging gemaakt moest worden tussen 
het aantal jaren verblijf in België en de grootte van de 
straf: “Bij meer dan tien jaar verblijf was een veroordeling 
tot minstens vijf jaar gevangenisstraf vereist; bij een 
verblijf van minder dan tien jaar was een veroordeling 
tot minstens drie jaar gevangenisstraf nodig.”22 Personen 
die geboren waren in België, op zeer jonge leeftijd 
naar België gekomen waren, gehuwd waren met een 
Belgische vrouw of Belgische kinderen hadden, konden 
niet worden teruggewezen of uitgezet. Minister van 
Binnenlandse Zaken Vande Lanotte kwam in 1995 
terug op dat laatste principe voor de gevallen waarin 
betrokkene zich schuldig had gemaakt aan zware 
misdrijven of recidive. In 2002 vaardigde minister van 
Binnenlandse Zaken Duquesne evenwel opnieuw 
meer beschermende instructies uit, die in 2005 werden 
ingeschreven in het voormalige artikel 21 van de 
Vreemdelingenwet.23 

17 Wet 24 februari 2017 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken, BS 
19 april 2017, 51.890.

18 Bepaalde categorieën van EU-burgers kennen een extra bescherming tegen de intrekking van het verblijfsrecht. Zo is minderjarigheid of een onafgebroken 
verblijf in België gedurende tien voorafgaande jaren een extra beschermende factor in de zin dat personen die aan een van deze criteria voldoen slecht om 
dwingende redenen van nationale veiligheid het verblijfsrecht kunnen verliezen. Deze bescherming gaat verder dan die van onderdanen van derde landen 
(zie infra).  

19 S. DE RIDDER en M. VAN DER WOUDE, “Changing practices regarding the implementation of entry bans in Belgian migration policy since 1980” in M.J. GUIA, 
R. KOULISH en V. MITSILEGAS (eds.), Immigration detention, risk and human rights. Studies on immigration and crime, Cham, Springer, 178-179.

20 K. BERGANS, W. CRUYSBERGHS, G. VERBAUWHEDE et al., “Het verwijderingsbeleid” in M.-C. FOBLETS en D. VANHEULE (eds.), Migratie- en migrantenrecht. 
Recente ontwikkelingen (Deel 13), Brugge, Die Keure, 2010, 89-93.

21 Tot 1994 ressorteerde de Dienst Vreemdelingenzaken onder het ministerie van Justitie en niet (zoals tot op heden het geval is) onder het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

22 K. BERGANS, W. CRUYSBERGHS, G. VERBAUWHEDE et al., “Het verwijderingsbeleid” in M.-C. FOBLETS en D. VANHEULE (eds.), Migratie- en migrantenrecht. 
Recente ontwikkelingen (Deel 13), Brugge, Die Keure, 2010, 90.

23 Ibid., 91.
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Er werden in het voormalige artikel 21 van 
de Vreemdelingenwet drie categorieën van 
vreemdelingen onderscheiden. De eerste categorie 
betrof de vreemdelingen die nooit mochten 
worden teruggewezen of uitgezet, met name 1) 
de vreemdeling die geboren werd in het Rijk of 
aangekomen is voor de leeftijd van twaalf jaar en 
die er sindsdien voornamelijk en op regelmatige 
wijze verblijft en 2) de door de Belgische overheden 
erkende vluchteling. De tweede categorie omvatte 
de vreemdelingen die enkel konden worden 
teruggewezen of uitgezet in het geval van een 
ernstige aanslag op de veiligheid van het land, met 
name 1) de vreemdeling die sedert minstens twintig 
jaar op regelmatige wijze in België verblijft en 2) 
de vreemdeling die niet veroordeeld werd tot een 
gevangenisstraf van minstens vijf jaar en het ouderlijk 
gezag als ouder of voogd uitoefent ten aanzien 
van minstens één kind dat op regelmatige wijze 
in België verblijft. Tot slot was er nog de categorie 
van vreemdelingen die niet mochten worden 
teruggewezen behalve in het geval van een ernstige 
aanslag op de openbare orde of de veiligheid van het 
land, waaronder de vreemdeling die sedert minstens 
tien jaar op regelmatige en ononderbroken wijze in 
België verblijft.

Evolutie terugwijzingen en uitzettingen24

Wanneer we de beschikbare cijfergegevens 
bestuderen, valt het op dat doorheen de periode 
1994-2013 het aantal uitzettingen beperkt bleef, 
schommelend tussen 0 en 23. Een lichte piek 
valt op te merken bij de aanvang van de huidige 
regeerperiode (2014: N=47; 2015: N=34). Het aantal 
terugwijzingen kent een duidelijke stijging na 
de eeuwwisseling om te pieken in 2012 (N=536) 

en vervolgens sterk af te nemen. Het aantal 
veroordeelden waarvan het verblijfsrecht werd 
ingetrokken ligt echter veel lager. Een beslissing 
tot terugwijzing kan namelijk niet gelijkgesteld 
worden aan een beslissing om het verblijfsrecht in 
te trekken. Aangezien er aan een ministerieel besluit 
tot terugwijzing een terugkeerverbod van tien jaar 
vasthangt, werd deze maatregel ook genomen ten 
aanzien van veroordeelden zonder verblijfsrecht: 
enkel een bevel om het grondgebied te verlaten 
opleggen zou immers betekenen dat eens dit 
bevel was uitgevoerd, de betrokkene eventueel 
onmiddellijk op legale wijze het grondgebied 
opnieuw zou kunnen betreden. De doelstelling van 
de terugwijzing was in deze gevallen dus niet het 
intrekken van het verblijfsrecht (de veroordeelde 
beschikte hier niet over), maar louter het opleggen 
van een terugkeerverbod. Meteen kan ook de daling 
van het aantal terugwijzingen na 2012 verklaard 
worden. In 2012 werd namelijk de Terugkeerrichtlijn 
in de interne rechtsorde geïmplementeerd.25 Hierdoor 
ontstond de mogelijkheid om aan iedere vreemdeling 
zonder verblijfsrecht een inreisverbod van meer 
dan vijf jaar op te leggen omwille van het vormen 
van een ernstige bedreiging voor de openbare 
orde of de nationale veiligheid. Indien een eerdere 
beslissing tot verwijdering niet werd uitgevoerd, kan 
een inreisverbod van maximum drie jaar opgelegd 
worden.26 Hoewel er weliswaar rekening gehouden 
dient te worden met de specifieke omstandigheden 
van elk geval, kreeg het inreisverbod al snel een 
quasi-gestandaardiseerde toepassing in de praktijk 
voor vreemdelingen zonder verblijfsrecht die geen 
vrijwillig gevolg hebben gegeven aan een bevel 
om het grondgebied te verlaten.27 Het gebruik 
van het ministerieel besluit tot terugwijzing bleef 
voortaan voorbehouden voor de situaties waarin het 
verblijfsrecht van buitenlandse gedetineerden diende 
te worden ingetrokken (2014: N=29; 2015: N=31).

In 2015 werd dus van 65 buitenlandse gedetineerden 
het verblijfsrecht ingetrokken. Er kan bijgevolg gesteld 
worden dat het intrekken van het verblijfsrecht 
vooralsnog een relatief beperkte praktijk is, zeker als we 
een vergelijking met de Angelsaksische wereld maken. 
In Engeland en Wales bijvoorbeeld werd met de UK 
Borders Act van 2007 het principe geïnstalleerd dat 
alle verblijfsgerechtigde buitenlandse gedetineerden 
die geen deel uitmaken van de Europese Economische 

24 De cijfers voor de periode 1994-2009 komen uit K. BERGANS, W. CRUYSBERGHS, G. VERBAUWHEDE et al., “Het verwijderingsbeleid” in M.-C. FOBLETS en D. 
VANHEULE (eds.), Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (Deel 13), Brugge, Die Keure, 2010, 92. De cijfers voor de periode 2010-2015 komen uit 
de jaarverslagen van de Dienst Vreemdelingenzaken, raadpleegbaar via https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/Publicaties.aspx.

25 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor 
de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, Pb.L. 24 december 2008, 348/98, geïmplementeerd met de wet 19 
januari 2012 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, BS 17 februari 2012, 11.412. 

26 Art. 74/11 Vreemdelingenwet.
27 S. DE RIDDER en M. VAN DER WOUDE, “Changing practices regarding the implementation of entry bans in Belgian migration policy since 1980” in M.J. GUIA, 

R. KOULISH en V. MITSILEGAS (eds.), Immigration detention, risk and human rights. Studies on immigration and crime, Cham, Springer, 180-181.
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Ruimte (EER) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
minstens één jaar verplicht gerepatrieerd dienen te 
worden (‘mandatory deportation’). Eenzelfde regeling 
geldt voor EER-burgers die een gevangenisstraf van 
minstens twee jaar opliepen.28

Recente wetswijziging

Met de recente wijziging van de Vreemdelingenwet 
werd het systeem van terugwijzing en uitzetting 
afgeschaft. De minister of zijn gemachtigde kan 
voortaan het verblijfsrecht intrekken om redenen 
van openbare orde of nationale veiligheid door 
middel van een bevel om het grondgebied te 
verlaten. De wetswijzigingen zijn niet van toepassing 
op vreemdelingen die de vluchtelingenstatus of 
subsidiaire bescherming genieten, waardoor zij 
beschermd blijven tegen de intrekking van het 
verblijfsrecht om redenen van openbare orde.29 
Voor bepaalde categorieën van vreemdelingen 
zijn daarenboven ernstige redenen van openbare 
orde of nationale veiligheid vereist, met name voor 
de vreemdeling die gevestigd is, die de status van 
langdurig ingezetene geniet of die sinds minstens 
tien jaar is toegelaten tot een verblijf van meer dan 
drie maanden en sindsdien ononderbroken in België 
verblijft. De wet stelt daarenboven in het algemeen 
voorop dat het gedrag van de betrokkene een 
werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging 
voor een fundamenteel belang van de samenleving 
moet zijn en dat er rekening gehouden moet worden 
met de duur van het verblijf in België, het bestaan 
van banden in België of het ontbreken van banden 
in het herkomstland, de leeftijd en de gevolgen voor 
betrokkene en diens familieleden.

Het is duidelijk dat de procedure tot intrekking 
van het verblijfsrecht minder zwaar is geworden: 
de minister of zijn gemachtigde kan de beslissing 
tot intrekking nemen, een voorafgaand advies van 
de Commissie van Advies voor Vreemdelingen 
is niet langer vereist en de bescherming die 
bepaalde categorieën van vreemdelingen genoten 
is hervormd en afgezwakt. In de voorbereidende 
werken30 wordt door de staatssecretaris aangehaald 
dat procedurele waarborgen zoals het hoorrecht 
en het evenredigheidsbeginsel, de zeer ruime 
beoordelingsbevoegdheid van de administratie 
compenseren, maar anderzijds valt duidelijk tussen 
de regels (en soms zelfs expliciet) te lezen dat 

verregaande procedurele waarborgen voorheen het 
beslissingsproces vertraagden. Opvallend hierbij is 
dat het werken aan reclassering in de gevangenis 
geproblematiseerd wordt: “Dankzij de langdurige 
termijn beschikt de vreemdeling over meer tijd om 
resocialisatiemaatregelen te ondergaan (opleiding, 
psychosociale follow-up, professionele follow-up 
enzovoort), alsmede om door gevangenisbezoeken 
gestaafde familiebanden te onderhouden of er 
nieuwe aan te knopen. Wanneer de belangen van de 
Staat en die van de vreemdeling tegen elkaar worden 
afgewogen, kunnen die aspecten sterker ten gunste van 
de vreemdeling doorwegen, wat het moeilijk of zelfs 
onmogelijk maakt een maatregel te treffen.”31 Dat deze 
voorbereiding op de terugkeer naar de samenleving 
een recht van de gedetineerde is, lijkt daarbij slechts 
een bijzaak.

De wetswijzigingen in het algemeen worden 
gelegitimeerd als noodzakelijk in de strijd tegen 
terrorisme en radicalisering. In de Commissie 
Binnenlandse Zaken verwijst Francken uitgebreid naar 
Salah Abdeslam, die nooit de Belgische nationaliteit 
heeft gehad, maar wiens verblijfrecht niet kon 
worden ingetrokken omdat hij hier geboren was. De 
staatssecretaris verwijst naar 70 soortgelijke gevallen: 
20 worden in verband gebracht met terrorisme, 50 
worden in verband gebracht met zeer zware criminele 
feiten. Doorheen het debat wordt echter duidelijk 
dat, op basis van rechtspraak van het Europees Hof 
van Justitie en het Hof van Cassatie ook drugshandel 
als een ernstige verstoring van de openbare orde en 
zwartwerk als een verstoring van de openbare orde 
kan worden beschouwd. Verder moet de aandacht 
gevestigd worden op de verandering in terminologie: 
waar er voorheen sprake was van het (ernstig) schaden 
van de openbare orde of nationale veiligheid, zijn nu 
enkel nog (ernstige) redenen van openbare orde of 
nationale veiligheid vereist. Dit is een weloverwogen 
beslissing zodat niet langer enkel vreemdelingen 
die veroordeeld zijn geweest voor of op heterdaad 
betrapt werden op strafrechtelijke feiten in aanmerking 
komen voor de intrekking van het verblijfsrecht. 
De staatssecretaris stelt inderdaad dat een of meer 
veroordelingen een aanwijzing kan zijn voor de 
gevaarlijkheid van een persoon, maar geen conditio 
sine qua non vormt.

Tot slot blijkt uit de discussie in de Commissie 
Binnenlandse Zaken dat er een zekere consensus 

28 E. KAUFMAN en M. BOSWORTH, “The prison and national identity: Citizenship, punishment and the sovereign state” in D. SCOTT (ed.), Why prison?, Cambridge, 
Cambridge University Press, 175.

29 Het statuut kan, op basis van een eerdere wetswijziging uit 2015, echter wel ingetrokken worden na een definitieve veroordeling voor een bijzonder ernstig 
misdrijf of wanneer er redelijke gronden bestaan om de persoon te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid (art. 55/3/1 Vreemdelingenwet). 
Het non-refoulementbeginsel kan er evenwel voor zorgen dat er geen bevel om het grondgebied te verlaten kan worden opgelegd, waardoor een illegaal 
verblijf op het grondgebied gedoogd dient te worden.

30 Wetsontwerp tot wijziging van de Vreemdelingenwet, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken, Parl.St. 
Kamer 2016-17, DOC 54 2215/001, 12 december 2016 en DOC 54 2215/003, 3 februari 2017.

31 Wetsontwerp tot wijziging van de Vreemdelingenwet, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken, Parl.St. 
Kamer 2016-17, DOC 54 2215/003, 3 februari 2017, 31.
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over de partijgrenzen heen bestaat dat het 
intrekken van het verblijfsrecht na een veroordeling 
voor ernstige strafrechtelijke feiten wenselijk is. 
Verschillende sprekers van de oppositie benadrukken 
dit zelfs expliciet. De discussie daarentegen focust 
voornamelijk op het intrekken van het verblijfsrecht 
zonder veroordeling voor strafrechtelijke feiten en 
het gebrek aan doeltreffendheid van de verwijdering 
van het grondgebied om de bescherming van de 
nationale veiligheid te garanderen in vergelijking met 
een opsluiting in de gevangenis. Er kan bijgevolg 
geconcludeerd worden dat het wetsontwerp zonder al 
te grote weerstand goedgekeurd werd.

Conclusie
Recente aanpassingen aan de Vreemdelingenwet 
hebben de procedure om het verblijfsrecht van 
buitenlandse gedetineerden in te trekken eenvoudiger 
gemaakt. Bovendien werd de absolute bescherming 
tegen de intrekking van het verblijfsrecht afgeschaft. 
Aan de ene kant kan er gesteld worden dat de huidige 
wetswijzigingen geen volstrekt radicale breuk met 
het verleden vormen, aangezien de evolutie op 
langere termijn aantoont dat de afwisseling van een 
permissiever en restrictiever beleid inzake het intrekken 
van verblijfsrecht reeds een langere voorgeschiedenis 
kent. Anderzijds is de huidige restrictieve regeling 
zonder twijfel de meest verregaande tot nog toe, in 
het bijzonder door de uitbreiding van de categorieën 
van personen die potentieel onder de regeling 
kunnen vallen. Dit tezamen met de vereenvoudigde 
administratieve procedure om het verblijfsrecht in 
te trekken maakt dat mogelijk de kiemen gelegd zijn 
voor een beleid dat sterk inzet op het intrekken van 

het verblijfsrecht van buitenlandse gedetineerden. 
Vooralsnog kan de situatie zeker niet vergeleken 
worden met het exceptioneel voorbeeld van Engeland 
en Wales. Een rem ligt bovendien in de bepalingen die 
vereisen dat er rekening gehouden wordt met de duur 
van het verblijf in België, de banden in België en de 
leeftijd. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zal 
een voorname rol spelen in het evolutief interpreteren 
van deze bepalingen.

Opmerkelijk blijft echter dat het debat in de 
Commissie Binnenlandse Zaken grotendeels 
focuste op de gevallen waarin het verblijfsrecht 
zou worden ingetrokken zonder voorafgaande 
strafrechtelijke veroordeling. Het valt daarbij op 
dat er kennelijk, op een beperkt tegengeluid na, 
grote consensus bestaat over de stelling dat het 
verblijfsrecht van vreemdelingen veroordeeld voor 
ernstige strafrechtelijke feiten moet kunnen worden 
ingetrokken, zelfs indien men reeds lange tijd in België 
woont. Ruimere penologische vragen, zoals de vraag of 
en wanneer samenlevingen een verantwoordelijkheid 
hebben voor de (re-integratieve?) bestraffing van 
personen die gedurende een lange tijd of zelfs 
hun volledige leven op hun grondgebied hebben 
geleefd, komen daarbij amper tot niet aan bod. Ook 
praktische vragen blijven onbesproken: wanneer in 
het detentietraject wordt er beslist om een procedure 
tot intrekking van het verblijfsrecht op te starten 
en wat gebeurt er in dat geval met de eventuele 
voorbereiding van de reclassering in België? Het Hof 
van Cassatie heeft in ieder geval geoordeeld dat, 
zolang er schorsende beroepsmogelijkheden zijn, de 
re-integratie in België voorbereid kan worden en ten 
uitvoer kan worden gelegd.


