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Myriadoc5: Terugkeer, tegen welke prijs? 

Myria, het Federaal Migratiecentrum, publiceert een kritisch rapport over het beleid op vlak van 

terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen. Deze Myriadoc: "Terugkeer, tegen welke 

prijs?" voert cijfers aan over administratieve aanhoudingen, detentie, terugkeer en verwijderingen. 

Myria doet ook aanbevelingen voor het verbeteren van het respect voor de grondrechten van 

vreemdelingen, die zich op een kritiek moment in hun leven bevinden.   

Administratieve aanhoudingen 

Tussen 2015 en 2016 is er een beduidende toename van het aantal administratieve aanhoudingen 

(+20%) van vreemdelingen in irregulier verblijf; sommige nationaliteiten meer dan anderen. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij de Soedanezen (x5), Eritreeërs (x4) en Iraniërs (x3). De opvolging van deze 

aanhoudingen (laten beschikken,  afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten of 

opsluiting), varieert sterk naargelang de nationaliteit. Dat heeft met veel factoren te maken, maar de  

haalbaarheid van een effectieve verwijdering is er zeker één van.  

Daarnaast blijft de kwestie van de administratieve aanhoudingen van vreemdelingen in onwettig 

verblijf onderwerp van veel discussie. De recente talrijke arrestaties van Soedanezen toonden dit 

nogmaals aan. Ook het plan om binnenkort personen in hun woonst te kunnen aanhouden, lokt 

discussie uit.  

Myria bekeek ook van nabij de praktijk van de aanhoudingen en het wetgevend kader daaromheen. 

Myria is van mening dat er voor bijkomende garanties moet gezorgd worden. De vreemdeling moet 

de mogelijkheid hebben om alle elementen met betrekking tot zijn persoonlijke situatie aan te 

brengen, die invloed kunnen hebben op de beslissing tot opsluiting in een gesloten centrum. Hij 

moet ook systematisch toegang hebben tot een tolk en, op zijn verzoek, een advocaat. 

Detentie 

Het aantal vreemdelingen dat vastgehouden wordt in gesloten centra, bleef stabiel tussen 2015 en 

2016. Toch heeft de regering besloten de capaciteit van de gesloten centra gevoelig te verhogen 

tegen 2021. 

 

Myria betreurt dat er tegelijkertijd niet meer middelen beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van 

alternatieven voor detentie. Myria herinnert eraan dat detentie in een gesloten centrum steeds als 

laatste middel moet worden ingezet. In 2016 waren ongeveer 14% van de personen in 

detentiecentra asielzoekers. Onder de vastgehouden vreemdelingen zijn er nog andere  kwetsbare 

profielen. In gesloten centrum 127bis plant men voor zeer binnenkort units voor gezinnen met 
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kinderen. Myria uitte reeds kritiek op deze maatregel. Detentie van kinderen – zelfs in 'aangepaste' 

structuren – valt, voor Myria, niet te rechtvaardigen.  

Myria keek ook naar de informatie die beschikbaar is voor gedetineerde vreemdelingen, en stelt 

manieren voor om deze te verbeteren. 

Terugkeer en verwijdering 

Myria stelt tussen 2015 en 2016 een stagnatie vast van het aantal repatriëringen naar de landen van 

herkomst. Anderzijds zijn de Dublin-transfers (naar een andere Europese staat die verantwoordelijk 

is voor de asielzoeker) en de bilaterale transfers (naar een andere Europese staat waar de 

vreemdeling een verblijfsrecht heeft) met respectievelijk 37% en 40% toegenomen. 

Hoewel er sinds de tragische dood van Semira Adamu in 1998 vooruitgang is geboekt, blijft de 

praktijk voor verbetering vatbaar. Met name het toezicht op de verwijderingsprocedure 

(afzondering, gebruik van dwang, etc.) kan beter. Er moet ook meer transparantie komen over de 

identificatieprocedure, en de activiteiten van de algemene inspectie van de federale politie (AIG) die 

verantwoordelijk is voor de controle op de verwijderingen. Ten slotte moet het klachtenmechanisme 

voor gevallen van mishandeling tijdens een verwijderingsprocedures worden versterkt. 

Permanente evaluatiecommissie 

Bovenal ontbreekt volgens Myria een echte evaluatieprocedure van het terugkeer- en 

verwijderingsbeleid. Verwezenlijkt het beleid de vooropgestelde doelstellingen? Hoeveel kost een 

verwijdering werkelijk? Wat is de menselijke impact voor alle betrokkenen? In de periode 2014-2017 

is het budget voor verwijderingen verhoogd met 35%, van € 63 miljoen naar bijna € 85 miljoen. 

Tegelijkertijd hebben recent algemene en specifieke bezuinigingen op het gebied van de behartiging 

van de rechten van vreemdelingen aan middelen ingeboet. Staan de financiële en menselijke kosten 

in verhouding tot de beoogde resultaten? 

Myria pleit voor een structurele evaluatie van het beleid, met name door de oprichting van een 

permanente onafhankelijke commissie voor de evaluatie van en het toezicht op verwijderingen 

(zoals voorgesteld door de tweede Commissie Vermeersch). Volgens Myria is het belangrijk dat de 

samenstelling van deze commissie alle betrokken actoren betrekt.  

Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke openbare instelling. Het analyseert migratie, verdedigt de rechten van 

vreemdelingen en strijdt tegen mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op feitenkennis en 

respect voor de mensenrechten. 
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