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Algemene inleiding. 
 
Op 21 januari 1999 heeft de ‘Commissie belast met de evaluatie van de instructies inzake de 
verwijdering’ (hierna gepreciseerd als ‘Commissie (I)’) haar eindverslag aangeboden aan de toenmalige 
Minister van Binnenlandse Zaken, Dhr. L. Van den Bossche.1 Deze Commissie was ingesteld naar 
aanleiding van de tragische dood van de Nigeriaanse asielzoekster Semira Adamu (22 september 
1998). Uit het eerste verslag was gebleken dat de richtlijnen voor de verwijdering van personen 
waarvan het asielverzoek was afgewezen ofwel zware leemten vertoonden, ofwel door onvoldoende 
opleiding verkeerd begrepen werden. De basistaak bestond erin deze richtlijnen op zo’n wijze te 
formuleren dat men ongevallen in de toekomst kon vermijden en, meer algemeen, dat de verwijderingen 
op een humane wijze zouden gebeuren met inachtneming van de fundamentele rechten van de mens 
en van alle terzake geldende internationale bepalingen. 
 
De huidige Minister van Binnenlandse Zaken, Dhr. P. Dewael, heeft op 13 januari 2004 opnieuw een 
‘Commissie belast met de evaluatie van de instructies inzake de verwijdering’ geïnstalleerd, met een 
enigszins gewijzigde samenstelling (hier gepreciseerd als ‘Commissie (II)’ of ‘de Commissie’). De 
aanleiding hiertoe was het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (12 december 2003) 
inzake de verantwoordelijkheden rond het overlijden van Semira Adamu en de onrust die hierdoor 
ontstaan was bij de personeelsleden van de Luchtvaartpolitie Brussel Nationaal (Brunat) die belast zijn 
met de verwijderingen vanuit Zaventem. In essentie kwam de opdracht erop neer de problematiek van 
de verwijderingen opnieuw te onderzoeken en ernaar te streven de richtlijnen zo aan te passen dat ze 
tegenover de uitgewezenen op een humane wijze kunnen verlopen en tevens de veiligheid en de 
rechtszekerheid van de politiemensen kunnen garanderen. De samenstelling van de Commissie is te 
vinden in bijlage bij dit eindverslag. 
 
De Commissie heeft haar werkzaamheden uitgevoerd tussen januari en december 2004. Bij haar installatie 
had de Minister de Commissie verzocht met bekwame spoed te werken, omdat de politievakbonden na 
het vonnis van de correctionele rechtbank geen gedwongen repatriëringen meer wilden uitvoeren. Op 3 
februari sloten de Minister van Binnenlandse Zaken en de vakbonden een akkoord met het oog op de 
hervatting van de verwijderingen. Om die redenen besloot de Commissie eerst te werken aan een 
tussentijds verslag, dat op 17 mei 2004 aan de Minister werd overhandigd. Voorliggend eindverslag is 
op 31 januari aan de Minister overhandigd. 
 
Bij de uitvoering van haar opdracht heeft de Commissie gebruik gemaakt van verschillende methodes. 
Vooreerst bestudeerde ze tal van documenten, met name de internationale en nationale regelgeving 
van toepassing op de problematiek van de verwijderingen, verslagen van de overheidsdiensten die 
verantwoordelijkheid dragen voor de verwijderingen, rapporten van niet-gouvernementele organisaties, 
en wetenschappelijke literatuur. Enkele leden van de Commissie, onder wie de voorzitter, namen 
effectief deel aan een aantal operaties van verwijdering, met inbegrip van de overdracht van de 
betrokkenen aan de locale autoriteiten. Verder nodigde de Commissie op haar besprekingen enkele 
overheidsdiensten uit om toelichting te geven bij verschillende aspecten van het verwijderingsbeleid en 
het asielbeleid in het algemeen (zie bijlage). Bij twee gelegenheden organiseerde de Commissie ook 
hoorzittingen met niet-gouvernementele organisaties die het thema van de verwijderingen volgen, met 
name voor de bespreking van het tussentijds verslag en met het oog op suggesties voor het 
eindverslag. 
 

                                                
1 Commissie belast met de evaluatie van de instructies inzake verwijdering, Eindverslag aangeboden aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken op 21 januari 1999, 31 p. 
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Dit eindverslag bestaat uit drie grote delen. Deel I is inleidend en schetst het algemeen kader waarbinnen 
de Commissie haar werkzaamheden heeft gesitueerd. Het bevat de ethische uitgangspunten van de 
Commissie, een algemene reflectie over het verwijderingsbeleid, en een bespreking van enkele 
internationale teksten met betrekking tot de verwijdering van vreemdelingen. Deel II geeft een kort overzicht 
van het complex juridisch kader dat van toepassing is op de problematiek van de verwijderingen, en 
probeert de praktijk van de verwijdering te illustreren aan de hand van enkele cijfers. In het derde, en 
laatste, deel formuleert de Commissie haar aanbevelingen. Deze zijn gebaseerd op de bestaande teksten, 
praktijken en discussies, maar hebben uitdrukkelijk tot bedoeling om de traditionele denkkaders te 
verruimen en aldus vernieuwing in het beleid inzake verwijderingen mogelijk te maken. Het geheel wordt 
afgesloten door een lijst met referenties en verschillende bijlagen. 
 
Het is essentieel te benadrukken dat de Commissie zich in dit eindverslag enkel beperkt heeft tot het 
aanreiken van de “bouwstenen”, de grote lijnen dus, voor het verwijderingsbeleid in ons land. Ze heeft deze 
bouwstenen gebaseerd op twee grote pijlers: enerzijds, de noodzaak van een humaan beleid, met 
aandacht voor de fundamentele rechten en de waardigheid van alle betrokkenen, en anderzijds, het belang 
van een effectief beleid dat concrete doelstellingen beoogt en bereikt. Het lag uitdrukkelijk niet in de 
bedoeling van de Commissie een exhaustieve en wetenschappelijke analyse van het verwijderingsbeleid te 
maken, en evenmin een vergelijkende studie van de aanpak in andere landen uit te voeren. Hiertoe zijn 
andere instanties beter uitgerust. 
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Deel I. De opdracht van de Commissie: een eerste oriëntatie. 

I.1. Ethische uitgangspunten. 

 
I.1.1. Het feit dat in het Woord Vooraf van het rapport van Commissie (I) een ‘ethische verantwoording’ 
werd geformuleerd, heeft bij een aantal commentatoren en ook bij een deel van de publieke opinie 
aanleiding gegeven tot kritiek en ook tot enkele misvattingen. 
 
Sommigen waren van mening dat deze commissie als opdracht had - of had moeten hebben - een 
oordeel uit te spreken over het beleid van België inzake de verwijderingen of, nog meer algemeen, over 
het geheel van het vreemdelingenbeleid van dit land en zelfs van de Europese Unie. Anderen hadden 
begrepen dat het hier een ethische commissie betrof, die het beleid op deze twee terreinen en de 
concrete uitvoering ervan vanuit een ethisch standpunt moest evalueren. 
 
Geen van beide opvattingen strookte met de werkelijkheid. Dat het hier noch een beleidscommissie, 
noch een ethische commissie betrof, valt overigens gemakkelijk af te leiden uit de samenstelling ervan: 
naast drie academici, bevoegd op ethisch, juridisch en medisch vlak, bestond die hoofdzakelijk uit 
mensen die de uitvoerders van het beleid op het gebied van de verwijderingen konden 
vertegenwoordigen. 
 
Maar omdat de leden van de commissie zich ook als mens en als ethisch subject betrokken voelden in 
een asielbeleid en in een praktijk (de verwijdering) waarin een risico bestaat voor schending van de 
mensenrechten, hebben zij gemeend een aantal ethische uitgangspunten te moeten formuleren die zij 
persoonlijk als voorwaarden zagen om aan deze taak te kunnen medewerken. Zij waren bovendien tot 
de bevinding gekomen dat de richtlijnen voor de directe uitvoerders  - vooral de ambtenaren van de 
Dienst Vreemdelingenzaken en van de politie - slechts doeltreffend konden zijn, indien het bredere 
asielbeleid aan een aantal eisen beantwoordde. Daarom hebben zij ook op dat vlak suggesties gedaan. 
Hierbij hebben ze hun bevoegdheidsterrein op eigen initiatief verbreed, en niet, zoals men heeft 
gesuggereerd, verengd. 
  
Deze ethische voorwaarden en deze beleidssuggesties maakten er geen aanspraak op de grondslag te 
leggen voor een asielbeleid of een verwijderingsbeleid  - dat is immers de bevoegdheid van het 
parlement en de regering -  maar vormden het minimum dat volgens hen vereist was om hun bijdrage 
voor zichzelf te kunnen rechtvaardigen en correct te kunnen uitoefenen. Zij konden hierbij niet de 
garantie bieden dat men deze voorwaarden en suggesties altijd zou respecteren - alle mensenwerk 
heeft zijn tekortkomingen - maar ze gingen ervan uit dat de verantwoordelijken op wetgevend, 
uitvoerend en rechterlijk gebied de naleving ervan naar best vermogen zouden bewerkstelligen. 
 
I.1.2. Ook de leden van deze nieuwe Commissie (II) gaan ervan uit dat zij in geweten slechts kunnen 
meewerken aan deze taak indien zij een voldoende garantie hebben dat de bevoegde instanties de 
vroeger vermelde voorwaarden respecteren. Hieronder worden deze voorwaarden nog eens 
aangehaald (citaat).2 
 

“(1) Het beleid van de Belgische regering is erop gericht te garanderen dat aan alle 
asielzoekers die op legitieme wijze een beroep kunnen doen op het statuut van vluchteling 
zoals voorzien in artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève van 1951 en in alle 

                                                
2 Zie hiervoor: Commissie belast met de evaluatie van de instructies inzake verwijdering, Eindverslag aangeboden aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken op 21 januari 1999, 31 p., 5-6. 
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aanvullende teksten, een dergelijk statuut wordt verleend, en dat binnen een redelijke, d.w.z. 
beperkte, tijdspanne (max. 1 jaar, met inbegrip van de beroepsprocedure). 
 
(2) De Belgische regering zal het nodige doen opdat artikel 1, A (2) ook een bredere 
“humanitaire” interpretatie kan krijgen en bv. ook zal worden toegepast op vormen van 
vervolging die niet rechtstreeks van de overheid uitgaan, zoals de systematische vervolging 
van bepaalde groepen door medeburgers, waarbij de Staat geen efficiënte bescherming 
verleent (typevoorbeelden: vervolging van journalisten en progressieve vrouwen in Algerije, 
de dreiging van genitale verminking van vrouwen in sommige Afrikaanse landen, of, indien de 
beweringen worden bevestigd, de onbeteugelde aanvallen door burgers op zigeuners in 
Slowakije). De Commissie is er zich van bewust dat inzake deze “humanitaire” bescherming, 
zowel de vaststelling van de feiten, als de nauwkeurige kwalificatie ervan, problematisch 
kunnen zijn. Daarom meent zij dat onze regering er naar moet streven op Europees vlak een 
samenwerking tot stand te brengen die een nader onderzoek van deze problemen mogelijk 
maakt en tot gemeenschappelijke richtlijnen aanleiding geeft. 
 
(3) In verband met de grote groepen mensen die in bepaalde periodes toestromen ten 
gevolge van oorlog of burgeroorlog in hun land, zal de regering een statuut van tijdelijk verblijf 
voorzien en ook in dit opzicht zal gestreefd worden naar een actieve inzet tot samenwerking 
binnen Europa. 
 
(4) Wat betreft de problematiek van “regularisatie” van langdurig in het land verblijvende 
“illegalen”, onderschrijft de Commissie de minimale criteria voorgesteld door de Minister van 
Binnenlandse Zaken, maar drukt tevens de wens uit, dat bij het onderzoek van de 
afzonderlijke gevallen een ruime interpretatie zou worden gehanteerd, waarbij bv. een actieve 
inzet voor maatschappelijk waardevolle activiteiten, positief in de beoordeling zou doorwegen. 
 
(5) Hoewel dit strikt genomen overbodig is, brengt de Commissie in herinnering dat ze 
veronderstelt dat alle conventies die door ons land werden onderschreven in verband met de 
rechten van de mens, door al onze ambtenaren worden geëerbiedigd, en in het bijzonder 
wijst ze op het respecteren van de rechten en plichten van de boordcommandanten van 
vliegtuigen zoals die worden voorzien in de Conventie van Tokyo van 1963.” 

 
I.1.3.  Sinds het eindverslag van Commissie (I) is de situatie in enkele opzichten gewijzigd. 
 
(a) In verband met punt (1) van de bovenvermelde voorwaarden heeft de regering een inspanning 
gedaan om de procedure te versnellen. Men ging hierbij uit van het LIFO-principe (last in first out). Dat 
heeft tot gevolg gehad dat de recent toegekomen asielzoekers veel sneller dan vroeger een definitief 
antwoord krijgen op hun asielverzoek. 
 
We moeten echter vaststellen dat daarmee het probleem van de personen van wie het dossier 
vertraging heeft opgelopen (de nog niet afgehandelde ‘first in’), niet volledig is opgelost. De mogelijkheid 
blijft bestaan dat mensen die gedurende meerdere jaren hun best gedaan hebben om zich in ons land 
te integreren, toch worden uitgewezen. Soms is de vertraging te wijten aan de betrokkene zelf, maar de 
overheid heeft nagelaten de andere aspecten van het probleem van de ‘first in’-asielzoekers op 
adequate wijze aan te pakken (bv. efficiënte opvolging). Overigens valt bij de verwijdering van gezinnen 
op dat vooral minderjarige kinderen die zich hier goed hebben aangepast, daar erg onder lijden en zij 
kunnen zeker niet verantwoordelijk  zijn voor vertraging die mede te wijten is aan hun ouders. 
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Een tweede vraag  dringt zich in dit verband op, nl. betreffende de mate waarin gevolg wordt gegeven 
aan een bevel om het land te verlaten na een negatieve LIFO-procedure.  De commissie stelt vast dat 
we over onvoldoende gegevens beschikken over wat er na het eind van die procedure gebeurt. Als zou 
blijken dat degenen die geen asiel verkregen hebben, toch illegaal in het land blijven, dan heeft deze 
methode slechts schijnbaar succes gehad. 
 
Standpunt 1 
De Commissie vindt dat de regering bijzondere maatregelen moet treffen om de achterstand bij de ‘first 
in’-asielzoekers weg te werken, door optimalisering en uitbreiding van de bevoegde diensten. 
 
Standpunt 2  
De Commissie acht het bijzonder gewenst dat de Minister in de gevallen van gezinnen met goed 
geïntegreerde kinderen en waarbij de betrokkenen zich verdienstelijk gemaakt hebben voor de 
maatschappij, en in de gevallen van langdurige procedures die niet kunnen toegeschreven worden aan 
de betrokken vreemdelingen, in ieder afzonderlijk geval zou overwegen of hij gebruik kan maken van 
zijn discretionaire bevoegdheid om een verblijfsvergunning toe te staan om humanitaire redenen. 
 
Standpunt 3  
Voor de verdere beoordeling van het succes van de LIFO-procedure is het noodzakelijk dat de ‘Dienst 
Vreemdelingenzaken’ (DVZ) schattingen heeft betreffende de vraag hoeveel personen na een 
afgewezen asielaanvraag het land verlaten hebben, hoeveel er hier gebleven zijn, in welke situatie, enz.  
Indien onder meer blijkt dat de LIFO-procedure niet het gewenste resultaat heeft, moet men de nodige 
maatregelen treffen (zie hierover verder). Dergelijke opvolgingen zijn ook gewenst in verband met 
andere aspecten van het vreemdelingenbeleid.  
 
(b) In verband met punt (2) heeft de Commissie de indruk dat het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) rekening houdt met de hier vermelde humanitaire aspecten; ze 
dringt aan op een blijvende aandacht voor nieuwe problemen die kunnen opduiken. 
 
(c) Inzake punt (3) werd door een wetswijziging van 18 februari 2003 van de Wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen een bijzonder statuut voorzien voor de vluchtelingen die in bepaalde periodes 
toestromen ten gevolge van oorlog of burgeroorlog in hun land . 
 
Standpunt 4  
De Commissie verwacht dat er ook een bijzondere bescherming van diegenen die een individueel risico 
kunnen bewijzen, gegarandeerd wordt. 
 
(d)  Wat betreft punt (4) hebben de ‘regularisaties’ (Wet van 22 december 1999) een groot aantal van de 
in deze wet bedoelde problemen opgelost in de geest voorzien door Commissie (I). Toch blijven enkele 
gevallen hangende. Ook in dat verband vindt de Commissie dat, wanneer humanitaire overwegingen 
manifest in rekening te brengen zijn, de Minister van zijn bevoegdheid gebruik dient te maken. 
 
(e) In verband met de punten (2) en (3) verwacht de Commissie dat de Belgische regering op het 
Europese vlak de hier voorgehouden stellingnamen blijft verdedigen. 
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I.2.  Verantwoording van het verwijderingsbeleid. 

I.2.1. Inleiding. 

 
Na de publicatie van het rapport van Commissie (I) werd vanuit verschillende richtingen zware kritiek 
uitgeoefend, die suggereerde dat de leden van die Commissie zich slechts met uitvoeringsmodaliteiten 
hadden ingelaten, zonder te beseffen dat het beleid zelf in wezen onverantwoord is. Deze Commissie 
(II) vindt het daarom gewenst iets nader in te gaan op de algemene aspecten van het 
vreemdelingenbeleid van ons land en na te gaan hoe men het verwijderingsbeleid daarin kan situeren. 
 
De Commissie blijft bij het standpunt dat het verwijderingsbeleid een wezenlijk onderdeel vormt van het 
vreemdelingenbeleid van de Belgische Staat en gebaseerd is op het wetgevend werk van het parlement 
en de besluiten die de uitvoerende macht op grond van deze wetgeving genomen heeft. Alle partijen die 
sinds de goedkeuring van de Wet van 15 december 1980 deelgenomen hebben aan de federale 
regering, dragen de volle verantwoordelijkheid voor dit beleid in al zijn facetten, want geen enkele van 
die partijen heeft de basisopties van de wetgeving en van de uitvoeringsbesluiten betwist. Het is 
belangrijk dit op te merken, omdat sommigen geneigd zijn (zelfs parlementsleden), naar aanleiding van 
incidenten, zware kritiek uit te oefenen op die personen en instanties die de beslissingen van parlement 
en regering in de praktijk moeten uitvoeren. De Commissie bedoelt hierbij niet eventuele ontsporingen 
goed te keuren, maar wil er wel de aandacht op vestigen dat wie het principe zelf van de verwijderingen, 
inclusief de gedwongen verwijderingen, betwist, zich niet tot de uitvoerders moet richten, maar tot het 
parlement en de regering. 
 
De Commissie wijst er ook op dat het vreemdelingenbeleid, met daaraan gekoppeld het 
verwijderingsbeleid, zowel op het ethische vlak als dit van de concrete uitvoering, uitermate delicaat en 
moeilijk is en door degenen die het moeten uitvoeren ook als dusdanig wordt beleefd. 
 

I.2.2.   Algemene overwegingen bij het vreemdelingenbeleid. 

 
Het is noch de taak noch de bedoeling van de Commissie een richting aan te duiden die men bij de 
uitwerking van het vreemdelingen-  en het verwijderingsbeleid moet volgen: dat is, zoals reeds vermeld, 
de verantwoordelijkheid van de wetgevende en van de uitvoerende macht  - met uiteraard voor de 
toepassing een bijdrage van de rechterlijke macht -. Toch vindt de Commissie het gewenst, op grond 
van haar vertrouwdheid met de materie, enkele standpunten naar voren te brengen inzake een 
geïntegreerde aanpak van het asiel- en migratiebeleid. 
 
I.2.2.1. Internationale migratie is een problematiek op wereldniveau die een lange voorgeschiedenis 
heeft en die vermoedelijk nog lang zal bestaan, zij het dan met telkens weer veranderende modaliteiten.  
Daarom is de Commissie van mening dat een globale aanpak nodig is waarbij alle niveaus van migratie 
aan bod komen, met aandacht voor de onderliggende oorzaken van migratie, het beleid inzake 
binnenkomst en toelating en het beleid inzake integratie en terugkeer. De omvang van het fenomeen is 
van die aard dat een gezamenlijke aanpak op het Europees niveau onvermijdelijk is. Dat  Europees 
asiel- en migratiebeleid moet steunen op een gemeenschappelijke analyse van alle aspecten van 
migratiefenomenen. Het is van cruciaal belang dat het vergaren, het verstrekken, het uitwisselen en het 
doeltreffend gebruik van actuele informatie en gegevens over alle van belang zijnde ontwikkelingen op 
het vlak van migratie worden versterkt. 
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De Commissie neemt kennis van het feit dat de tweede fase van de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel, migratie en grenzen is gestart, gebaseerd op 
solidariteit, een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid, inclusief de financiële gevolgen, en een 
nauwere praktische samenwerking tussen de lidstaten: technische bijstand, opleiding en informatie-
uitwisseling, monitoring van de adequate en tijdige uitvoering en toepassing van instrumenten en 
verdere harmonisatie van de wetgeving. 
 
Asiel en migratie zijn uiteraard internationale vraagstukken die zich niet alleen in de landen van 
bestemming afspelen. Het beleid moet erop gericht zijn om, waar nodig met bestaande communautaire 
fondsen, derde landen in het kader van een volwaardig partnerschap bij te staan bij hun inspanningen 
om hun potentieel op het vlak van migratiebeheer en bescherming van vluchtelingen te verbeteren, 
ongewenste types van immigratie te voorkomen en te bestrijden, voorlichting te verstrekken over legale 
migratiekanalen, vluchtelingensituaties op te lossen door duurzame oplossingen beter toegankelijk te 
maken, een grenscontrolepotentieel op te bouwen, de beveiliging van documenten te verbeteren en het 
terugkeerprobleem aan te pakken. Een beleid dat migratie, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire 
hulp met elkaar verbindt, dient samenhangend te zijn en ontwikkeld te worden in partnerschap en 
dialoog met de landen en regio's van herkomst. 
 
Migranten die niet of niet langer het recht hebben legaal in de Europese Unie te verblijven, moeten uit 
eigen beweging of, zo nodig tegen hun zin, terugkeren. Het is belangrijk te komen tot een doeltreffend 
verwijderings- en repatriëringsbeleid, gebaseerd op gemeenschappelijke normen, zodat die personen 
op een humane manier, met volledige eerbiediging van hun mensenrechten en hun waardigheid, 
kunnen gerepatrieerd worden. 
 
De Commissie stelt vast dat het, in het kader van de uitbreiding van de Europese Unie, belangrijk is dat 
de controles aan de binnengrenzen worden afgeschaft, maar dat de invoering van geïntegreerde 
beheerssystemen voor de buitengrenzen wordt voortgezet, en de controles aan en de bewaking van de 
buitengrenzen van de Unie worden verscherpt. De Commissie is van mening dat men moet zoeken 
naar een maximale effectiviteit  en operationaliteit van de verschillende informatiesystemen bij de 
bestrijding van illegale immigratie en de verbetering van de grenscontroles; het 
Schengeninformatiesysteem (SIS II),3 het visuminformatiesysteem (VIS),4 en EURODAC.5 Daarbij moet 
men rekening houden met de noodzaak van een juist evenwicht tussen de belangen van de Staat en de 
bescherming van de grondrechten van het individu. 
 
De Commissie dringt bij de overheden aan verder te werken aan het invoeren van biometrische 
identificatiemiddelen in reisdocumenten, visa, verblijfsvergunningen, reispassen en informatiesystemen, 
met de nodige aandacht voor de problemen inzake privacy van de betrokkenen. 
 
De Commissie is ten slotte van mening dat men verder een gemeenschappelijk visumbeleid moet 
ontwikkelen, als onderdeel van een gelaagd systeem dat erop is gericht legaal reizen te 

                                                
3 SIS II of het Schengen informatiesysteem van de tweede generatie is een systeem waarmee de bevoegde instanties van 
de lidstaten van de Schengenruimte informatie kunnen inwinnen over bepaalde categorieën van personen en voorwerpen. 
Het SIS II moet toelaten dat ook de nieuwe lidstaten van de EU toetreden tot de Schengenruimte. 
4 VIS of het Visuminformatiesysteem is een systeem voor de uitwisseling tussen de lidstaten van de EU, van informatie op 
het gebied van visa, waarin de bevoegde nationale autoriteiten informatie op het gebied van visa kunnen invoeren, bijwerken 
en langs elektronische weg raadplegen 
5 EURODAC is een systeem voor het vergelijken van vingerafdrukken van asielzoekers en illegale immigranten, dat toelaat 
de overeenkomst van Dublin efficiënter toe te passen, waardoor de lidstaat van de EU die bevoegd is voor het onderzoek 
van een asielaanvraag kan worden bepaald. 
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vergemakkelijken en illegale immigratie te bestrijden door verdere harmonisatie van de nationale 
wetgeving en van de formaliteiten in plaatselijke consulaire vertegenwoordigingen.6  
 
I.2.2.2. Wat betreft de motivering van de verschillende stappen in het migratiebeleid neemt de 
Commissie het hierna volgende standpunt in.  
 
De problematiek op wereldniveau, die de voornaamste oorzaak van de migratie is, hangt samen met 
wat men het verschil in welstand tussen de rijke en de arme landen noemt, maar uiteraard gaat het om 
complexe politieke en socio-economische bronnen van ongelijkheid. Velen nemen aan dat deze 
wereldsituatie in wezen onrechtvaardig is. Tot nu toe is er echter geen bevredigende oplossing voor het 
uitbannen van dit onrecht gevonden, en zelfs als die oplossing in theorie zou bestaan, is het weinig 
waarschijnlijk dat men op wereldniveau een consensus zou vinden om die in de praktijk toe te passen. 
Daar komt nog bij dat in veel arme landen de bevolkingsexplosie tot gevolg heeft dat zelfs de ‘beste 
oplossingen’ geen blijvende verbetering kunnen garanderen. De stelling dat men het onrecht in de 
wereld ongedaan moet maken om het migratieprobleem definitief op te lossen, is in essentie correct,  
maar zolang er geen werkzame methode voorligt om dat te realiseren, kan men niet anders dan 
oplossingen zoeken op een minder globaal niveau.  
 
Door het uitblijven van hervormingen in de ‘arme landen’ zelf, voelen een groot aantal individuen de 
behoefte om door migratie hun eigen lot te verbeteren.  Zij worden aangetrokken tot landen die de naam 
hebben over ‘onbegrensde mogelijkheden’ te beschikken, zoals de VS, Canada of Australië, of tot de 
landen van West Europa die meestal een uitstekende sociale zekerheid te bieden hebben. Vooral in 
deze landen, en met name in België, zijn er individuen en groepen die vanuit een begrijpelijke 
genereuze menslievendheid de mening zijn toegedaan dat wij aan alle migranten die hun lot hier willen 
verbeteren, onze gastvrijheid moeten aanbieden. Dat is het principe van de ‘open grenzen’. 
 
De meerderheid van de bevolking van dit land en van de vertegenwoordigers ervan, is echter van 
mening dat wie het recht bekomt in ons land te wonen, op korte, of tenminste op middellange termijn, 
volledig deel moet hebben aan de sociale bescherming die hier geboden wordt, zoniet zou een klasse 
van tweederangsburgers ontstaan, wat strijdig is met onze basisbeginselen inzake mensenrechten. De 
migratiedruk is momenteel echter zo hoog dat bij een politiek  van ‘open grenzen’, de sociale zekerheid, 
die nu reeds met moeilijkheden kampt, op vrij korte tijd zou ineenstorten. Rekening houdend met de 
hoge werkloosheidscijfers, valt overigens te verwachten dat slechts een klein deel van de migranten 
door hun werk een positieve bijdrage tot dit systeem zouden kunnen leveren. 
 
Verschillende leden van de Commissie en ook de meeste personeelsleden van de instellingen die het 
vreemdelingenbeleid uitvoeren, hebben persoonlijk contact gehad met migranten waarvan het lot hen 
zo ontroerde dat zij die personen graag tot ons land zouden toelaten. Zodra zij echter de algemene 
problematiek van de migranten in ogenschouw nemen, beseffen ze dat, indien hun persoonlijke 
medemenselijkheid de algemene regel zou worden, dit in feite op een politiek van ‘open grenzen’ zou 
uitlopen, met alle negatieve gevolgen daarvan. Zij sluiten zich dus aan bij de algemene strekking van de 
wetgeving en zij erkennen bovendien dat het hun plicht is bij te dragen tot de uitvoering ervan, maar zij 
hopen dat de bevolking en haar vertegenwoordigers zullen inzien dat dit voor hen als mens een zware 
en soms verscheurende opdracht kan zijn. 
 
Wie afstand doet van het beginsel van de ‘open grenzen’, moet onvermijdelijk die grenzen voor 
sommige migranten sluiten, m.a.w. zal sommige migranten niet tot het land toelaten. 
 
                                                
6 Raad van de Europese Unie, Meerjarenprogramma: “Het Haagse programma; versterking van de vrijheid, veiligheid en het 
recht in de Europese Unie.” 
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De vraag welke criteria men hiervoor gebruikt, is bijzonder delicaat, want het  asiel, zoals geformuleerd 
door de Conventie van Genève, is in een aantal opzichten te eng (zie hierboven 1.1.2., (2), (3)), maar 
zodra men de criteria uitbreidt tot de zogenaamde ‘economische asielzoekers’, komt men heel dicht bij 
een politiek van ‘open grenzen’. (Sommigen stellen een politiek van toelatingsquota voor, aangevuld 
met bepaalde criteria. Zulke maatregelen kunnen eventueel voor onze industrie nuttig zijn, ze hebben 
echter weinig met de problematiek van de gewone asielzoekers te maken: die zullen meestal niet aan 
deze criteria beantwoorden.)  Behalve de hierboven geformuleerde wensen, kan de Commissie over dit 
probleem geen uitspraken doen: de keuzes moeten door de bevolking en haar vertegenwoordigers 
gemaakt worden. 
 
Zodra bepaalde asielzoekers na het doorlopen van de hele procedure het bevel gekregen hebben om 
het land te verlaten, is het aantal mogelijkheden beperkt: 

(1) een deel van deze personen kiest ervoor om het land op vrijwillige wijze te verlaten, al dan niet 
met de steun van een aantal organisaties die deze vrijwillige terugkeer aanmoedigen; 

(2) een ander deel weigert om het land te verlaten. Op dat ogenblik ontstaat een delicate situatie 
voor het beleid en zijn uitvoerders: (2a) ofwel kan men deze personen ongemoeid hier laten, 
met het gevolg dat men een categorie van tweederangsburgers  - illegalen -  schept, wat strijdig 
is met de mensenrechten; (2b) ofwel kan men hen na verloop van tijd ‘regulariseren’, wat 
uiteindelijk ervaren zal worden als een politiek van ‘open grenzen’, waarvan het finaal 
onhoudbaar karakter eerder vermeld werd; (2c) het enige alternatief bestaat erin de afgewezen 
asielzoekers tot over de landsgrenzen te verwijderen. Hierbij ontstaat een onderscheid tussen 
(2c1) degenen die dat ‘gewillig’ aanvaarden, d.w.z. zonder verzet te plegen, en (2c2) degenen 
die men slechts met dwangmaatregelen uit het land kan zetten. Wie dwang afwijst en alleen de 
‘zachtmoedigen’ daadwerkelijk wil verwijderen, terwijl degenen die zich krachtdadig verzetten 
mogen blijven, schept een onrechtvaardige situatie.  

 
Binnen de logica die het gevolg is van het afwijzen van de politiek van ‘open grenzen’, is het gebruik 
van dwangmaatregelen in een beperkt aantal gevallen dus, alleen al om reden van elementaire 
rechtvaardigheid, onvermijdelijk. 
 
De Commissie sluit zich aan bij degenen die deze logica onontkoombaar vinden en vindt het principe 
daarvan dus ethisch volkomen verantwoord. Zij is er zich echter van bewust dat elke vorm van 
machtsuitoefening en dus ook het uitoefenen van dwang, aanleiding kan geven tot misbruiken en tot 
handelingen die strijdig zijn met de rechten van de mens.  
 
De Commissie beschouwt het als haar kerntaak de aanleiding tot het gebruik van dwangmaatregelen 
zoveel mogelijk te vermijden, en, indien dit niet mogelijk is, de richtlijnen voor een humane uitvoering 
ervan te verduidelijken. 
 
Hierbij herhaalt ze met klem dat het niet toekennen van het statuut van vluchteling  - of het zich 
bevinden in de illegaliteit -  en de eventuele verwijdering, in algemene regel geen negatief oordeel over 
de betrokken persoon veronderstelt. (We laten hier de verwijdering van veroordeelde criminelen even 
buiten beschouwing). Al degenen die bij de uitvoering van dit beleid betrokken zijn, moeten ervan 
uitgaan dat het hier om medemensen gaat die als asielzoeker geen misdrijf gepleegd hebben en voor 
wie de afwijzing van het verzoek een pijnlijke belevenis is die in een aantal gevallen kan leiden tot 
gedragingen die, indien niet toelaatbaar, dan toch menselijkerwijze begrijpelijk zijn. Zij moeten in alle 
omstandigheden benaderd worden met respect voor hun menselijke waardigheid. 
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I.2.3.   Bijzondere moeilijkheden die samenhangen met  het verwijderingsbeleid. 

 
Met het oog op het verdere debat is het nuttig te wijzen op een aantal vaststellingen die tijdens de 
discussies van de Commissie telkens weer naar boven zijn gekomen. 
 
I.2.3.1. Een eerste punt is reeds vermeld, met name de paradoxale houding die veel actoren binnen de 
uitvoering van dit beleid beleven: het betreft de tendens om, in individuele gevallen waarmee men 
persoonlijk geconfronteerd wordt, de partij van de betrokkene te kiezen, tegenover het besef dat een 
algemene politiek die op zulke persoonlijke sympathie zou gebaseerd zijn, uiteindelijk onhoudbaar zou 
blijken. 
 
I.2.3.2. Een tweede belangrijke paradox ligt in de vaststelling dat beslissingen die men in bepaalde 
gevallen op redelijke gronden neemt, achteraf zoveel ongewenste neveneffecten kunnen hebben, dat 
het veralgemenen van de beslissing onhoudbaar wordt. Stel dat men bv. de asielaanvraag van een 
Iranees aanvaardt, op grond van het feit dat die betrapt zou geweest zijn op het bezit van “De 
Satanische Verzen” van Salman Rushdie; dan bestaat de mogelijkheid dat enige tijd later tientallen 
Iranezen beweren om dezelfde reden vervolgd te worden. Dergelijke situaties plaatsen de 
asielinstanties voor de enorme uitdaging om adequate procedures en criteria te ontwikkelen teneinde de 
geloofwaardigheid van het relaas van de asielzoekers te kunnen inschatten. 
 
I.2.3.3. Kortom, mede onder invloed van mensensmokkelaars, of van degenen die asielzoekers 
verdedigen, zou de bekendmaking van bepaalde criteria die leiden tot inwilliging van de asielaanvraag,  
een aanzuigeffect kunnen hebben: anderen doen op grote schaal een beroep op dit criterium en het 
wordt voor de onderzoekers van de DVZ en het CGVS steeds moeilijker het waarheidsgehalte van deze 
beweringen te toetsen. Hiermee gaat een nieuwe paradox gepaard: vanuit de op zichzelf verantwoorde 
eis tot openbaarheid van bestuur en rechtszekerheid, is men ertoe genoopt de criteria duidelijk te 
formuleren; maar het aanzuigeffect daarvan kan zo groot worden dat men verplicht zal zijn de criteria 
strenger te maken, wat dan weer toegeeflijkheid in particuliere schrijnende gevallen onmogelijk maakt. 
 
I.2.3.4. De algemene procedure betreffende de asielaanvragen is zelf behept met een vergelijkbare 
paradox. Vanuit een modern juridisch standpunt zal men ernaar streven het onderzoek van de 
asielaanvragen zo grondig mogelijk uit te voeren en de beroepsprocedures in optimale vorm te 
garanderen; maar een dergelijke politiek heeft onvermijdelijk tot gevolg dat de procedures zo lang duren 
dat een uiteindelijke verwijdering bijna ondraaglijk wordt. Aangezien we hier niet met een strafrechtelijke 
procedure te maken hebben, noch met een burgerlijke betwisting, die eventueel heel lang kan 
aanslepen, lijkt het zinvol de asielproblematiek enigszins als een materie ‘sui generis’ te beschouwen. 
Het betreft tot op zekere hoogte een administratieve procedure, die, alleen al wegens het belang  - 
vanuit humanitair oogpunt -  van een snelle afhandeling, niet volledig aan alle principes van het 
burgerlijk en het strafrecht kan gebonden zijn. Wel moet men zich in deze materie houden aan de 
algemene principes van het publiek recht, met name deze inzake het behoorlijk bestuur; en uiteraard 
met respect voor de mensenrechten.  
 
Standpunt 5 
In deze context is bijvoorbeeld een aanpassing binnen de Raad van State die een versnelde 
behandeling van de hangende zaken mogelijk maakt, een onontkoombare noodzaak; zoniet zal men 
nooit de eis van behandeling binnen één jaar  (zie  1.1.1. (1)  en standpunt  1.) kunnen waarmaken. 
 
I.2.3.5. Een vergelijkbaar probleem doet zich voor in verband met de opsluiting in ‘gesloten centra’.  
Deze centra werden opgericht omdat men personen die zich illegaal op het Belgisch grondgebied 
bevinden (‘sans papiers’ en afgewezen asielzoekers) volgens de wet moet verwijderen. Het vergt echter 
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enige tijd om de nodige uitreisdocumenten te bekomen van de bevoegde autoriteiten en dit werk heeft 
geen zin als de betrokkene weer verdwenen is zodra men, over zijn ‘laisser passer’ beschikt. Wegens 
het bijzonder karakter van deze ‘illegaliteit’ gaat aan deze opsluiting geen gerechtelijke procedure 
vooraf en gebeurt ze niet in een gevangenis. Toch zijn er gevallen waarin de Raadkamer de vrijlating 
van mensen uit gesloten centra beveelt, terwijl de terugreis reeds georganiseerd is. Hierin zit een 
anomalie; immers, zodra de uitreispapieren van de ‘uitgeprocedeerde’ ter beschikking zijn, is het 
centrum voor hem niet gesloten en niet vergelijkbaar met een gevangenis: de poort naar het buitenland 
staat open. De Commissie vindt dat er wetgevend werk nodig is om deze anomalie weg te werken.  
 
I.2.3.6. Ook de personeelsleden van de ‘open centra’ staan voor problemen. De personen die bij hen 
terechtkomen, hebben, althans subjectief, goede hoop dat hun asielaanvraag zal worden ingewilligd  
(hoewel dit heel vaak niet het geval is). Deze personeelsleden pogen een goede menselijke relatie met 
hun gasten op te bouwen en ze  voor te bereiden op een toekomstig verblijf in België. Wanneer het asiel 
geweigerd wordt, is het voor hen moeilijk aan die relatie ontrouw te worden. Toch vormen ze een 
onderdeel van het geheel van de instellingen die het vreemdelingenbeleid van België moeten uitvoeren 
en bij geweigerde asielaanvraag betekent deze uitvoering de verwijdering. Men kan er begrip voor 
opbrengen dat zij het moeilijk hebben om hieraan actief mee te werken (zie de paradox vermeld onder 
1.4.1.), maar het is zeker ontoelaatbaar dat zij de uitvoering van de beslissing zouden tegenwerken  
(een vergelijkbare opmerking kan men maken in verband met personeelsleden van de OCMW’s). 
 
I.2.3.7.  Dit leidt ons tot een algemene bedenking die herhaalde malen tijdens de discussies binnen de 
Commissie naar voren kwam. Hoewel we herhalen dat we hier slechts suggesties kunnen formuleren, 
moeten we toch uiting geven aan onze indruk dat de problemen rond de verwijdering sneller tot een 
oplossing zouden komen indien er een brede consensus was onder al diegenen die bij het beleid 
betrokken zijn. 
 
Standpunt 6  
Het vreemdelingenbeleid van dit land  - en meer bepaald het verwijderingsbeleid – dient een 
samenhangend geheel te vormen. 
 
Zowel over de basisbeginselen als over de uitvoering zouden alle leden van de regering en ook de 
verantwoordelijken in de verschillende federale overheidsdiensten en instellingen in hun handelen 
dezelfde uitgangspunten moeten respecteren en elkaar ten volle moeten steunen in de uitvoering van 
het beleid. Zodra bepaalde diensten tot de bevinding komen dat andere diensten hun werking 
vertragen, moet men snelle contacten kunnen leggen tussen de bevoegde federale overheidsdiensten 
en zo nodig moet men op ministerieel niveau de krijtlijnen trekken. De samenwerking tussen federale 
politie, lokale politie, DVZ, OCMW’s en ‘open centra’, moet vlotter verlopen en de verantwoordelijken 
voor de beroepsprocedures moeten er zich bewust van zijn dat elke zwakke schakel in de ketting, elke 
vermijdbare vertraging, het effectief en derhalve het humaan karakter van het verwijderingsbeleid in het 
gedrang brengen. 
 
 
I.2.4.  Draagwijdte van dit eindverslag. 
 
In navolging van de Commissie (I) is ook deze Commissie (II) op zoek gegaan naar richtlijnen en 
procedures inzake de verwijdering van vreemdelingen die volledig in conformiteit zijn met de rechten van de 
mens en tevens worden uitgevoerd met respect voor de veiligheid en de waardigheid van alle betrokken 
partijen. Bovendien is het van belang dat de beoogde maatregelen en de genomen beslissingen ook 
effectief gevolgen sorteren. Voor de Commissie zijn humaniteit en effectiviteit dus de twee basispijlers 
waarop ze haar werkzaamheden en haar aanbevelingen heeft gebaseerd. 
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In dit eindverslag is getracht enkel de belangrijkste “bouwstenen” aan te reiken, met andere woorden de 
minimale voorwaarden te omschrijven waaronder een beleid inzake verwijdering in toepassing moet 
worden gebracht. De standpunten en aanbevelingen uit dit verslag zijn bedoeld als leidraad om een 
algemene richting aan te wijzen voor het nadenken en handelen van degenen die bij het asiel- en 
uitwijzingsbeleid verantwoordelijkheid dragen. In deze context is het uiteraard onmogelijk alle 
probleemsituaties die zich in de praktijk kunnen voordoen, te voorzien. De uitvoerders en vooral 
degenen die een leidende functie hebben, blijven de verantwoordelijkheid dragen om, vertrekkend van 
de algemene geest van deze aanbevelingen, in de concrete omstandigheden de oplossingen te zoeken 
die het best bijdragen tot een  humane én effectieve benadering van de problemen die zich dag na dag 
stellen. 
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I.3.  Instrumenten van internationale instellingen betrokken bij de mensenrechten. 

 
Tijdens haar besprekingen heeft de Commissie zich uitgebreid gebogen over een aantal internationale 
bepalingen, richtlijnen en adviezen, die op het vlak van de verwijdering van vreemdelingen van belang 
zijn. Hieronder worden vier van deze instrumenten overlopen: (1) de aanbeveling van de Commissaris 
voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa betreffende de rechten van vreemdelingen die 
een lidstaat van de Raad van Europa willen binnenkomen en het uitvoeren van verwijderingen; (2) de 
internationale verdragen inzake foltering en andere onmenselijke behandelingen; (3) het arrest Čonka 
tegen België van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (aangaande de verwijdering van een 
groep Slowaakse zigeuners); en (4) de commentaren van Amnesty International op het tussentijds 
verslag van de Commissie. 
 

I.3.1. “Recommendation of the Commissioner for Human Rights concerning the rights of aliens 
wishing to enter a Council of Europe member State and the enforcement of expulsion orders” 
(19 september 2001).7 

 
Aangezien deze tekst een zeker internationaal gezag heeft inzake de behandeling van asielzoekers en 
de verwijderingen, vanuit de optiek van de mensenrechten, heeft de Commissie - hoewel het hier 
slechts om aanbevelingen gaat - haar standpunt hiertegenover bepaald, met de bedoeling ermee 
rekening te houden bij het opstellen van haar eigen aanbevelingen. 
 
 

I. Rights of aliens on their arrival at the border of a member State 8  
 
 
1. Everyone has the right, on arrival at the border of a member State, to be treated with respect for his 
or her human dignity rather than automatically considered to be a criminal or guilty of fraud.9 
 
De Commissie onderschrijft deze aanbeveling. 
 
 
2. On arrival, everyone whose right of entry is disputed must be given a hearing, where necessary with 
the help of an interpreter whose fees must be met by the country of arrival, in order to be able, where 
appropriate, to lodge a request for asylum. This must entail the right to open a file after having being 
duly informed, in a language which he or she understands, about the procedure to be followed. The 
practice of refoulement “at the arrival gate” thus becomes unacceptable.10  
 
Toepassing in de Belgische context:  
 

                                                
7 “Aanbeveling van de Commissaris voor de Rechten van de Mens betreffende de rechten van vreemdelingen die een 
lidstaat van de Raad van Europa willen binnenkomen en het uitvoeren van verwijderingen”. 
8 “Rechten van vreemdelingen bij aankomst aan de grens van een lidstaat.” 
9 “1. Iedereen heeft het recht om, bij aankomst aan de grens van een lidstaat, met respect voor zijn/haar menselijke 
waardigheid behandeld te worden, en niet automatisch als een misdadiger of schuldig aan fraude beschouwd te worden.” 
10 “2. Bij aankomst moet iedereen wiens recht op toegang ter discussie wordt gesteld, gehoord worden, waar nodig met de 
hulp van een tolk ten laste van het land van aankomst, zodat men in staat is een asielaanvraag in te dienen indien nodig. Dit 
houdt het recht in een dossier te openen nadat men goed is ingelicht over de te volgen procedure, in een taal die men 
verstaat. De praktijk van terugdrijving “aan de aankomsthal” is dus onaanvaardbaar.” 
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Het doel van deze aanbeveling is dat iedereen die in een land aankomt, op de hoogte wordt gebracht 
over de procedure om asiel aan te vragen. Iedereen die naar België komt om asiel aan te vragen, moet 
dat ook daadwerkelijk kunnen doen.  
 
In deze interpretatie verklaart de Commissie zich akkoord met deze aanbeveling. 
 
Opmerking: 
 
Men zou uit deze tekst ten onrechte kunnen afleiden dat er geen INADS (inadmissibles) zijn. Niet alle 
INADS hebben echter de bedoeling asiel aan te vragen: ze kunnen om allerlei redenen België wensen 
te bezoeken, zonder echter aan de binnenkomstvoorwaarden te voldoen.  
 
In België worden er geen terugdrijvingen ter hoogte van de deur van het vliegtuig gedaan met de 
bedoeling de mensen op het vliegtuig te houden zodat ze geen asiel kunnen aanvragen. Wel kan de 
federale politie ‘gatecontroles’ uitvoeren met de bedoeling te weten van welke vlucht een passagier 
(mogelijk illegaal) komt. Wanneer iemand geen asiel aanvraagt, of geen verhaal aantekent bij de Raad 
van State over de betwisting inzake de inreisvoorwaarden, of het verhaal afgewezen wordt, kan een 
onmiddellijke terugdrijving plaatsvinden. Dat is voornamelijk van belang om de kosten te kunnen 
verhalen op de maatschappij die de passagier heeft gebracht. 
 
 
3. As a rule there should be no restrictions on freedom of movement. Wherever possible, detention must 
be replaced by other supervisory measures, such as the provision of guarantees or surety or other 
similar measures. Should detention remain the only way of guaranteeing an alien’s physical presence, it 
must not take place, systematically, at a police station or in a prison, unless there is no practical 
alternative, and in such case must last no longer than is strictly necessary for organising a transfer to a 
specialised centre.11 
 
Toepassing in de Belgische context: 
 
De personen van wie wordt vastgesteld dat ze het land niet binnen mogen, worden overgebracht naar 
een INAD-centrum; wie wel asiel aanvraagt, komt in het centrum 127 terecht. 

 
Er is een verschil tussen een asielaanvraag aan de grens en een asielaanvraag wanneer men zich al op 
het grondgebied bevindt. 
 
Een asielzoeker die reeds op het grondgebied verbleef, wordt opgevangen in een open centrum tot de 
vraag betreffende de ontvankelijkheid is afgehandeld (en gaat daarna naar een OCMW indien de 
asielaanvraag ontvankelijk verklaard is, of wordt verwijderd indien dit niet het geval is). Om bijzondere 
redenen kan in uitzonderlijke gevallen een persoon die zich reeds op het grondgebied bevindt en 
waarvan de vraag onontvankelijk is, vastgehouden worden in een gesloten centrum. 
Een persoon aan wie de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd en die asiel aanvraagt, blijft 
vastgehouden tijdens de ontvankelijkheidsfase. Indien de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard 
wordt hij onmiddellijk teruggedreven. Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard wordt hij 

                                                
11 “Elke beperking van de bewegingsvrijheid moet een uitzondering blijven. Waar mogelijk moet vasthouding vervangen 
worden door andere controlemaatregelen, zoals een waarborg, een borgsom of gelijkaardige maatregelen. Als vasthouding 
de enige mogelijkheid is om de fysieke aanwezigheid van de vreemdeling te garanderen, mag die niet systematisch 
uitgevoerd worden op een politiebureau of in een gevangenis, tenzij er praktisch gezien geen alternatief is. In dit geval mag 
de vasthouding niet langer duren dan strikt noodzakelijk is voor het organiseren van een overdracht naar een 
gespecialiseerd centrum.” 
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toegelaten tot het grondgebied voor het verder verloop van de asielprocedure en kan hij toegewezen 
worden aan een OCMW. 
 
De Commissie meent dat een vorm van detentie bij de aanvang van de asielprocedure een motivering 
kan vinden in het feit dat de betrokkene bereikbaar moet blijven zowel voor de procedure van 
onderzoek van de asielaanvraag als voor de procedure van verwijdering wanneer de aanvraag wordt 
afgewezen. Supplementaire redenen kunnen erin bestaan dat men gegevens heeft om criminele 
bedoelingen vanwege de betrokkene te vermoeden, of het risico dat de betrokkene slachtoffer wordt 
van uitbuiting via prostitutie of zwartwerk. 
In het kader van het ontvankelijkheidsonderzoek is de Commissie  van oordeel dat, zodra men 
voldoende garanties heeft dat zowel het onderduiken als de andere misbruiken vermeden kunnen 
worden, detentie van meer dan een paar weken in algemene regel niet aanvaardbaar is (dit komt 
overeen met de maximale behandelingsduur van het ontvankelijkheidsonderzoek).  
 
 
4. Detained foreigners must be given the right to contact anyone of their choice in order to notify that 
person of their situation.12 
 
De Commissie is het eens met deze aanbeveling. 
 
 

II. Detention conditions 13 
 
 
5. As far as possible, member States should bring their national legislation into line in terms of the 
procedural guarantees available to foreigners being held and the maximum period of detention 
permitted at each stage of the proceedings.14 
 
Hier wordt verwezen naar het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing. De Raad van Europa raadt aan zich te schikken naar de 
standaarden van het CPT (Europees comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing).  
 
De Commissie is het eens met deze aanbeveling. 
 
Standpunt 7 
Men moet er rekening mee houden dat personen die een bevel gekregen hebben om het land te 
verlaten en over een ‘laisser passer’ naar een ander land beschikken, de Belgische wet overtreden 
indien zij zich verzetten tegen degenen die belast zijn met hun verwijdering. 
 
Wanneer een persoon niet verwijderd kan worden, enkel en alleen vanwege zijn verzet, moet dit de 
grondslag vormen van een detentie die blijft duren tot de betrokkene verwijderd is. Het principe van een 
maximale periode van vasthouding die geen rekening zou houden met deze illegale daden, zou 
dergelijke daden zelf als ongewenst neveneffect uitlokken. (zie Aanbeveling 2) 

                                                
12 “Vastgehouden vreemdelingen moeten het recht hebben om een persoon naar keuze te contacteren om hem/haar in te 
lichten over hun situatie.” 
13 “Voorwaarden van vasthouding.” 
14 “De lidstaten dienen – voor zover als mogelijk – hun nationale wetgeving te harmoniseren voor wat betreft, enerzijds, de 
procedurele garanties verleend aan vreemdelingen die het object uitmaken van een maatregel tot vasthouding, en 
anderzijds, de maximale periode van vasthouding die toegestaan is bij elk stadium van de procedure.” 
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In verband met het opzettelijk toebrengen van verwondingen aan personen belast met de 
ordehandhaving bij verwijderingen en het aanbrengen van materiële schade, wijst de Commissie er op 
dat dit aanleiding geeft tot het opstellen van een proces-verbaal. Wanneer het om verwondingen gaat, 
zou de dader in principe moeten vervolgd worden, ongeacht of hij effectief uitgewezen is of niet. 
Dergelijke processen-verbaal worden meestal geseponeerd door het parket. 
De Commissie wijst, rekening houdend met de reeds vermelde samenhang die het verwijderingsbeleid 
moet vertonen (zie: 1.2.3.7., Standpunt 6), op de noodzaak van rechtszekerheid op dit gebied. De 
Commissie doet een beroep op het Ministerie van Justitie om, in overleg met de Procureurs-generaal, 
een oplossing voor dit probleem te vinden (eventueel via het snelrecht). In de huidige situatie betekent 
de feitelijke straffeloosheid een impliciete aansporing om geweld te gebruiken in de hoop dat de reeks 
verwijderingen ooit zal worden stopgezet. De benadering die men kiest mag echter niet tot ongewenst  
neveneffect hebben dat ze als middel dient om de verwijdering uit te stellen. (Indien bv. de persoon niet 
in voorlopige hechtenis is, moet de verwijdering kunnen doorgaan). (Voor nadere precisering, zie 
Aanbeveling 2) 
 
 
6. Member States should avoid holding unaccompanied minors, pregnant women, mothers with young 
children, the elderly, and people with disabilities in waiting areas. Where appropriate, unaccompanied 
minors must be placed in specialised centres, and the courts immediately informed of their situation. 
Members of the same family should not be separated.15 
 
Toepassing in de Belgische context: 
 
Er is sedert 1 mei 2004 een voogdijregeling in uitvoering. Elk kind krijgt onmiddellijk een voogd 
toegewezen door een bijzondere dienst bij het Ministerie van Justitie en dus onafhankelijk van 
Binnenlandse Zaken.  
 
Het informeren van een rechtbank over de niet begeleide minderjarigen (NBM) gebeurt niet 
systematisch, het gebeurt enkel als er een juridisch dossier is (bijv. in het geval van mensenhandel). De 
vraag is ook wat de toegevoegde waarde ervan is. 
 
Bij terugkeer zonder verzet worden gezinnen in principe niet gesplitst, voor gedwongen terugkeer kan 
dat wel gebeuren (ze worden bijvoorbeeld bij een tweede poging afzonderlijk vervoerd). Het “leden van 
dezelfde familie niet splitsen” zorgt soms voor problemen aangezien sommige families ervoor zorgen 
dat de politie hen niet samen aantreft. 
 
Opmerking: 
 
Het Nederlandse beleid voorziet opvangcentra in sommige landen van herkomst. Er is bijvoorbeeld in 
Angola een instelling geopend waar de teruggestuurde NBM een professionele opleiding krijgen. België 
heeft de vraag om dergelijke instellingen op te richten in de belangrijke herkomstlanden, aan de Minister 
van Ontwikkelingssamenwerking voorgelegd en heeft hierbij speciale kredieten voorzien. In het kader 
daarvan is aan het IOM gevraagd om het concept uit te breiden, bijvoorbeeld voor Kongo.  
 

                                                
15 “De lidstaten moeten vermijden om niet-begeleide minderjarigen, zwangere vrouwen, moeders met jonge kinderen, 
ouderen en gehandicapte personen, vast te houden in de wachtzones. In voorkomend geval, moet een niet-begeleide 
minderjarige in een gespecialiseerd centrum geplaatst worden en moeten de gerechtelijke autoriteiten onmiddellijk ingelicht 
worden over hun situatie. Leden van dezelfde familie zouden niet mogen worden gescheiden.” 
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De Commissie is van mening dat een kortstondige splitsing van het gezin om praktische redenen alleen 
aanvaardbaar is als men kan garanderen dat de familie uiteindelijk weer samenkomt. De problematiek 
van de minderjarigen – vooral de niet-begeleide minderjarigen -, van zwangere vrouwen en van 
personen die door ziekte, leeftijd of handicap in een delicate positie verkeren, verdient een heel 
bijzondere aandacht en wordt verder in dit eindverslag behandeld. 
Een absoluut principe is dat minderjarige kinderen nooit van hun beide ouders mogen gescheiden 
worden. Wanneer echter door de onwil van één van die ouders de rest van het gezin onvindbaar blijft of 
één ouder niet samen met de andere wenst te vertrekken, kan na grondig onderzoek, één ouder 
verwijderd worden. 
 
 
7. Aliens held pending authorisation of entry must be placed in a specialised centre, and under no 
circumstances during their detention must they be placed with ordinary prisoners. The same applies to 
aliens awaiting enforcement of an expulsion order except, of course, in the case of persons expelled on 
having served their sentence and persons detained at the border with a view to being extradited.16 
 
Toepassing in de Belgische context: 
 
Vasthouding in een gevangenis doet zich in België soms voor als iemand in een gesloten centrum 
zwaar problematisch gedrag vertoont. Dit moet door DVZ individueel aan de Directeur-generaal van de 
strafinstellingen gevraagd worden en dat gebeurt niet voor “feiten” op de luchthaven. Het gaat hier niet 
om een voorlopige hechtenis: de opsluiting werd niet door een rechter beslist. (Vóór er gesloten centra 
waren, werden alle illegalen opgesloten in een gevangenis). 

 
De Commissie merkt op dat het in een eerste benadering in principe niet aanvaardbaar is dat iemand bij 
gevangenen terechtkomt zonder dat een rechter dat heeft beslist. Personen die tijdens een detentie 
ernstige problemen stellen, zou men in principe voor de onderzoeksrechter moeten brengen. Volgens 
de Commissie is een procedure via de onderzoeksrechter niet voorzien en, behalve bij ernstige 
misdrijven, in de meeste gevallen praktisch niet haalbaar, o.a. omdat de termijnen van gerechtelijke 
behandeling veel langer duren dan de stappen tot het bekomen van een ‘laisser passer’. 
Geweldplegingen zouden dan als ongewenst neveneffect hebben dat de betrokkene langer in het land 
kan blijven. Het Koninklijk Besluit betreffende de gesloten centra voorziet in ordemaatregelen. Voor die 
gevallen waarbij het personeel van de instellingen machteloos staat, hoewel het niet om zware 
misdrijven gaat, kan de huidige regeling worden verder gezet (plaatsing in een gevangenis na een 
bijzonder akkoord tussen DVZ en het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen). 
 
 
8. All detainees, however long they are held, must have the right to emergency medical care as required 
by their state of health.17 
 
 De Commissie is het eens met deze aanbeveling. 
 
 

                                                
16 “Aangehouden vreemdelingen moeten in afwachting van toelating om het grondgebied te betreden, in een 
gespecialiseerd centrum geplaatst worden, onder geen enkele voorwaarde mogen ze tijdens hun vasthouding bij gewone 
gevangenen geplaatst worden. Hetzelfde geldt voor vreemdelingen die wachten op de uitvoering van hun uitwijzingsbevel, 
uitgezonderd in het geval van personen die worden uitgewezen na het uitzitten van hun straf en personen die vastgehouden 
worden aan de grens met het oog op hun uitlevering. “ 
17 “Alle personen in detentie, ongeacht de duur van hun vasthouding, moeten het recht hebben op de dringende medische 
hulp die hun gezondheidstoestand vereist.” 



Bouwstenen voor een humaan en effectief verwijderingsbeleid 

 

24 

9. On no account must holding centres be viewed as prisons.18 
 
 De Commissie is het eens met deze aanbeveling. Ze merkt op dat de gesloten instellingen in België de 
mensen niet opsluiten om ze binnenin het centrum te houden: zodra hun ‘laisser passer’ bekomen is, 
kunnen ze vertrekken. Met andere woorden: de poort naar het buitenland staat dan open. 
 
 
10. Governments must guarantee maximum transparency in respect of how holding centres operate, by 
ensuring at least that independent national commissions, ombudsmen and NGOs, lawyers and close 
relatives of detainees have access to them. In particular, their operation must be regularly monitored 
through the courts.19 
 
Toepassing in de Belgische context: 
 
Naast het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en de parlementsleden van 
Kamer en Senaat hebben een aantal organisaties toegang tot de gesloten centra. Advocaten hebben 
eveneens toegang. Ook tot het centrum 127 gelegen op het luchthavengebied hebben de NGO’s en de 
advocaten toegang; familieleden en ander bezoek wordt de toegang ontzegd omwille van de strikte 
veiligheidsconsignes van de luchthaven. In het INAD-centrum op de luchthaven worden de NGO’s niet 
toegelaten. Een aantal nominatief bepaalde personen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 
voor Racismebestrijding hebben wel toegang. Advocaten en eventueel vertrouwenspersonen kunnen 
met hun cliënt uit het INAD-centrum spreken in de lokalen van de federale politie mits voorafgaande 
afspraak.  
 
De Commissie vindt dat de Belgische regeling strookt met aanbeveling 10, wat de grond van de zaak 
betreft en met dien verstande dat in een aantal gevallen een bijzondere aanvraag nodig is om toegang 
te verkrijgen. 
 
 
11. It is essential that the right of judicial remedy within the meaning of Article 13 of the ECHR be not 
only guaranteed in law but also granted in practice when a person alleges that the competent authorities 
have contravened or are likely to contravene a right guaranteed by the ECHR. The right of effective 
remedy must be guaranteed to anyone wishing to challenge a refoulement or expulsion order. It must be 
capable of suspending enforcement of an expulsion order, at least where contravention of Articles 2 or 3 
of the ECHR is alleged.20 
 
Toepassing in de Belgische context: 
 

                                                
18 “Gesloten instellingen mogen in geen geval worden beschouwd als gevangenissen.” 
19 “De nationale overheden moeten een maximale transparantie garanderen met betrekking tot de werking van de gesloten 
instellingen door op zijn minst te verzekeren dat onafhankelijke nationale commissies, ombudslieden en NGO’s, advocaten 
en naaste familieleden van de personen die vastgehouden worden, toegang hebben. Er moet vooral een regelmatige 
controle van hun werking gebeuren door de rechtbanken.” 
20 “Het is noodzakelijk dat het recht op het ondernemen van gerechtelijke stappen in de betekenis van artikel 13 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet alleen bij wet 
gegarandeerd wordt, maar dat dit ook verzekerd wordt in de praktijk, wanneer een persoon beweert dat de bevoegde 
overheden één van de rechten gegarandeerd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens geschonden hebben of 
die vermoedelijk zullen schenden. Het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel moet verzekerd zijn aan allen die een 
terugdrijving of een verwijdering van het grondgebied wensen aan te vechten. Dit beroep moet de uitvoering van het 
uitwijzingsbevel opschorten, op zijn minst als er een schending van artikelen 2 en 3 van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden wordt aangehaald.” 
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In België krijgt iedereen rechtsmiddelen. 
 
De Commissie is het eens met deze aanbeveling. 
In verband met personen aan wie de toegang tot het grondgebied geweigerd werd, stelt zich een 
probleem in verband met hun juridische toestand. Ze kunnen voor de Raad van State de weigering van 
hun intrede op het grondgebied laten beoordelen. Zodra die echter is afgewezen (of wanneer er geen 
verhaal werd ingediend), moeten ze onmiddellijk vertrekken. De Commissie beveelt aan de juridische 
toestand van deze personen in de wet nader te preciseren en een verantwoord humaan statuut voor het 
INAD-centrum en de transitzone uit te werken. 
(Er zijn echter problemen in verband met het INAD-centrum en de transitzone. Zie hierover Aanbeveling 
1.2.) 
 
 

III. Implementation of expulsion measures 21 
 
 
12. Where forced expulsion is unavoidable, it must be carried out with complete transparency in order to 
ensure that fundamental human rights have been respected at all stages.22 
 
 De Commissie onderschrijft deze aanbeveling.  
 
 
13. The best way to avoid using methods which might traumatise both those being expelled and those 
responsible for enforcing expulsion orders is to have the person concerned agree to return voluntarily.23 
 
 De term “vrijwillig” is volgens de Commissie inadequaat: meestal vertrekt met niet ‘uit vrije wil’ maar 
wegens het feit dat men geen asiel gekregen heeft. Men moet er wel naar streven deze beslissing door 
de betrokkenen te doen aanvaarden, zodat ze ‘uit eigen beweging’ of ‘ zonder verzet’ vertrekken.  
 
 
14. When expulsion orders are to be enforced, it is crucial at every stage of the procedure to inform the 
persons concerned of what lies ahead so that they can prepare themselves psychologically for their 
return. In accordance with Article 4 of Protocol No 4 to the ECHR, collective expulsion is prohibited.24 
 
Toepassing in de Belgische context: 
 
Er zijn in België in principe nooit collectieve beslissingen, elke beslissing is individueel. Zie hierover 
echter meer in het commentaar op het Čonka-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. 
 

                                                
21 “Toepassing van uitwijzingsmaatregelen.” 
22 “Waar een gedwongen uitwijzing onvermijdelijk is, moet deze volgens een volstrekt transparant proces verlopen opdat 
kan worden verzekerd dat de fundamentele mensenrechten tijdens alle stappen gerespecteerd worden.” 
23 “De beste oplossing om te vermijden dat middelen gebruikt worden die traumatiserend zijn, zowel voor de uitgewezenen 
als voor het personeel dat instaat voor de uitvoering, is dat de betrokkene akkoord gaat vrijwillig te vertrekken.” 
24 “Wanneer een uitwijzingsbevel moet uitgevoerd worden, is het cruciaal dat de betrokken personen op elk moment van de 
procedure worden ingelicht over wat hen te wachten staat; zodat ze zich psychologisch kunnen voorbereiden op hun 
terugkeer. In navolging van artikel 4 van Protocol nr.4 van het Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, zijn collectieve uitwijzingen verboden.” 
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Men gebruikt soms ten onrechte de term ‘collectieve vlucht’: in feite gaat het hier om personen die een 
individuele procedure doorlopen hebben. De correcte uitdrukking is dus: ‘speciale vlucht’ of ‘beveiligde 
vlucht’.  
De informatie naar de persoon toe verloopt soms slecht. Er worden bijvoorbeeld mensen verwijderd 
vanuit de gevangenis;  die mensen krijgen onvoldoende begeleiding. 
 
De Commissie herinnert eraan dat reeds in het Rapport van Commissie (I) het belang van het goed 
informeren van de uitgewezenen sterk werd beklemtoond. Verder in dit eindverslag worden voorstellen 
tot het invoeren van nog meer garanties uitgewerkt. (zie Aanbeveling 3) 
 
 
15. Threats must not be used to persuade persons subject to an expulsion order to board any form of 
transport. The wearing of masks making it impossible to identify staff executing forced expulsion orders 
must be banned outright.25 
 
De Commissie is het eens met de eerste zin. 
Wat het dragen van maskers betreft, vindt zij dat het onherkenbaar maken van de begeleidende 
politiemensen in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd kan worden: wanneer het risico bestaat van 
herkenning door gevaarlijke individuen, bv. leden van  terroristische groepen, zodat de begeleiders het 
slachtoffer zouden kunnen worden van wraakacties. Op lijnvluchten wordt het gebruik van maskers in 
elk geval niet aanvaard. De (hoge) uitzonderingen zouden zich alleen op ‘begeleide vluchten’ mogen 
voordoen. Om eventuele klachten vanwege de verwijderde niet uit te sluiten, kan men de identificatie 
van de politieambtenaar, zonder herkenning van de persoon, mogelijk maken door het dragen van een 
nummer. 
 
 
16. Holding centre staff and immigration and expulsion officers must receive proper training so as to 
minimise the risk of violence.26 
 
De Commissie dringt in dit eindverslag aan op een nog betere uitvoering van de voorstellen van 
Commissie (I) over deze materie. (zie Aanbevelingen 8 en 9) 
 
 
17. The following must be prohibited outright:  
- use of any means which may cause asphyxia or suffocation (adhesive tape, gags, helmets, cushions 
etc) and use of incapacitating or irritant gas; use of restraints which may induce postural asphyxia must 
also be avoided; 
- use of tranquillisers or injections without prior medical examination or a doctor’s prescription.27 
 
Toepassing in de Belgische context: 
                                                
25 “Er mogen geen bedreigingen gebruikt worden om personen die het voorwerp uitmaken van een uitwijzingsbevel te 
overtuigen om in te stappen in een vervoermiddel. Het dragen van maskers waardoor het personeel belast met de uitvoering 
van het uitwijzingsbevel niet kan worden geïdentificeerd, moet absoluut verboden zijn.” 
26 “Het personeel van de gesloten instellingen, alsook de ambtenaren van de diensten voor immigratie en uitwijzing, moeten 
een adequate opleiding krijgen, die erop gericht is de risico’s op het gebruik van geweld tot een minimum te herleiden.” 
27 “Het volgende moet absoluut verboden zijn: 

- het gebruik van elk middel dat asfyxie of verstikking kan veroorzaken (zoals kleefpleister, mondproppen, helmen, 
kussens …) en het gebruik van uitschakelend of irriterend gas; het gebruik van dwangmiddelen die kunnen leiden 
tot een verstikking ten gevolge van een houding moet ook vermeden worden; 

- het gebruik van kalmerende middelen of inspuitingen zonder voorafgaand medisch onderzoek of een 
doktersvoorschrift.” 
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‘Gags’ (mondproppen) worden in België niet gebruikt. Bokshelmen worden nu gebruikt bij speciale 
vluchten om de verwijderden te beschermen (bij hun heftige bewegingen of pogingen tot kopstoten). 
 
Reeds in het Rapport van Commissie (I) werd gestipuleerd dat medicatie mag niet worden toegediend 
met als doel de repatriëring te vergemakkelijken. In de hier geciteerde aanbeveling zou men dus 
“without prior medical examination or a doctor’s prescription” moeten weglaten. 
De Commissie heeft hierover een advies gevraagd van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (zie 
bijlage). Dit Comité bevestigt dat men principieel geen medicatie kan toedienen tegen de wil van de 
betrokkene in (dat zou overigens strijdig zijn met de Wet op de rechten van de patiënt). 
De kwestie verandert wel als de persoon een gevaar betekent voor de andere passagiers. Indien tijdens 
de vlucht een dokter aanwezig is, beslist hij/zij over de noodzakelijkheid van het toedienen van 
medicatie, als hij/zij acht, in overleg met de boordcommandant, dat de veiligheid van de vlucht of van de 
andere passagiers in het gedrang komt. Als er geen dokter aanwezig is, beslist de boordcommandant. 
Het toedienen van medicatie is uiteraard wel toegestaan als de betrokkene erom verzoekt of tijdens de 
vlucht in een noodtoestand komt. 
De hier vermelde restricties gelden zowel voor de beveiligde vluchten als voor de gewone lijnvluchten. 
 
Opmerking: 
 
In de praktijk van de Verenigde Staten van Amerika worden wel medicijnen toegediend. Bij transit van 
een Amerikaans vliegtuig in België is dat echter verboden want dan geldt de Belgische wetgeving (locus 
regit actum). Het feit dat Amerikaanse begeleiders op Amerikaanse vliegtuigen in transit in België 
medicatie toedienen, is een ernstig probleem. 
 
Standpunt 8 
De Commissie is het duidelijk oneens met de tweede paragraaf van dit artikel, en wil strengere 
voorwaarden opleggen dan deze aanbeveling. Medicatie mag nooit worden toegediend om de 
verwijdering te vergemakkelijken. Als de betrokkene wegens extreme emoties en/of fysieke symptomen 
een medische behandeling nodig heeft, moet de verwijdering worden stopgezet. (zie Aanbeveling 8) 
 
 
18. For safety reasons, the use during aircraft take-off and landing of handcuffs on persons resistant to 
expulsion should be prohibited.28 
 
Toepassing in de Belgische context: 
 
Boeien mogen in principe niet gebruikt worden tenzij men ze bij gevaar in een fractie van een seconde 
kan openen. De boeien moeten worden goedgekeurd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. 
Bij beveiligde vluchten is voorafgaandelijk toestemming van de Minister van Binnenlandse Zaken vereist 
over het materiaal dat men wenst te gebruiken. 
Het gebruik van boeien tijdens de take-off en landing is betwistbaar omdat bij een noodgeval de 
betrokkene zich even snel moet kunnen redden als de andere passagiers. De praktijk leert echter dat 
sommige uitgewezenen het sterkste verzet - met geweld - vertonen, tijdens het inschepen en de 
aanloop tot de take-off. Hierbij kunnen ze een gevaar betekenen voor de veiligheid van de 
medepassagiers; uitzonderlijk geldt dit zelfs nog tijdens de vlucht. De Commissie benadrukt dat over het 
gebruik van boeien de boordcommandant het laatste woord heeft. 

                                                
28 “Om veiligheidsredenen zou het gebruik van handboeien bij personen, die zich verzetten tegen de verwijdering, tijdens 
het opstijgen en het landen van het vliegtuig verboden moeten zijn.”  
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De Commissie wijdt een bijzondere aandacht aan deze thematiek. Bij de take-off en tijdens de vlucht 
moet men (zo nodig) boeien en andere dwangmiddelen gebruiken die men bij gevaar bliksemsnel kan 
losmaken (“quick release”). (Zie Aanbeveling 7) 
 

I.3.2. Toepassing van de internationale verdragen inzake foltering en andere inhumane 
behandelingen. 
 
Naast de aanbevelingen van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, heeft 
de Commissie ook de toepassing in België van de internationale verdragen inzake foltering en andere 
inhumane behandelingen onderzocht. 
 
Het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing 
van de Verenigde Naties werd in 1984 aangenomen en trad in werking op 26 juni 1987. In 1999 werd 
het door België bekrachtigd (Wet van 9 juni 1999). Het Europees verdrag voor de preventie van foltering 
(1989) werd bekrachtigd bij Wet van 7 juni 1991. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM), waarvan artikel 3 bondig naar dergelijke handelingen verwijst, werd door België bekrachtigd bij 
Wet van 4 november 1950. Door de Wet van 14 juni 2002 werd het Strafwetboek aan het 
bovengenoemde VN-verdrag aangepast door toevoeging van een Afdeling V, met name de artikelen 
417bis tot 417quinquies. 
 
In verband met de problematiek van het gebruik van dwang bij verwijderingen is het van belang erop te 
wijzen dat nu in art 417bis SWB de volgende begrippen gedefinieerd worden. Toch blijft de definitie 
enigszins problematisch en is er geen duidelijke grens tussen de verschillende gradaties van intensiteit: 
1° foltering: elke opzettelijke onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk 
of geestelijk lijden veroorzaakt; 
2° onmenselijke behandeling: elke behandeling waardoor een persoon opzettelijk ernstig geestelijk of 
lichamelijk leed wordt toegebracht, onder meer om van hem inlichtingen te verkrijgen of bekentenissen 
af te dwingen of om hem te straffen, of om druk op hem of op derden uit te oefenen, of hem of derden te 
intimideren; 
3° onterende behandeling: elke behandeling die in de ogen van het slachtoffer of van derden een 
ernstige krenking of aantasting van de menselijke waardigheid uitmaakt. 
 
Dank zij de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van het Belgische 
Arbitragehof en het Hof van Cassatie kan men de draagwijdte van deze termen nog nader preciseren: 

- de termen ‘leed’ en ‘lijden’ slaan niet alleen op het toebrengen van fysieke pijn: ook 
 behandelingen die de mens psychisch grondig aantasten, vallen onder deze definities; 

- de volgorde van deze uitdrukkingen wijst op een gradatie in de intensiteit van het leed, waarbij 
 foltering uiteraard de meest extreme vorm is; 

- een ‘onterende behandeling’ heeft als bijzonder kenmerk dat die het slachtoffer “brutaal 
beledigt in het bijzijn van anderen of hem ertoe aanzet te handelen tegen zijn wil of zijn 
geweten”.  

 
Motieven voor dergelijke handelingen, zoals het verkrijgen van informatie of bekentenissen, de 
bestraffing, het onder druk zetten of intimideren van het slachtoffer of derden, gelden helemaal niet als 
excuus, maar vormen integendeel een belangrijk aspect van de verwerpelijke behandeling. 
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De internationale verdragen inzake foltering en andere inhumane behandelingen zijn van groot belang 
in de ethische context. Het VN-verdrag en de Belgische wet voorzien namelijk dat het verwijzen naar 
een bevel van een meerdere het misdrijf niet kan verantwoorden. 
 
Ieder politieambtenaar heeft niet alleen het recht maar ook de plicht in geweten voor zichzelf uit te 
maken of het bevel dat hij krijgt in strijd is met deze basisnormen van menselijkheid. Aangezien deze 
persoonlijke verantwoordelijkheid op alle echelons geldt, wordt het risico van ontsporingen gereduceerd. 
 
De Wet van 1999 voorziet uitdrukkelijk dat het bevel van een meerdere of van een gezag het misdrijf 
niet kan verantwoorden. Hiermee wordt verwezen naar artikel 70 van het Strafwetboek, namelijk het 
voorschrift van de wet en het bevel door de overheid als grond van rechtvaardiging. Toch valt het te 
betreuren dat artikel 70 van het Strafwetboek niet toepasselijk is op de onterende behandeling. De 
Commissie is van mening dat het tot de eer en de plicht van de politieambtenaren behoort zich ook 
tegen dat type van onwettig bevel te verzetten. Immers, een dergelijk bevel zou de ambtenaar ertoe 
aanzetten tegen zijn geweten te handelen in een materie die internationaal als gewichtig wordt 
beschouwd. 
 
Standpunt 9 
Bij twijfel over de vraag welke vorm van dwang de grens van het toelaatbare overschrijdt, stelt de 
Commissie het volgende criterium voor. Zodra een persoon door de politieambtenaren onder controle 
gebracht werd, of geïmmobiliseerd, is elke gewelddaad - bijvoorbeeld als straf of weerwraak in verband 
met vroegere handelingen - totaal onaanvaardbaar. De uitspraken van het Europees Hof zijn in dat 
opzicht volkomen duidelijk. (zie ook Aanbeveling 6) 
 
Sommigen kunnen van mening zijn dat deze wettelijke voorschriften - die bij misdrijf tot zware sancties 
aanleiding kunnen geven - een bijkomende belasting voor de ordehandhavers vormen. Toch is juist het 
omgekeerde het geval. Ze geven een duidelijke grens aan betreffende wat kan en wat niet kan en de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid biedt een garantie voor het respecteren van deze grenzen. 
Bovendien vormt een volgehouden praktijk van respect voor deze regels een supplementaire 
bescherming tegen valse beschuldigingen van brutaliteit. 
 
Het spreekt vanzelf dat deze bepalingen ook in samenhang moeten worden gezien met artikel 1, derde 
lid van de Wet op het politieambt  inzake het gebruik van dwangmiddelen, met name de naleving van de 
principes van wettelijkheid, evenredigheid en opportuniteit. (zie Aanbeveling 6) 
 
Standpunt 10 
De Commissie wenst dat men bij de opleiding - en de follow-up ervan -  van de politieambtenaren belast 
met de verwijderingen, een bijzondere aandacht besteedt aan deze grenzen van het gebruik van 
dwang. Niet alleen moet men de principes en hun toepassing in de rechtspraak duidelijk uitleggen, ook 
kan door rollenspelen de praktijk in delicate situaties worden ingeoefend. (Zie Aanbeveling 8) 
 
De Commissie is niet blind voor het feit dat in verband met de verwijderingen de noodzaak van het 
gebruik van dwangmiddelen in algemene regel het gevolg is van de houding van verzet vanwege de te 
verwijderen persoon. Met andere woorden, het probleem van de beperking van geweld bij 
dwangmiddelen ontstaat juist door het vaak gewelddadig karakter van het verzet. Het is daarom 
volkomen billijk dat niet alleen de uitgewezene beschermd wordt door alle hierboven vermelde 
garanties, maar dat ook de politiemensen die geweld ondergaan, op een bescherming kunnen rekenen. 
(Zie hierover Standpunt 7 en Aanbeveling 2) 
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I.3.3. Het arrest Čonka van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in een arrest van 5 februari 2002 de Belgische 
Staat veroordeeld naar aanleiding van de zaak Čonka, waarbij een groep Slowaakse zigeuners samen 
verwijderd werden na een bedrieglijke oproep door de Gentse politie, die inhield dat de maatregel als 
doel had het dossier betreffende hun asielaanvraag te vervolledigen.29 
 
Volgens het Hof is er een schending van de volgende artikelen: 
- art. 5 § 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) (onverantwoorde 
vrijheidsberoving) om de volgende redenen: (a) de oproep van de Gentse politie was duidelijk 
bedrieglijk en een overheid moet betrouwbaar zijn in haar mededelingen (tenzij het gaat om het 
verhinderen van criminele activiteiten); (b) op het document dat op het politiecommissariaat verstrekt 
werd, werden de mogelijkheden tot beroep slechts vermeld in kleine letters in een taal die de 
betrokkenen niet verstonden; 
- art. 5 § 4 van het EVRM  (recht op beroep bij een rechtbank) wegens het feit dat er in de praktijk geen 
echte beroepsmogelijkheid was; 
- art. 4 van Protocol nr. 4 (collectieve uitwijzingen zijn verboden), rekening houdend met de volgende 
elementen samen: (a) het feit dat de overheid wel degelijk gesproken had over collectieve maatregelen 
in verband met de Slowaakse zigeuners; en (b) het feit dat het bevel om het land te verlaten van 29 
september 1999 niet verwees naar de individuele asielprocedure van de betrokkenen, maar naar de 
algemene vaststelling dat ze langer dan drie maanden in het land verbleven; en (c) rekening houdend 
met het grote aantal Slowaakse zigeuners dat tegelijk werd verwijderd; en (d) dat ze exact met dezelfde 
procedure en dezelfde papieren werden benaderd; hierdoor is volgens het Hof niet aangetoond dat de 
uitwijzing geen collectief karakter had; 
- art. 13 van het EVRM (gebrek aan effectieve beroepsmiddelen), omdat de betrokkenen niet in staat 
waren om duidelijk in te zien dat ze een ‘uiterst dringend beroep’ hadden moeten indienen en ook niet in 
staat om er op een adequate wijze gebruik van te maken. 
 
De Commissie is van mening dat men uit dit arrest de conclusie moet trekken dat men bij alle 
maatregelen die tegenover asielzoekers genomen worden, een volstrekt juiste informatie moeten 
verstrekken, in duidelijke termen (geen kleine lettertjes) en in een taal die de betrokkenen begrijpen (dit 
kan schriftelijk of met de hulp van een tolk). 
Deze informatie moet verwijzen naar de specifieke individuele situatie van elke betrokkene 
(asielaanvraag, weigering van de asielaanvraag, enz.). 
Men moet er alle afgewezen asielzoekers op geregelde basis aan herinneren dat ze het land moeten 
verlaten. Men moet ze ook duidelijk op de hoogte brengen, dat wanneer ze dit niet uit eigen beweging 
doen, ze met een begeleide vlucht kunnen verwijderd worden, wat een korte detentie voor het vertrek 
impliceert. Zodra ze deze informatie gekregen hebben, moet hun bagage nagenoeg klaar staan.  
Het collectieve karakter is in dit geval bepaald door de aard van het vervoermiddel en niet door de 
individuele situatie van de betrokkene. 
 
De Commissie wijst er op dat wanneer geen bedrieglijke methodes waren gebruikt en wanneer de 
betrokkenen herhaaldelijk een duidelijke informatie bekomen hadden over wat hen te wachten stond  - 
inclusief hun mogelijkheden tot verhaal - deze veroordeling van België er niet zou geweest zijn. 
 
 
 

                                                
29 E.H.R.M., Čonka, tegen België, Verzoekschrift 51564/99, Arrest van 5 februari 2002. 
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I.3.4. Commentaar van Amnesty International op het ‘Tussentijds Verslag’ van de Commissie. 

 
Amnesty International (A.I.) (Europe and Central Asia Programme, director: Nicola Duckworth) heeft het 
‘Tussentijds Verslag’ van de Commissie voorzien van een uitvoerig commentaar, met verwijzing naar de 
relevante internationale verdragen en verslagen van onderzoekscomités. Zonder de bijdragen van de 
andere NGO’s te minimaliseren, meent de Commissie dat een bespreking van deze tekst van A.I. ook 
indirect een antwoord zal bieden op de meeste van hun bedenkingen. 
 
Commentaar bij de bespreking in het Tussentijds Verslag van de Aanbeveling van de Commissaris voor 
de Mensenrechten van de Raad van Europa: 
 
Bij art. 2 
 
Volgens A.I. heeft de Commissie onvoldoende inzicht in de draagwijdte van de Aanbeveling omdat ze 
denkt dat de problemen zich beperken tot de asielzoekers voorzien in de Conventie van Genève, 
zonder met de ‘economische vluchtelingen’  en de andere INADS rekening te houden. 
Nochtans wordt in het ‘Tussentijds Verslag’ herhaaldelijk verwezen naar het probleem van de 
economische vluchtelingen. A.I. verliest uit het oog dat, volgens de huidige wetgeving, de grote 
meerderheid van deze ‘economische vluchtelingen’ alleen legaal in het land kunnen blijven via de 
procedure van asiel volgens de Conventie van Genève. Ook heeft de Commissie aanbevolen deze 
Conventie in een ruime zin te interpreteren. 
Wat de INADS betreft, die geen asiel aanvragen, die kunnen een verhaal indienen bij de Raad van 
State. In dit eindverslag beklemtoont de Commissie duidelijk dat de juridische situatie van deze 
personen een wettelijke precisering moet krijgen. 
 
Bij art. 4 
 
A.I. keurt goed dat de Commissie het met dit artikel eens is (betreffende het recht van opgesloten 
personen om contact op te nemen met personen van hun keuze). 
A.I. beklemtoont ook dat deze personen gevoed en gehuisvest moeten worden in overeenstemming met 
de menselijke waardigheid. 
De Commissie beveelt in dit opzicht aan dat het statuut van de personen in het INAD-centrum en de 
transitzone een duidelijke wettelijke regeling krijgt. 
 
Bij art. 5 
 
A.I. wenst dat de Commissie nog een aantal andere internationale verdragen in aanmerking neemt. 
Dat gebeurt uiteraard, maar, vanwege een zekere overlapping kunnen niet al die verdragen afzonderlijk 
besproken worden. 
 
In verband met de maximale duur van de opsluiting van asielzoekers verwijst A.I. naar de UNHCR 
guidelines on applicable criteria and standards relating to the detention of asylum seekers.30 
De Commissie is het volkomen eens met deze ‘guidelines’ en dringt er in dit eindverslag op aan dat  
België ze strikt zou naleven. 
 

                                                
30 United Nations High Commissioner for Refugees, Guidelines on applicable criteria and standards relating to the detention 
of asylum seekers, February 1999. 
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A.I. verwijst ook naar de Concluding Observations van de UN Committee against Torture inzake België, 
van mei 2003. Dit VN-Comité drukt er zijn bezorgdheid over uit dat vreemdelingen langer in detentie 
worden gehouden, als ze zich verzetten tegen hun repatriëring. 
Zoals reeds vermeld, kan de Commissie het niet eens zijn met de opvatting dat er een maximale duur 
van opsluiting moet bestaan voor te verwijderen vreemdelingen die dit door verzet verhinderen. De 
Commissie vindt dat dit verzet een overtreding is van de Belgische wet en dus niet zonder gevolg kan 
blijven. Het tegendeel zou onrechtvaardig zijn tegenover degenen die zonder verzet worden verwijderd 
en het is in strijd met alle rechtsprincipes voor te stellen dat wetsovertredingen, als ze maar herhaald 
plaats vinden, niet alleen niet bestraft, maar uiteindelijk zelfs beloond moeten worden met het recht om 
in het land te blijven. (Zie Standpunt 7) 
 
A.I. brengt hier andermaal het probleem van de transitzone in herinnering en wijst erop dat een beroep 
moet mogelijk zijn tegen de beslissing tot weigering van toegang tot het grondgebied. 
De Commissie is het daarmee eens: de mogelijkheid van verhaal bij de Raad van State bestaat en moet 
in de praktijk realiseerbaar zijn. Over de transitzone, zie Aanbeveling 1.2.. 
 
Bij art. 6 
 
A.I. verwijst naar diverse internationale teksten in verband met de rechten van het kind. 
De Commissie is het met deze bezorgdheid eens. Momenteel wordt afgewacht hoe de nieuwe regeling 
in verband met het toekennen van een voogd aan de onbegeleide kinderen zal functioneren. De 
evaluatie daarvan moet later gebeuren. 
 
Bij art. 7 
 
A.I. verwijst hier naar het feit dat in sommige gevallen personen van een gesloten centrum worden 
overgebracht naar een gevangenis. 
De Commissie merkt op dat A.I. ten onrechte meent dat het gaat om personen die zich tegen hun 
verwijdering verzetten: het betreft in essentie personen die door hun handelingen het leven in het 
centrum bemoeilijken, zowel voor het personeel als voor de bewoners. Dat probleem wordt elders in dit 
eindverslag behandeld. (zie Aanbeveling 5). 
 
Bij art. 8 
 
Gesloten centra mogen volgens A.I. niet als gevangenissen beschouwd worden. 
De Commissie meent dat dit in België ook niet het geval is. Overal waar mensen samenleven moeten er 
echter regels zijn die dat samenleven organiseren. Dat het reglement tuchtsancties voorziet, lijkt 
onvermijdelijk. Het is mogelijk dat hierbij soms fouten worden gemaakt en een efficiënte behandeling 
van klachten is gewenst, maar daarnaast is het ook zonder twijfel aangetoond dat beweringen over 
onaanvaardbare behandeling soms bewijsbaar onjuist bleken te zijn. 
 
Bij art. 10 en art. 11 
 
Het betreft hier vooral de garanties van controle-  en beroepsmogelijkheden. A.I. vestigt er de aandacht 
op dat bij verwijderingen een klacht in verband met verkeerde behandeling niet altijd een opschortend 
karakter heeft. 
Hierbij merkt de Commissie het volgende op. Bij alle maatregelen die een samenleving invoert, moet er 
steeds een redelijke verhouding zijn tussen de voor- en de nadelen ervan. Wie de situatie bij de 
verwijderingen op redelijke wijze onderzoekt, moet vaststellen dat personen die uit eigen beweging het 
land verlaten, nooit enige klacht hebben over een verkeerde behandeling. Ook degenen die met escorte 
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verwijderd worden, ondergaan geen moeilijkheden als ze zelf geen verzet plegen. De klachten komen 
meestal van personen die zich spontaan gewelddadig gedragen hebben tegenover de begeleiders, of 
met opzet zichzelf verwond hebben. 
Reacties op het geweld van te verwijderen personen kunnen soms verder gaan dan de regel van 
evenredigheid toelaat en de controle-instanties moeten hier nauwlettend op toezien. Dat is vooral 
belangrijk als het gaat om passief, niet gewelddadig verzet  (bv. weigeren zich te verplaatsen). Neutrale 
waarnemers hebben echter vastgesteld dat het geweld bij sommige individuen zo verregaand is dat 
men ze slechts met vijf tot zes politiemensen samen in bedwang kan houden. Het relaas van een 
dergelijke persoon, die zelf aan de basis van het geweld ligt, kan moeilijk als objectief gelden. 
 
Kortom, de kans dat bij een verbeterde opleiding van het personeel en bij degelijke controle, ernstige 
misbruiken plaats zouden vinden, is gering. Daar staat tegenover dat, wanneer een klacht wegens 
mishandeling de verwijdering zou stopzetten, dit een aanzuigeffect zou hebben en er onmiddellijk een 
vloed van klachten zou komen, waarvan de gegrondheid nauwelijks achterhaalbaar zou zijn. 
In een dergelijke situatie is het volkomen redelijk en niet strijdig met de mensenrechten dat een klacht 
geen opschortend karakter heeft met betrekking tot de verwijdering. De Commissie verzoekt A.I. en de 
andere NGO’s rekening te willen houden met het feit dat ongewenste neveneffecten van op zichzelf 
aanvaardbare eisen tot een desorganisatie van de hele verwijderingsprocedure en dus van het 
asielbeleid zouden leiden, met alle gevolgen hiervan op het humane vlak. 
 
Bij art. 12 
 
A.I. wijst op de noodzaak van transparantie bij de gedwongen verwijderingen. 
De Commissie gaat elders in dit eindverslag dieper in op deze problematiek. Ook hier geldt de 
noodzaak van een redelijke verhouding tussen het nagestreefde doel en de investering in mensen en 
middelen die hiertoe nodig is. In verband met het vervoer van zware criminelen, vraagt niemand dat dit 
continu met videoapparatuur zou worden gecontroleerd, waarom dan wel in verband met verwijderingen 
van vreemdelingen? In een lijnvliegtuig is er meestal een onafhankelijke controle door de passagiers, en 
door het boordpersoneel. Bij een beveiligde vlucht is er controle door de inspectiediensten. Om welke 
motieven zouden de politiemensen in die gevallen nodeloos geweld toepassen? (Zie ook Aanbeveling 
6.3.) 
 
Bij art. 15 
 
De Commissie is het ermee eens dat maskers in algemene regel niet aanvaardbaar zijn. In 
uitzonderlijke gevallen kan dit wel nodig zijn, maar dan moet identificatie met een nummer mogelijk zijn, 
zoals hier wordt vermeld. (Zie het commentaar bij artikel 15 onder 1.4.1.) 
 
Bij art. 17 
 
A.I. is het eens met het verbod van de Commissie op het toedienen van geneesmiddelen om de 
verwijdering te vergemakkelijken. 
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Deel II. Recht en praktijk van de verwijdering van vreemdelingen: kader 
en algemene ontwikkelingen. 
 
Na de uitgebreide bespreking van het mandaat van de Commissie en van de uitgangspunten die ze heeft 
gehanteerd, volgt meer informatie over het fenomeen van de verwijderingen zelf. Dit tweede deel omvat 
een beknopt overzicht van het juridisch kader waarbinnen het verwijderingsbeleid zich afspeelt, en van de 
praktijk van de verwijdering aan de hand van enkele basiscijfers. 
 

II.1. Juridisch kader. 

 
De verwijdering van vreemdelingen van het grondgebied is een zeer complexe aangelegenheid die zich 
situeert op het kruispunt van verschillende regelgevingen. Hierbij zijn drie domeinen van bijzonder belang: 
de regelgeving in verband met vreemdelingen, de regelgeving in verband met de politiediensten, en de 
regelgeving in verband met de luchtvaart en de scheepvaart. Voor elk domein schetsen we de belangrijkste 
juridische instrumenten, zowel op het nationale 31 als op het internationale vlak. 
 

II.1.1. Regelgeving in verband met vreemdelingen. 

 
De belangrijkste instrumenten op nationaal niveau zijn: 
 
• Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet); 
• Wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van bepaalde categorieën van 

vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Regularisatiewet); 
• Programmawet van 24 december 2002 – Titel VIII – Hoofdstuk 6 met betrekking tot de voogdij over 

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; 
• Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 
• Koninklijk Besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over 

beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen; 

• Koninklijk Besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de 
werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de 
Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van 
de regering of vastgehouden; 

• Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van de Programmawet van 24 december 
2002 – Titel VIII – Hoofdstuk 6 met betrekking tot de voogdij over niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen; 

• Ministeriële richtlijnen inzake de terugdrijving en repatriëring van vreemdelingen, 1999. 
 
Talrijke bepalingen in verband met vreemdelingen vloeien voort uit het Europees juridisch kader, waarbij 
een onderscheid dient gemaakt tussen de Europese Unie en de Raad van Europa: 
 

                                                
31 Het gaat hier enkel om de basiswetgeving op federaal niveau die van invloed is en kan zijn op het verwijderingsbeleid.  
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• Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap (zoals gewijzigd door het 
Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, houdende wijziging van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en de verdragen houdende oprichting van de Europese Gemeenschappen); 

• Overeenkomst van Dublin van 15 juni 1990 betreffende de vaststelling van de Staat die 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat bij één van de Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen wordt ingediend; 

• Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de 
Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 
te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 
gemeenschappelijke grenzen; 

• Verordening van de Raad van 11 december 2000 (2725/2000/EG) betreffende de instelling van 
"Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing 
van de Overeenkomst van Dublin; 

• Verordening van de Raad van 28 februari 2002 (407/2002/EG) tot vaststelling van sommige 
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2725/2000 betreffende de instelling van "Eurodac" 
voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de 
Overeenkomst van Dublin; 

• Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en 
instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend 
(Dublin II); 

• Richtlijn 2003/110/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de ondersteuning bij 
doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht; 

• Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van asielzoekers 
die niet onder de Conventie van Genève vallen; 

• Beschikking van de Raad van 29 april 2004 inzake het organiseren van gezamenlijke vluchten voor 
de verwijdering van onderdanen van derde landen tegen wie individuele verwijderingsmaatregelen 
zijn genomen van het grondgebied van twee of meer lidstaten; 

• Aanbeveling van de Raad van 22 december 1995 betreffende overleg en samenwerking bij de 
tenuitvoerlegging van verwijderingsmaatregelen; 

• Actieplan van de Raad en de Commissie van 3 December 1998 over de implementatie van de 
bepalingen van het Verdrag van Amsterdam met betrekking tot een Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid in de Europese Unie. 

 
• Aanbeveling van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa van 19 september 

2001 over de toegang tot en de verwijdering van het grondgebied voor vreemdelingen; 
• Aanbeveling 1547 (2002) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa met betrekking 

tot de verwijderingsprocedures in overeenstemming met de mensenrechten en uitgevoerd met respect 
voor de veiligheid en de waardigheid. 

 
Op het internationale niveau is het belangrijkste instrument: 
 
• Internationaal Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen (Wet 

van 16 mei 1953). 
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II.1.2. Regelgeving in verband met dwang door de politiediensten. 

 
De voornaamste instrumenten op het nationaal niveau zijn: 
 
• Belgisch Strafwetboek, Boek II, Titel VIII; 
• Wet van 8 augustus 1992 op het politieambt; 
• Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus 
• Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten; 
• Wet van 9 juni 1999 houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen foltering en andere 

wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;32 
• Wet van 14 juni 2002 houdende overeenstemming van het Belgische recht met het Internationaal  

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;33 
• Ministerieel Besluit van 11 april 2000 houdende regeling van de voorwaarden inzake het vervoer 

aan boord van burgerlijke luchtvaartuigen van passagiers met bijzondere veiligheidsrisico’s; 
• Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende de vaststelling van de deontologische code van de 

politiediensten. 
 
Op het vlak van de Raad van Europa (niet te verwarren met de Raad van de Europese Unie) zijn de 
belangrijkste juridische instrumenten: 
 
• Europees Verdrag van 4 november 1950 ter bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, met inbegrip van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens;34 

• Het Europees Verdrag van 26 november 1987 ter voorkoming van foltering en onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing (Wet van 7 juni 1991), met inbegrip van de rapporten van 
het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (ECPF).35 

• Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 19 september 2001 met 
betrekking tot de Europese ethische code van de politie. 

 
Op het internationaal niveau zijn vooral vermeldenswaard: 
 
• Het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten (Wet 

van 15 mei 1981), met inbegrip van de rapporten en de rechtspraak van het VN Comité voor de 

                                                
32 Hiermee heeft België beslist dat het verdrag volkomen gevolg zal hebben, wat onder meer betekent dat ons land er moest 
voor zorgen om alle vormen van foltering, pogingen tot foltering, medeplichtigheid en deelneming aan foltering, strafbaar te 
maken krachtens het eigen strafrecht. 
33 Met deze wet werd Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk I van het Strafwetboek, aangevuld met een Afdeling V – Foltering, 
onmenselijke behandeling en onterende behandeling (artikelen 417bis tot 417quinquies). 
34 Zie het arrest zaak Čonka t. België (5 februari 2002) voor de tot dusver enige veroordeling van België in zaken van 
verwijdering (cfr. supra, I.3.3.). 
35 Zie de drie rapporten m.b.t. België, en vooral het derde rapport van 2002: Comité européen pour la prévention de la torture et 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite 
effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) du 25 novembre au 7 décembre 2001, Strasbourg, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 17 octobre 2002, 
CPT / Inf (2002) 25. Verder is het 13de algemeen rapport van het ECPF van 2003 uitdrukkelijk gewijd aan de praktijk van de 
verwijdering van vreemdelingen door de landen die partij zijn bij het verdrag. Zie: Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 13ième Rapport général des activités du CPT relatif à la 
période du 1ier janvier 2002 au 31 juillet 2003, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 10 septembre 2003, CPT / Inf (2003) 35. 
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Rechten van de Mens;36 
• Het Internationaal Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing (Wet van 9 juni 1999), met inbegrip van de rapporten en de 
rechtspraak van het VN Comité tegen Foltering.37 

 

II.1.3. Regelgeving in verband met de veiligheid van de luchtvaart en de scheepvaart. 

 
De voornaamste juridische instrumenten op het nationaal vlak zijn:38 
 
• Wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling der luchtvaart en het Koninklijk besluit van 15 maart 

1954 tot uitvoering van de wet betreffende de regeling der luchtvaart; 
• Koninklijk Besluit van 3 mei 1991 ter beveiliging van de burgerluchtvaart; 
• Ministerieel Besluit van 11 april 2000 houdende regeling van de voorwaarden inzake het vervoer 

aan boord van burgerlijke luchtvaartuigen, van passagiers met bijzondere veiligheidsrisico’s. 
 
De belangrijkste instrumenten op het Europese vlak zijn: 
 
• Verordening (EG) 2320/2002 van het Europees Parlement en van de Raad  van 16 december 2002 

tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de 
burgerluchtvaart; 

• Verordening (EG) 622/2003 van de Commissie van 4 april 2003 tot vaststelling van maatregelen 
voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de 
beveiliging van de luchtvaart; 

• Verordening (EG) 8566/03 van de Raad van 8 mei 2003 betreffende de verbetering van de 
beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. 

 
Op het internationale vlak zijn er: 
 
• Overeenkomst van Chicago van 7 december 1944 betreffende de internationale burgerlijke 

luchtvaart (Wet van 30 april 1947); 
• Verdrag van Tokyo van 14 september 1963 inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen 

begaan aan boord van luchtvaartuigen (Wet van 15 juli 1970); 
• Internationaal Verdrag van 1 november 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee 

(SOLAS-Verdrag) (Wet van 10 augustus 1979 en het Koninklijk Besluit van 15 juni 2004) en de 
Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-Code). 

 
 
 
 
 

                                                
36 N.a.v. het vierde Belgisch rapport (2003) onder het BUPO-verdrag heeft het Comité voor de Rechten van de Mens een 
aantal bekommernissen m.b.t. de detentie en de verwijdering van vreemdelingen verwoord: Comité des droits de l’homme, 
Observations finales, adoptées les 21 et 24 juillet 2004, CCPR/C/SR.2210 et 2214. 
37 Zie vooral de besluiten en aanbevelingen van het VN Comité tegen Foltering (2003), naar aanleiding van de behandeling 
van het eerste Belgische rapport onder het Verdrag tegen Foltering: Comité contre la torture, Conclusions et 
recommandations: Belgique, 27 mai 2003, CAT/C/CR/30/6. 
38 Veiligheid in de havens is een gecombineerde bevoegdheid van de havenbedrijven zelf, de federale overheid en de 
Gewesten. Alles wat de binnenscheepvaart betreft is een bevoegdheid van de Gewesten. 
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II.1.4. Verslagen en rapporten. 

 
Tot slot is het nuttig melding te maken van een aantal documenten die, hoewel ze geen juridisch 
bindende draagkracht bezitten, interessante informatie kunnen bevatten over het onderwerp dat dit 
eindverslag aanbelangt. 
 
Op het nationale vlak gaat het onder meer om: 
 
• het Jaarlijks Federaal Verslag over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 

van 20 november 1989 (Wet van 4 september 2002).39 
 
Op het internationale vlak betreft het onder meer: 
 
• de verslagen over de mensenrechten in de Europese Unie, zowel van de Raad van de Europese 

Unie als van het Europees Parlement; 
• het Groenboek van de Europese Commissie van 11 januari 2005 over de benadering van de Europese 

Unie met betrekking tot de aanpak van economische migraties. 
• de werkzaamheden van het EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights; 
 
• de jaarverslagen van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa; 
• de werkzaamheden van het Ad Hoc Comité van experten met betrekking tot de juridische aspecten van 

het territoriaal asiel, van vluchtelingen en van staatlozen van de Raad van Europa (CAHAR) en in het 
bijzonder van zijn Werkgroep inzake verwijderingsprocedures (CAHAR-PE). 

 

II.1.5. Terminologie 

 
Naast het complexe kluwen van regelgeving en andere juridische instrumenten die op de problematiek 
van de verwijdering van toepassing zijn, zorgt ook de terminologie vaak voor verwarring. Om alle 
misverstanden te vermijden verduidelijkt deze Commissie (II) – in navolging van de Commissie (I) - 
hieronder de meest voorkomende termen die elders in dit eindverslag ook aan bod komen.40 
 
Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat de gedwongen verwijdering van vreemdelingen 
betrekking heeft op verschillende categorieën van personen: 

(1) “uitgeprocedeerde asielzoekers”, dit betekent asielzoekers die een asielaanvraag in het 
binnenland hebben ingediend (de “binnenlandprocedure”), aan het einde van de procedure zijn 
gekomen zonder te zijn erkend als vluchteling, en over geen rechtsmiddelen meer beschikken; 

(2) “inadmissibles” (of INAD’s), namelijk personen aan wie de toegang tot het grondgebied wordt 
ontzegd; het gaat hier zowel om afgewezen asielzoekers die zich aan de grens hebben 
aangeboden (de “grensprocedure”), als om alle andere personen aan wie de toegang tot het 
grondgebied om één van de redenen vermeld in de Vreemdelingenwet is ontzegd; 

(3) “illegalen” of personen die geen, of geen geldige, verblijfstitel (meer) bezitten; en 
(4) vreemdelingen die vanwege criminele activiteiten of schade voor de openbare orde, het land 

worden uitgezet. 
 
                                                
39 Het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989 (Wet van 4 september 2002) maakt mede deel uit van 
het relevante juridisch kader van dit eindverslag, hoewel het niet uitdrukkelijk slaat op één van de drie vermelde domeinen 
(vreemdelingen, gebruik van dwang door politiediensten, en de veiligheid van lucht- en scheepvaart). 
40 Commissie belast met de evaluatie van de instructies inzake verwijdering (I), Eindverslag aangeboden aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken op 21 januari 1999, 31 p., 9-10. 
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Juridisch gezien heeft de “verwijdering” (of de “repatriëring”) van vreemdelingen van het grondgebied 
enkel betrekking op de categorie (1) van de uitgeprocedeerde asielzoekers, de categorie (3) van de 
illegalen, en de categorie (4) van de criminele vreemdelingen. Personen van de tweede categorie, de 
“inadmissibles” dus, worden niet verwijderd maar wel “teruggedreven” naar het land van herkomst. 
Zowel bij verwijderingen als bij terugdrijvingen kan het voorkomen dat vreemdelingen niet naar hun 
vaderland of hun land van herkomst worden teruggebracht, maar naar een ander land dat hen wil 
opnemen. 
 
De beslissing van de overheid om vreemdelingen van het grondgebied te verwijderen, of hen de 
toegang te weigeren, kan aanleiding kan geven tot zeer uiteenlopende reacties bij de betrokkenen: 

(1) sommigen aanvaarden de beslissing en zijn bereid het land vrijwillig te verlaten, de 
zogenaamde “vrijwillige terugkeer”; 

(2) een andere groep weigert het land vrijwillig te verlaten, maar komt na verloop van tijd op deze 
beslissing terug, en kan overtuigd worden om toch te vertrekken, zonder verdere weerstand of 
verder verzet; 

(3) tenslotte is er een harde kern van personen die obstinaat blijft weigeren het land te verlaten, en 
die ook van plan is (passieve of actieve) weerstand te bieden bij elke officiële poging om de 
beslissing tot verwijdering uit te voeren; enkel in dit geval spreken we over “gedwongen" 
verwijderingen. 

 
In dit kader gebruiken de internationaal aanvaarde IATA-codes de volgende terminologie:  

(1) personen die van het grondgebied worden verwijderd, noemt men in het algemeen “DEPO’s” 
(deported persons): (1a) als ze zonder escorte terugreizen, worden ze “DEPU’s” (deported 
persons unaccompanied) genoemd; (1b) reizen ze met een escorte, dan noemt men hen 
“DEPA’s” (deported persons accompanied); 

(2) personen aan wie de toegang is ontzegd en die worden teruggedreven, worden in het 
algemeen “INAD’s” (inadmissibles) genoemd, en indien ze met een escorte reizen spreekt men 
over  “ANAD’s” (accompanied inadmissible persons. 
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II.2. Verwijderingen in de praktijk. 

 
Naast het juridisch kader dat van toepassing is op de complexe problematiek van de verwijdering van 
vreemdelingen heeft de Commissie zich ook gebogen over de praktijk van de verwijdering. Om een 
correct beeld van het verwijderingsbeleid te hebben, vond de Commissie het essentieel om het thema in 
kaart te brengen aan de hand van enkele basiscijfers over de volgende aspecten: (1) de verwijdering; 
(2) de detentie; (3) de asielprocedure; (4) de regularisatieprocedure; (5) de onderscheppingen van 
vreemdelingen door de politie. In wat volgt worden enkele cijfers gegeven en kort besproken. De 
gegevens slaan vooral op het jaar 2003, en zijn waar mogelijk aangevuld met recente cijfers van 2004. 
 

II.2.1.  De verwijdering van vreemdelingen. 
 
Gezien het centrale thema van dit eindverslag worden eerst enkele gegevens over de verwijdering van 
vreemdelingen gepresenteerd. 41 Voor alle duidelijkheid betreft het hier enkel de verwijderingen met het 
vliegtuig via de Nationale Luchthaven, die evenwel het grootste gedeelte van het aantal verwijderingen 
uitmaken. Verwijderingen van op andere plaatsen en met andere transportmiddelen vallen hier niet 
onder. 
 
II.2.1.1. Algemene gegevens over verwijderingen 
 
Hieronder volgen enkele cijfers over het aantal personen dat in 2003 via de Nationale Luchthaven in 
Zaventem is verwijderd, in verhouding tot het aantal geplande verwijderingen. In 2003 waren 12.631 
verwijderingen (of 34,6 personen per dag) gepland. Hiervan werd goed drievierde (77%) ook effectief 
uitgevoerd, wat neerkwam op 9.289 personen of een gemiddelde van 25,4 personen per dag. Eén op 
de 4 verwijderingen ging dus niet door. De meest voorkomende redenen hiervoor waren het hevig 
verzet van de betrokkene en de afgelasting van de poging tot verwijdering door de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Andere redenen betroffen de niet-overbrenging van de betrokkene naar de 
luchthaven en de weigering door de boordcommandant, de luchtvaartmaatschappij of de “station 
manager” om de betrokkene aan boord te laten gaan.42 
 
Bij nader toezien ging het in 4 op de 5 gevallen (80%) van geplande verwijdering om een repatriëring, 
en in 1 op de 5 gevallen (20%) om een terugdrijving. Opvallend is dat het “slaagpercentage” van de 
verwijderingen (hier gedefinieerd als de effectief uitgevoerde verwijderingen) lager lag bij repatriëringen 
(op 60%) dan bij terugdrijvingen (op 74%). 
 
Recente informatie vermeldt voor 2004 een aantal van 6.381 repatriëringen en van 2.134 
terugdrijvingen en grensleidingen. Daarnaast zouden 3.286 personen vrijwillig zijn vertrokken. Op die 
manier kwam het aantal verwijderingen in 2004 op 11.801. Dit globale cijfer ligt lager dan voorgaande 
jaren: 14.110 in 2003, 14.986 in 2002 en 14.977 in 2001. Deze cijfers moeten met de nodige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien ze niet echt vergelijkbaar zijn met bovenstaande 
gegevens.43 

                                                
41 Alle gegevens komen uit: Heymans, H., Verwijderingen 2003 Nationale Luchthaven, Federale Politie, 7 januari 2004, 
interne nota, niet gepubliceerd, 25 p. 
42 Uit bijkomende gegevens waarover de Commissie kon beschikken, is gebleken dat ook de vrijstelling van de betrokkene 
door een beslissing van de Raadkamer geregeld als reden werd ingeroepen om een poging tot verwijdering af te gelasten. 
Zeer precieze cijfers, over een langere periode, ontbraken evenwel om hierover verdere uitspraken te doen. 
43 De cijfers van 2004 komen uit: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Verwijderingen overzicht 1999-2004, interne nota, niet 
gepubliceerd, Excel-document. Deze cijfers omvatten alle verwijderingen, en zijn dus niet beperkt tot de verwijderingen via 
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Figuur 1: Verwijdering van vreemdelingen van op de Nationale Luchthaven – algemeen overzicht voor 
2003. 
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Figuur 1 – aantal geplande verwijderingen 

 
 
II.2.1.2. Verwijderingen zonder of met escorte 
 
Een ander aspect betrof de begeleiding van de te verwijderen personen. In totaal waren in 2003 van op 
de Nationale Luchthaven 955 verwijderingen met escorte gepland (of een gemiddelde van 2,6 escortes 
per dag), en hiervan gingen er 529 effectief door, wat een “slaagkans” van 55% uitmaakte. De cijfers 
van de verwijderingen met escorte omvatten ook de verwijderingen door middel van een zakenvlucht, 
waarmee in totaal 129 personen werden verwijderd. Indien men geen rekening zou houden met de 
zakenvluchten, dan bedroeg het slaagpercentage van de verwijderingen met escorte minder dan de 
helft (48%). Van het aantal geplande verwijderingen zonder escorte kon drievierde (75%) effectief 
plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
de lucht en van op de luchthaven van Zaventem. Daarnaast wordt geen onderscheid tussen de geplande verwijderingen en 
de effectief uitgevoerde verwijderingen. Bovendien zijn de cijfers niet volledig voor de maand december 2004. 
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Figuur 2: Verwijdering van vreemdelingen van op de Nationale Luchthaven – overzicht van 
verwijderingen zonder en met escorte voor 2003. 
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Figuur 2 – vergelijking slaagkans verwijderingen met escorte en deze zonder escorte 

 
Als we de relatie tussen het soort verwijdering en de begeleiding bekijken, vallen de volgende aspecten 
op. In 2003 betrof het overgrote gedeelte (9.358 op 10.078 of 93%) van de geplande repatriëringen een 
vrijwillig vertrek van de betrokkenen zonder enige escorte. Hiervan vonden er 7.366 effectief plaats (of 
79%). De belangrijkste redenen waarom meer dan 20% van de geplande repatriëringen zonder escorte 
niet kon plaatsvinden waren de verbale weigering door de betrokkene en de afgelasting van de poging 
tot verwijdering door de Dienst Vreemdelingenzaken. De andere repatriëringen (720 of 7%) waren 
gepland zonder escorte. Hiervan vonden er 394 plaats (of 55%). Meer dan drievierde van de 
vreemdelingen die niet vertrokken deed dit om de volgende redenen: omdat de boordcommandant, de 
luchtvaartmaatschappij of de “station manager” weigerde hen aan boord te laten, omdat de Dienst 
Vreemdelingenzaken de poging tot repatriëring afgelastte, of omdat een kaderlid de poging tot 
repatriëring afgelastte.  
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Figuren 3 & 4: Verwijdering van vreemdelingen van op de Nationale Luchthaven – overzicht van 
repatriëringen zonder en met escorte voor 2003. 
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figuur 3: aantal geplande repatriëringen 
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Ook interessant zijn enkele gegevens over de zogenaamde “zakenvluchten”, ook genoemd “speciale 
vluchten” of “beveiligde vluchten”. In 2003 werden in totaal 17 zakenvluchten met een vliegtuig van het 
type Embraer van de Belgische luchtmacht uitgevoerd, waarmee in totaal 129 personen werden 
verwijderd. Met uitzondering van de maanden juli en november vond elke maand minstens één 
zakenvlucht plaats. De bestemmingen waren (in willekeurige volgorde): Pristina (Kosovo), Algiers 
(Algerije), Rabat (Marokko), Lagos (Nigeria), Banjul (Gambia), Douala (Kameroen), Istanbul (Turkije), 
Boekarest (Roemenië), Tunis (Tunesië), Niamey (Niger), Dakar (Senegal), Conakry (Guinée), Tirana 
(Albanië) en Skopje (Macedonië). 
 
Verder nog de begeleiding bij terugdrijvingen. In 2003 waren in totaal 2.553 terugdrijvingen gepland, 
waarvan er 1.529 effectief plaatsvonden (of 60%). De voornaamste redenen waarom 4 op 10 
terugdrijvingen niet konden doorgaan hadden betrekking op de verbale weigering door de betrokkene, 
een te hevig verzet door de betrokkene, en het feit dat de betrokkene politiek asiel had aangevraagd. 
De meeste terugdrijvingen (1.793 op 2.553) betroffen vrijwillige vertrekken, en 1.254 hiervan vonden 
effectief plaats (70%). Daarnaast werden 525 terugdrijvingen met gedwongen vertrek maar zonder 
escorte gepland, waarvan er 140 effectief vertrokken (27%). De voornaamste redenen voor het niet-
vertrek waren een te hevig verzet door de betrokkene en de weigering door de betrokkene waardoor het 
gebruik van dwang niet meer opportuun was. 
 
Figuur 5: Verwijdering van vreemdelingen van op de Nationale Luchthaven – overzicht van 
terugdrijvingen zonder en met escorte voor 2003. 
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Figuur 5 – aantal geplande terugdrijvingen 

 
 
 
In het kader van dit eindverslag is het van belang betrouwbare informatie aan te reiken over het gebruik 
van geweld tijdens de hele procedure van de verwijdering, gaande van de detentie tot en met de 
overdracht aan de lokale autoriteiten. Nochtans is het nagenoeg onmogelijk gebleken om hierover enige 
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cijfers te vinden. Vooreerst, wat het gebruik van geweld door de politiediensten tegen te verwijderen 
vreemdelingen betreft, zijn harde gegevens vrijwel onbestaande. Verschillende niet-gouvernementele 
organisaties hebben de afgelopen jaren gewag gemaakt van een aantal gevallen van geweld gepleegd 
tegen te verwijderen personen, en hebben soms concrete voorbeelden gegeven, maar zonder exacte 
indicaties van het totaal aantal incidenten. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven. Zo kunnen 
klachten worden ingediend bij een veelheid aan organisaties (bv. het Comité P, de Algemene Inspectie 
van de Federale en Lokale Politie, de klachtencommissie van de opvangcentra, de politie zelf, de 
directeurs van de opvangcentra, en NGO’s), die deze elk op hun eigen manier behandelen. Verder 
kunnen klachten enkel worden geformuleerd door personen wiens gedwongen verwijdering werd 
stopgezet en dus nog in België verblijven, en niet meer door vreemdelingen die het grondgebied  
hebben verlaten. Naast het onbestaande overzicht van de klachten is er nog een bijkomend probleem: 
er bestaat geen enkele duidelijkheid over het gevolg dat aan de ingediende klachten wordt gegeven. 
 
Over de andere kant van het muntstuk, met name het gebruik van geweld door de te verwijderen 
personen tegen politieambtenaren, doet zich hetzelfde probleem voor, zij het in iets mindere mate. De 
federale politie beschikt over cijfers van het aantal processen-verbaal dat in 2004 tegen te escorteren 
vreemdelingen werd opgesteld.44 Het ging over 260 PV’s, opgesteld op de volgende gronden: het 
leeuwendeel (194 of 75%) betrof daden van weerspannigheid tegen de politieambtenaar; andere 
redenen hadden betrekking op slagen en verwondingen toegebracht aan de politieambtenaar (31 
gevallen of 12%), smaad/laster/eerroof (19 gevallen of 7%), bedreigingen (9 gevallen of goed 3%), 
racisme en xenofobie (6 gevallen of 2%), en er was ook 1 ontvluchting bij. De PV’s werden 
overgemaakt aan het parket van Brussel, maar het blijft onduidelijk welk gevolg hieraan is gegeven. 
 
II.2.1.3. Een vergelijking van de verwijderingen in 2003 en 2002 45 
 
Een vergelijking van de cijfers van 2003 met deze van 2002 levert meteen een aantal opvallende 
aspecten op. Vooreerst was het aantal geplande verwijderingen in 2003 gestegen met ongeveer 9% ten 
aanzien van het jaar tevoren, van 11.492 naar 12.631 personen, of omgerekend per dag, van 31,5 naar 
34,6 personen gemiddeld. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal 
geplande terugdrijvingen, dat in 2003 22% hoger lag dan in 2002 (van 2.098 naar 2.553). Daarnaast 
was het aantal effectieve verwijderingen, of het slaagpercentage, in 2003 (74%) iets lager dan in 2002 
(78%). Dit kan wellicht vooral toe te schrijven zijn aan het lager aantal personen dat in 2003 met een 
zakenvlucht werd gerepatrieerd. Dezelfde reden kan verklaren waarom het aantal geplande 
verwijderingen met escorte in 2003 (8%) is gedaald ten opzichte van 2002 (11%). 
 

II.2.2. Een beperkte blik op de detentie van te verwijderen personen. 
 
Na een zicht op de praktijk van de verwijdering is het aangewezen een stap terug te zetten in de 
procedure. Het merendeel van de vreemdelingen dat met escorte het grondgebied verlaat, was 
gedetineerd in één van de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook 
personen die zonder escorte, en zonder verzet, het grondgebied verlaten, kunnen in detentie zijn 
geweest. Over het algemeen is het zeer moeilijk een goed zicht te krijgen op deze situatie, wegens het 
gebrekkige cijfermateriaal. 
 
We beschikken enkel over één momentopname over de detentie in gesloten centra van te verwijderen 
personen, genomen op 7 mei 2004.46 Op dat ogenblik zaten 520 personen in detentie: het allergrootste 

                                                
44 Deze gegevens komen uit interne informatie van de Federale Politie, BRUNAT, 2004, 1 p. 
45 Deze cijfers vindt men in bijlage. 
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deel daarvan (325 of 62,5%) waren illegale mannen, op duidelijke afstand gevolgd door mannen die aan 
de grens asiel hadden gevraagd (64), mannen die in het binnenland asiel hadden gevraagd (44), 
vrouwen die aan de grens asiel hadden gevraagd (39), en illegale vrouwen (28). Wat de leeftijd betreft, 
waren nagenoeg alle personen in de gesloten centra (514 of 99%) meerderjarig. 16 gedetineerden 
waren minderjarig, van wie 15 begeleide minderjarigen, en 1 onbegeleide minderjarige. Wat de duurtijd 
van de detentie betreft, maakt men het onderscheid tussen illegalen en asielzoekers binnenland 
enerzijds, en grensasielzoekers anderzijds. In de eerste categorie valt op dat 393 personen een verblijf 
van minder dan 5 maanden in een gesloten centrum achter de rug hadden, 20 personen langer dan 5 
maanden waren vastgehouden, en 1 persoon meer dan 8 maanden. Ongeveer dezelfde verdeling vindt 
men terug bij de categorie grensasielzoekers: 99 personen zaten minder dan 5 maanden in detentie, 6 
meer dan 5 maanden en 1 meer dan 8 maanden. Opvallend is het aantal personen van wie wordt 
meegedeeld dat ze “weigeren te vertrekken”, respectievelijk 147 en 45. Uit dezelfde momentopname 
van mei 2004 blijkt ook dat 74 personen die ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken waren, 
in de gevangenis zaten. 
 
Deze beperkte gegevens laten echter geen vergelijking doorheen de tijd toe, en dienen dus met de 
nodige omzichtigheid te worden gelezen. 
 

II.2.3. Enkele gegevens uit de asielprocedure. 

 
Een groot deel van de te verwijderen vreemdelingen zijn personen wier asielaanvraag definitief is 
afgewezen en die dus uitgeprocedeerd zijn. Om een beter zicht te hebben op deze ingewikkelde 
problematiek heeft de Commissie inzage gekregen in een aantal belangrijke cijfers uit de asielprocedure. 
 
II.2.3.1. Algemene gegevens over het aantal asielaanvragen (1997-2003) 
 
De laatste zeven jaar vertoonde het aantal asielaanvragen een eigenaardige curve: van de 11.788  
aanvragen in 1997 verdrievoudigde het in twee jaar tijd tot 35.778 in 1999 en tot 42.691 in 2000; sindsdien 
verminderde het aantal aanvragen jaar na jaar tot 16.940 in 2003. Een van de voornaamste redenen voor 
de toename sinds 1998 lag in de stijging van het aantal aanvragen uit Kosovo (5.626 in 1998) en de ex-
Sovjet-Unie. Sommigen betitelden de situatie van 2000 als een “ernstige asielcrisis”. In 2004 daalde het 
aantal asielaanvragen licht tot 15.357.47 
 
Tabel 1: Evolutie van het aantal asielaanvragen (1997-2003) (en januari-februari 2004) 48 
 
Evolutie asielaanvragen 
Jaar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Aantal aanvragen 11.788 21.965 35.778 42.691 24.549 18.805 16.940 
 
2004  
Januari 1.310 
Februari 1.159 
Totaal 2.469 

                                                                                                                                                   
46 FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Personen ter beschikking gesteld van de Dienst 
Vreemdelingenzaken op 7 mei 2004, interne nota, niet gepubliceerd, 1 p. 
47 De cijfers van 2004 komen uit: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Asielaanvragen 1990-2004, interne nota, niet 
gepubliceerd, 2004, 1 p. 
48 FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Achtergrondinformatie, 3 maart 2004, interne nota, niet 
gepubliceerd, 5 p., 1. 
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Verder overlopen we de “top 10” van de nationaliteiten die de asielaanvragers in 2003 bezaten. Congo 
(1.778) en Rusland (1.680) staan afgetekend op de eerste plaats, op enige afstand gevolgd door Iran 
(1.153); daarna volgen –dicht bij elkaar- Kosovo (675), Kameroen (625) en Turkije (618); de derde 
deelgroep asielzoekers komt uit Servië-Montenegro (502), Rwanda (450), Algerije (400), en Slowakije 
(390). 
 
Tabel 2: De tien meest voorkomende nationaliteiten van asielzoekers (2003) 49 
 
1. Congo 1178 
2. Rusland 1680 
3. Iran 1153 
4. Kosovo 675 
5. Kameroen 625 
6. Turkije 618 
7. Servië-Montenegro 502 
8. Rwanda 450 
9. Algerije 400 
10. Slowakije 390 
 
 
II.2.3.2. De behandeling van asielvragen door de verschillende instanties 
 
Een ander aandachtspunt betreft de wijze - en vooral de snelheid - waarmee de binnenkomende 
asielaanvragen worden behandeld. 
 
Wat de behandeling van de asielaanvragen door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en 
de staatlozen betreft, is een duidelijke trend vast te stellen: het aantal beslissingen is de afgelopen jaren 
aanzienlijk toegenomen. In de fase van de ontvankelijkheid steeg het aantal beslissingen van 7.028 in 
1998 tot 18.755 in 2003; in de fase van de gegrondheid ging het van 3.752 in 1998 (waarvan 1.446 
erkenningen) naar 6.165 in 2003 (waarvan 1.201 erkenningen). Verschillende maatregelen van de 
afgelopen jaren kunnen deze toegenomen “productie” verklaren: de toekenning van bijkomende 
middelen (zowel in personeel als in werking); een actiever dossierbeheer (“case management”), 
bijvoorbeeld door de invoering sinds 1 januari 2001 van het LIFO-principe (“last-in-first-out); en een 
actief beheer in de kwaliteit van de behandeling van de dossiers (onder meer door het opstellen van 
richtlijnen, de versterking van het documentatiecentrum, en de vorming en evaluatie van de 
medewerkers). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49 FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Achtergrondinformatie, 3 maart 2004, interne nota, niet 
gepubliceerd, 5 p., 5. 
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Tabel 3: Overzicht van het aantal beslissingen over asielaanvragen door het Commissariaat-generaal 
voor vluchtelingen en staatlozen (1998-2003) 50 
 
Ontvankelijkheidsbeslissing 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Beslissing dat verder onderzoek 
noodzakelijk is 

2.831 3.034 3.672 5.592 5.189 5.186 

Bevestigende beslissing 4.197 8.113 9.607 16.537 13.775 10.855 
Technische weigering  202 2.617 3.668 4.271 2.714 
Totaal 7.028 11.349 15.896 25.797 23.235 18.755 
 
 
Gegrondheidsbeslissing 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Erkenning 1.446 1.238 1.198 897 1.166 1.201 
Intrekking van Statuut 38 23 15 10 19  
Technische weigering 349 328 704 533 1.018 975 
Weigering van erkenning van de 
hoedanigheid van vluchteling 

1.919 1.498 2.558 1.357 3.427 3.989 

Totaal 3.752 3.087 4.475 2.797 5.630 6.165 
 
 
Verder blijkt uit de cijfers dat het Commissariaat-generaal nog een aantal dossiers meedraagt van voor 
2001. In totaal gaat het om 12.359 asielaanvragen, die meer dan 3 jaar geleden zijn ingediend en 
waarover nog geen uitspraak is gevallen. De grootste groep hiervan zijn 6.044 aanvragen uit 2000, 
3.958 aanvragen uit 1999 en de 1.366 aanvragen uit 1998. Het is niet duidelijk wanneer deze 
aanvragen een eindbeslissing zullen kennen, welk aandeel hiervan een negatieve beslissing zal 
ontvangen, en welk gedeelte hiervan het bevel zal krijgen het land te verlaten. 
 
Wat de werklast van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen betreft, die is de afgelopen jaren 
zeker toegenomen, maar in zeer ongelijke mate. Waar het aantal te behandelen dossiers in januari 
1999 nog 1.268 bedroeg, was dat in januari 2004 opgelopen tot 4.168, met een tussentijdse daling in 
2000 en in 2002 en een scherpe stijging in 2003. Het grootste deel van de stijging van de werklast voor 
de Beroepscommissie is toe te schrijven aan de scherpe toename van het aantal beroepen bij de 
Franstalige kamers, die in januari 2003 vier maal zoveel dossiers te verwerken hadden als het jaar 
tevoren (1.751 tegenover 439). 
 
Tabel 4: Overzicht van de werklast van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen (1999-2004) 51 
 
 Franstalig Nederlandstalig Totaal 
Jan. 1999 788 480 1.268 
Jan. 2000 544 324 868 
Jan. 2001 804 376 1.180 
Jan. 2002  439 243 682 
Jan. 2003 1.751 455 2.207 
Jan. 2004 3.326 842 4.168 
 

                                                
50 Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, De behandeling van asielaanvragen, 10 maart 2004, 
interne nota, niet gepubliceerd, 5 p., 1-2. 
51 Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, De behandeling van asielaanvragen, 10 maart 2004, 
interne nota, niet gepubliceerd, 5 p., 3-4. 
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Tot slot is er de behandeling van beroepen door de Raad van State. Wat de beroepen tot nietigheid, 
gericht tegen een bevestigende beslissing van het Commissariaat-generaal, betreft, heeft zich in tien 
jaar tijd een vertienvoudiging voorgedaan. Waar in 1993 nog 604 beroepen werden ingediend tegen 
11.070 beslissingen van de Commissaris-generaal (of dus 5,46%) was dat aantal in 2003 opgelopen tot 
6.225 beroepen op 11.392 beslissingen (of 54,64% in totaal). Gedurende die hele periode neemt het 
aandeel van de beroepen ook toe, met uitzondering van de terugval in de jaren 1996 en 1997. 
Opvallend is verder dat de Raad van State de laatste jaren in toenemende mate ook een beslissing tot 
schorsing van de uitvoerbare beslissing van het Commissariaat-generaal uitspreekt, van 1.726 in 1993 
(of 15,59%) tot 6.164 in 2003 (of 54,11%). Tot zolang de Raad van State geen definitieve beslissing 
heeft geveld is verwijdering van deze personen niet mogelijk. 
 
Tabel 5: Overzicht van de behandeling van de beroepen door de Raad van State (1993-2003) 52 
 
 Bev. Beslissing Schorsing % Schorsing Annulatie % Annulatie 

1993 11.070 1.726 15,59 % 604 5,46 % 

1994 12.497 1.526 12,21% 1.294 10,35 % 

1995 8.053 1.163 14,44 % 1.214 15,08 % 

1996 9.109 1.417 15,56 % 1.287 14,13 % 

1997 5.987 427 7,13 % 398 6,65 % 

1998 4.308 388 9,01 % 507 11,77 % 

1999 8.337 1.397 16,76 % 954 11,44 % 

2000 12.233 3.094 25,29 % 3.389 27,70 % 

2001 20.633 6.645 32,21 % 5.384 26,09 % 

2002 18.113 8.299 45,82 % 6.551 36,17 % 

2003 11.392 6.164 54,11 % 6.225 54,64 % 

 

II.2.4. Een blik op de regularisatieprocedure. 
 
In het licht van de problematiek van de verwijdering van vreemdelingen is het ook nuttig een blik te 
werpen op de regularisatieprocedure, die door de Wet van 22 december 1999 was mogelijk gemaakt. 
Ook hier beschikken we slechts over een momentopname, op 5 februari 2004. Op dat ogenblik telde 
men 37.146 aanvragen die door de Commissie voor regularisatie moesten worden behandeld: goed 
tweederde daarvan (25.462 of 68%) was al geregulariseerd, terwijl 16% (of 6.006) was afgewezen. 
Verder waren er meer dan 4.000 “vervallen” dossiers, 793 dossiers “met uitsluiting van het voordeel van 
de procedure”, en 887 overige dossiers (waaronder 621 door het parket in beslag genomen). 
Behoudens uitzonderingen komen de personen van wie de aanvraag tot regularisatie is geweigerd in 
aanmerking om een bevel tot verlaten van het grondgebied te ontvangen. 
 
 
 
 
 
                                                
52 Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, De behandeling van asielaanvragen, 10 maart 2004, 
interne nota, niet gepubliceerd, 5 p., 3-4. 
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Tabel 6: Behandeling van de regularisatieaanvragen door de Regularisatiecommissie (per 5/2/2004) 53 
 
Dossiers die door de Commissie krachtens de wet 
van 22 december 1999 moeten worden 
behandeld (1) 

37146 

Geregulariseerde dossiers 25462 

Negatieve of afgewezen dossiers 6006 

“Vervallen dossiers” 4003 

Dossiers met uitsluiting van het voordeel van de 
procedure 

793 

Overige dossiers (2) 887 

 

II.2.5. Een greep uit de gegevens omtrent onderscheppingen/intercepties door de politie. 

 
Het ruimere kader van asiel en migratie vraagt ook enige aandacht voor de praktijk van de 
politiediensten bij het onderscheppen van vreemdelingen op het grondgebied. 
Uit de gedetailleerde gegevens van de politie onthouden we het volgende. In 2003 onderschepte de 
politie 33.709 vreemdelingen, dat is ongeveer 1.000 meer dan in 2002. In tweederde van de gevallen 
(22.665 of 67,2%) gebeurde de onderschepping door de lokale politie, in het andere derde (11.001 of 
32,6%) door de federale politie. Voor beide diensten was er een “piekperiode” in de maanden 
september, oktober, november. 1.645 (of 4,9%) van de onderschepten waren minderjarigen (volgens 
hun eigen aangeven). 
 
Figuur 6: Aantal vreemdelingen door de politie onderschept (2003) 54 
 
Aantal vreemdelingen onderschept in 2003: 33.709 personen in illegaal verblijf onderschept 
 

 
 

                                                
53 FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Nota m.b.t. de Wet van 22 december 1999 betreffende de 
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, 5 
maart 2004, interne nota, niet gepubliceerd, 4 p., 3-4. 
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, De behandeling van asielaanvragen, 10 maart 2004, 
interne nota, niet gepubliceerd, 5 p., 4-5. 
54 FOD Binnenlandse Zaken, Federale politie, Jaarrapport 2003  -  DAC-IMM, interne nota, niet gepubliceerd, 87 p.  
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De onderschepte personen betroffen eigenlijk twee onderscheiden categorieën, enerzijds de illegalen 
die op het grondgebied verbleven (vooral in het kader van zwartwerk of in betrokkenheid tot criminele 
activiteiten), anderzijds de illegalen die in transit waren naar andere landen (vooral Groot-Brittannië). 
Een tiental nationaliteiten zorgde voor ongeveer 60% van het totaal aantal onderschepte 
vreemdelingen: Roemenen (3.110 of 9,2%), Afghanen (2.718 of 8,1%), Polen (2.543 of 7,5%), 
Marokkanen (2.222 of 6,6%), Algerijnen (2.195 of 6,5%), Bulgaren (1.782 of 5,3%), Iraniërs (1.464 of 
4,3%), Indiërs (1.459 of 4,3%), Joegoslaven (1.064 of 3,2%) en Albanezen (852 of 2,5%). 
 
Vreemdelingen die door de politie worden onderschept ontvangen een beslissing van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. In 2003 gaf dit de volgende verdelingen: 14.469 personen (42,9% of goed 2 op 5) 
ontvingen een bevel om het grondgebied te verlaten, 2.395 (of 7,1%) werden opgesloten, 9.910 (29,4% 
of bijna 1 op 3) werd in vrijheid gesteld, en 6.482 (19,2%) werd gerepatrieerd. Opvallend zijn de 
beslissingen tot invrijheidstelling, die als volgt werden gemotiveerd (in afnemende volgorde): één op vier 
betrof personen die recent een bevel om het grondgebied te verlaten hadden ontvangen (26,1% of 
2.590), bijna één op vijf had betrekking op personen die een aanvraag onder artikel 9.3 van de 
Vreemdelingenwet (humanitaire redenen tot verblijf) hadden ingediend (1.839 of 18,6%), één op zeven 
waren minderjarigen (15,9% of 1.576), en verder nog 1.158 personen (11,7%) die in orde waren, 1.103 
personen (11,1%) van wie het dossier onbeschikbaar was en 1.165 (11,6%) andere redenen. 
 
Figuur 7: Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken ten aanzien van vreemdelingen 
onderschept door de politie (2003) 55 
 
 BGV Opsluiting In vrijheid stellen Repatriëring 

Atl ill 14469 2395 9910 6482 
% 42,9% 7,1% 29,4% 19,2% 
 
In 453 gevallen was het op basis van de lijsten van het bureau C en van de permanentie niet mogelijk te 
bepalen welke beslissing de Dienst Vreemdelingenzaken nam. 
 

 
 
 
 

                                                
55 Ibid. 
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Deel III. Aanbevelingen van de Commissie voor een humaan en effectief 
verwijderingsbeleid. 
 
Na zich te hebben georiënteerd in de materie van de verwijdering en na de aanbevelingen van een 
aantal internationale instanties te hebben overlopen, is de Commissie gekomen tot haar eigen 
aanbevelingen. Deze zijn onderverdeeld in zes thema’s: (1) rechtsbescherming; (2) gebruik van geweld; 
(3) communicatie tussen de betrokken diensten; (4) speciale categorieën van personen; (5) de ruimere 
keten van asiel en migratie; en (6) de opvolging van de aanbevelingen zelf. 
 
Tijdens haar besprekingen, en ook doorheen dit eindrapport, is de Commissie zich voortdurend bewust 
gebleven van de uiterst delicate materie die de verwijdering van vreemdelingen uitmaakt, en van de 
vaak verscheurende keuzes die men hierbij moet maken. Om die reden reflecteren de aanbevelingen 
de zoektocht van de Commissie naar het moeilijke evenwicht tussen een verwijderingsbeleid dat alle 
kenmerken van een humane benadering blijft vertonen, maar anderzijds effectief genoeg is om reële 
gevolgen te hebben. Het is in die optiek dat de volgende aanbevelingen gelezen en geïnterpreteerd 
dienen te worden. 
 
De aandachtige lezer zal opmerken dat meerdere van deze aanbevelingen herhalingen zijn –soms met 
andere woorden- van de aanbevelingen die de eerste Commissie belast met de evaluatie van de 
instructies inzake verwijdering (de Commissie Vermeersch I) reeds in 1999 had opgesteld. Een aantal 
aanbevelingen daarentegen zijn specifieker of helemaal nieuw, en zijn het gevolg van de ontwikkelingen 
die zich sinds de eerste Commissie hebben voorgedaan. 
 
 
III.1. De rechtsbescherming van alle betrokkenen versterken. 
 
Het eerste thema van de aanbevelingen betreft de rechtsbescherming van alle partijen die betrokken 
zijn bij het verwijderingsbeleid. Hierbij ligt de klemtoon zowel op de politiediensten als op de betrokken 
vreemdelingen zelf. 
 

III.1.1. De rechtsbescherming van de politiediensten versterken. 
 
Aanbeveling 1: De regelgeving omtrent de politiediensten verduidelijken 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat de bestaande regelgeving omtrent de politiediensten een aantal 
onduidelijkheden bevat, die verwarring kunnen zaaien bij de uitoefening van de politiële bevoegdheden 
in situaties van verwijdering. 
 
1.1. Een eerste onduidelijkheid betreft het begrip “kennelijk onwettig bevel”, dat in verschillende 
wetgevingen is opgenomen. 
 
Naar aanleiding van het onderzoek door het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties van het 1° 
Belgisch rapport, in toepassing van het Conventie tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of 
vernederende behandeling en bestraffing, is gebleken dat de internationale gemeenschap zich onder 
meer zorgen maakt over: “Le manque de précision entourant la notion d’« ordre manifestement 
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illégal »”.56 Het Comité geeft hiervoor de volgende aanbeveling : “De veiller à ce que les agents ayant 
commis des traitements dégradants soient l’objet de sanctions pénales alors même qu’ils auraient agi 
sur l’ordre d’un supérieur, et de clarifier la notion d’ « ordre manifestement illégal ». In antwoord op deze 
bezorgdheid en aanbeveling heeft de Belgische regering zich bereid verklaard de mogelijkheid te 
onderzoeken om in samenwerking met de verschillende departementen een omzendbrief op te stellen 
waarin de notie “kennelijk onwettig bevel” voldoende wordt toegelicht, zodanig dat de verschillende 
criteria die verspreid zijn in diverse wetsbepalingen op éénvormige wijze kunnen worden uitgelegd. 
 
De Commissie dringt erop aan dat dit voornemen van de regering wordt uitgevoerd, en dat dus het 
begrip “kennelijk onwettig bevel” zou worden verduidelijkt, in overeenstemming met de aanbeveling van 
het Comité tegen foltering. 
 
1.2. Een tweede onduidelijkheid houdt verband met het gebruik van dwang, zoals vermeld in de 
Vreemdelingenwet. 
 
De Vreemdelingenwet biedt de mogelijkheid om vreemdelingen met dwang te verwijderen. Deze 
mogelijkheid werd niet expliciet in de wet opgenomen voor de personen aan wie de toegang tot het 
grondgebied werd geweigerd. De Commissie beveelt aan om de mogelijkheid van het gebruik van 
dwang expliciet in de wet op te nemen ook voor de personen aan wie de toegang tot het grondgebied 
werd geweigerd, zodat de rechtszekerheid wordt verhoogd. 
 
In dezelfde context moet ook het statuut van de personen aan wie de toegang tot het grondgebied werd 
geweigerd, verduidelijkt worden. De situatie waarop door internationale instanties werd gewezen en 
waarbij personen gedurende lange tijd in de transitzone verblijven, mag zich niet meer voordoen. Zo 
moet het duidelijk gesteld worden dat, indien het beroep bij de Raad Van State de beslissing tot 
terugdrijving bevestigt, en betrokkene weigert te vertrekken, de Raadkamer niet kan beslissen tot 
vrijlating. Indien er om redenen van overmacht toch personen in de internationale zone zouden worden 
geplaatst moet de gedwongen terugdrijving onmiddellijk worden uitgevoerd. Indien een persoon niet kan 
worden teruggedreven om redenen buiten de wil van de betrokkene, moet er onmiddellijk een oplossing 
gezocht worden en is het in ieder geval onaanvaardbaar dat betrokkene lange tijd verplicht wordt in de 
internationale zone te verblijven.  
 
Deze aanbeveling richt zich in haar algemeenheid tot de wetgever en de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Ze kan op korte termijn worden uitgevoerd, middels een omzendbrief van de bevoegde minister. 
 
 
Aanbeveling 2: Een coherent afhandelingsbeleid bij geweld tegen politieambtenaren ontwikkelen 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat er geen coherentie bestaat in de wijze waarop de parketten de 
daden van agressie (vb. slagen en verwondingen), die in het kader van de verwijdering tegen de 
politiediensten worden begaan, afhandelen. De Commissie meent te weten dat dergelijke handelingen 
“in principe niet vervolgd worden” en dat “een vervolging en, indien de feiten bewezen worden, een 
veroordeling mogelijk is maar om verschillende redenen weinig opportuun wordt geacht”.  
 
De Commissie is van mening dat deze stellingname een de facto straffeloosheid creëert van de 
potentiële daders en een ernstige bedreiging betekent voor de fysieke integriteit van de 
politieambtenaren; ze vormt tevens een impliciete aansporing om geweld te plegen, in de hoop hiermee 
de reeks verwijderingen stop te zetten. (vgl. Standpunt 7, onder 1.3.1., art. 5)   

                                                
56 Comité contre la torture, Conclusions et recommandations sur la Belgique, 27/5/2003, CAT/C/CR/30/6 du 27 mai 2003. 
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2.1. Om de rechtspositie van de politiediensten te versterken pleit de Commissie ondubbelzinnig voor 
een coherent afhandelingsbeleid vanwege het openbaar ministerie, en met name voor: 

 
- de ontwikkeling van heldere criteria over de precieze modaliteiten van afhandeling van de 

daden van agressie begaan tegen de politiediensten in het kader van de verwijdering, ofwel 
door middel van een strafrechtelijke vervolging, ofwel middels een andersoortige wijze van 
afhandeling; 

- de communicatie van deze criteria aan alle betrokken partijen: de vreemdelingen die verzet 
plegen, de politiediensten, de andere diensten betrokken bij de verwijdering, en de parketten en 
rechtbanken; 

- de consequente en uniforme toepassing van deze criteria op de zaken die aan de parketten 
worden overgemaakt; 

- de opname van een dergelijk afhandelingsbeleid in de prioriteiten van de kadernota Integrale 
Veiligheid. 

 
2.2. Het onderzoek naar het gebruik van geweld tegen politieambtenaren dient op een snelle, grondige 
en onpartijdige wijze te worden gevoerd en de resultaten dienen publiek te worden gemaakt. Bij het 
vastleggen van de procedure moet men erop toezien dat die (behalve in zware zaken die op 
gevangenisstraf kunnen uitlopen) niet als neveneffect mag hebben dat de verwijdering zonder meer 
wordt stopgezet (bv. door een korte voorlopige hechtenis of door de vraag om betrokkene niet te 
verwijderen in afwachting van zijn proces om de rechten van de verdediging te garanderen): ook dit zou 
een stimulans kunnen zijn om gewelddadig verzet te plegen. (vgl. Standpunt 7) Deze stelling kan geen 
enkele afbreuk doen aan de rechten van de verdediging, met inbegrip van het recht op rechtshulp en 
juridische bijstand. 
 
De Commissie suggereert dat als minimale maatregelen moeten gelden: 

a) dat de betrokkene voor lange tijd de toegang tot het land wordt geweigerd, en dat deze 
beslissing SIS-geseind wordt. 

b) dat bij verzet en bij elke weigering om te vertrekken een nieuwe periode begint met onbeperkte 
duur van vasthouding tot een effectieve verwijdering.  

c) dat ingeval van vervolging het snelrecht wordt toegepast. 
 
2.3. Een vergelijkbare behandeling wordt gewenst ten aanzien van de personeelsleden van de gesloten 
centra. 
 
Deze aanbeveling richt zich tot de wetgever, de Minister van Justitie en het College van Procureurs-
generaal. Met een aantal aspecten kan al op korte termijn een aanvang worden genomen, maar de 
effecten hiervan zullen zich slechts op langere termijn kunnen manifesteren. 
 

III.1.2. De rechtsbescherming van de te verwijderen personen versterken. 
 
Aanbeveling 3: Het verwijderingsbeleid transparanter maken 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat de huidige manier om vreemdelingen te verwijderen allesbehalve 
consistent verloopt, noch voor de politiediensten noch voor de betrokken vreemdelingen zelf. Daarom 
pleit ze met grote aandrang voor een transparant beleid inzake verwijdering dat ook consequent wordt 
toegepast, waardoor de rechtsbescherming van de te verwijderen personen wordt versterkt. 
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Hetgeen volgt is een poging om van de verwijdering een samenhangend beeld op te hangen dat 
duidelijk is en de basis moet vormen van een procedure die rechtszekerheid biedt en de mogelijkheid 
verschaft aan de verwijderden om na de pijnlijke beslissing die hun overkomt de uitweg te kiezen die 
hen het minste nadeel berokkent.   
  
3.1. In hoofdzaak kunnen er twee categorieën van personen worden onderscheiden 
 
Categorie 1: Personen die een asielaanvraag of een aanvraag voor regulier verblijf hebben ingediend 
en die via de administratieve diensten ervan op de hoogte worden gebracht dat hun aanvraag niet 
ingewilligd wordt. 
 
Categorie 2: Alle andere personen dan vernoemd in categorie 1 of personen van de eerste categorie 
die: 

- na een eerste afwijzende beslissing (bevestigd in een schorsend beroep) eenzelfde of 
gelijkaardige aanvraag verrichten; 

- inbreuken tegen de openbare orde hebben gepleegd; 
- niet op de hoogte werden gebracht van de afwijzende beslissing omdat zij hun hun laatste 

verblijfplaats niet hebben meegedeeld; 
- of niet ingingen op de uitnodiging van de gemeente om de beslissing te laten betekenen. 

 
Voor de beide categorieën wordt een afzonderlijk stappenplan toegepast. Voor de eerste categorie blijft 
in beginsel de mogelijkheid van zelfstandig vertrek. Voor de tweede categorie wordt het stappenplan 
enkel van bij het gedwongen vertrek toegepast. 
 
3.2. Voor de personen van de eerste categorie 

 
1. Bevel om het grondgebied te verlaten: als hem geen legaal verblijft wordt toegekend, ontvangt 

de betrokkene in principe een bevel om het grondgebied te verlaten voor een periode van 
minstens 10 dagen. De reden van die beslissing wordt hem in een begrijpbare taal 
meegedeeld. Op dat ogenblik wordt hem tevens de informatie gegeven omtrent de 
mogelijkheden van zelfstandig vertrek en van het niet gevolg geven aan het bevel. 
Deze laatste informatie moet zo mogelijk mondeling verstrekt worden, maar moet tevens in 
verschillende formulieren naargelang van de taal ter beschikking staan van de betrokkenen, en 
dit in eenvoudige termen in de nationale en in de voornaamste internationale talen (bv. Engels, 
Spaans, Arabisch, Turks, Farsi, Chinees, Portugees en Russisch). De betrokkenen tekenen 
voor ontvangst van deze informatie. De betrokken ambtenaren moeten die formulieren kunnen 
ophalen op een webstek van DVZ; zo nodig moet een tolk te hulp geroepen worden. 
De betrokkenen kunnen voor het zelfstandig vertrek een beroep doen op bepaalde organisaties 
(o.a. De Internationale Organisatie van Migratie) die ook financiele en materiele ondersteuning 
kunnen bieden. Indien zij hierop wensen in te gaan worden zij in contact gebracht met deze 
organisaties. 

2. Zelfstandig vertrek: Aan de personen die zelfstandig wensen te vertrekken, maar die een 
bijkomende korte periode nodig hebben om samen met een organisatie die terzake bevoegd is 
hun vertrek voor te bereiden, kan een uitstel van vertrek worden toegestaan.  

 
3.3. Stappenplan voor een gedwongen verwijdering 
 
Stap 1: De personen die geen gevolg gegeven hebben aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 
de personen van categorie 2 kunnen bij interceptie: 

- onmiddellijk worden verwijderd (zie stap 2); 
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- of, indien het vertrek niet onmiddellijk kan worden georganiseerd (bv. door het ontbreken van 
de nodige reisdocumenten) worden vastgehouden in een gesloten centrum met het oog op hun 
repatriëring. 

 
Stap 2. Vertrek uit eigen beweging zonder escorte: de Commissie stelt voor dat de personen in dit geval 
zekere ‘incentives’ krijgen, zoals een bedrag om zich bij aankomst het nodige aan te schaffen om zich 
naar de plaats van hun keuze te begeven. 
 
Stap 3. Vertrek onder escorte: de personen die geen gevolg geven aan stap 2 worden bij een volgende 
gepaste lijnvlucht onder escorte naar het vliegtuig gebracht en naar de plaats van aankomst begeleid. 
Dit kan zonder verzet. In dat geval kan bij aankomst een beperkte ‘incentive’ worden gegeven.  
 
Stap 4. Vertrek onder escorte met dwang: wanneer stap 3 mislukt door toedoen van de betrokkene, kan 
in de regel nog één dergelijke poging worden ondernomen.  
 
Stap 5. Vertrek met begeleide vlucht. Indien stap 4 door toedoen van de betrokkene mislukt, wordt hij/zij 
naar een gesloten centrum teruggebracht om later met een beveiligde vlucht te worden verwijderd. In dit 
geval worden geen ‘incentives’ gegeven. 
 
3.4. Opmerkingen 
 

1. Indien de betrokkene later toch belooft zonder verzet te vertrekken, kan hem/haar nog eenmaal 
de kans worden gegeven met een lijnvliegtuig te vertrekken. Ook in dit geval zijn er geen 
“incentives“. De stappen 3 en 4 dringen zich vooral bij die bestemmingen op waar beveiligde 
vluchten moeilijker te realiseren zijn. In bepaalde gevallen – bv. bij personen met dezelfde 
bestemming – kan men daarom stappen 3 en 4 overslaan. 

2. De lokale overheden (OCMW’s en politiediensten) en de open opvangcentra moeten toezien op 
het gevolg dat gegeven wordt aan het verzoek van zelfstandig vertrek. Indien personen hieraan 
geen gevolg geven binnen de gestelde termijn moeten deze instanties dit melden aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken en moeten zij het nodige doen in afspraak met deze dienst om een 
gedwongen verwijdering te realiseren. De personen die als dusdanig illegaal verder verblijven op 
het grondgebied moeten ervan op de hoogte worden gebracht dat zij op ieder moment kunnen 
geïntercepteerd worden en gedwongen verwijderd of vastgehouden ten dien einde. De personen 
moeten hieraan geregeld worden herinnerd en minstens om de zes maanden. 

3. Een belangrijk aandachtspunt betreft de uitbouw van een aangepaste infrastructuur van alle 
diensten die zijn belast met het verwijderingsbeleid. Zo is de huidige capaciteit van de gesloten 
centra onvoldoende om alle illegalen, die geen gevolg geven aan het bevel, vast te houden. 
Verder dienen de detentievoorwaarden in de politiecellen op de Nationale Luchthaven verbeterd 
te worden. 

4. Een van de grote risico’s van het verwijderingsbeleid bestaat erin dat de beslissingen over wie, 
waar en hoe zal verwijderd worden, zouden gebaseerd zijn op onvoldoende of verkeerde 
informatie,  op een selectieve toepassing van de regels, of op pure willekeur. Als gevolg hiervan 
zou de legitimiteit van het verwijderingsbeleid aanzienlijk verminderen en misschien zelfs 
helemaal verdwijnen. Precies om deze risico’s tot het strikte minimum te beperken, pleit de 
Commissie met aandrang voor de objectivering van de besluitvorming inzake het 
verwijderingsbeleid, door alle diensten en op alle niveaus. Haar aanbeveling slaat op de 
toepassing, en zo nodig de ontwikkeling, van duidelijke criteria en prioriteiten bij de verwijdering 
van vreemdelingen. Deze criteria zijn vatbaar voor discussie binnen de overheid en onder de 
betrokken diensten maar hoeven niet noodzakelijk publiek te worden gemaakt; dit om 
aanzuigeffecten te vermijden. 
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5. Een periode van vasthouding wordt steeds gerekend vanaf de laatste keer dat de betrokkene de 
kans gekregen heeft te vertrekken en dat door eigen toedoen onmogelijk heeft gemaakt. 
Opeenvolgende weigeringen om te vertrekken kunnen dus geen grond vormen voor het 
beëindigen van een vasthouding in een gesloten centrum. Een reeks opeenvolgende 
verzetsdaden kan wel aanleiding geven tot een correctionele vervolging en gevangenisstraffen 
waarna de verwijdering plaats vindt of de vasthouding in een gesloten centrum opnieuw een 
aanvang neemt. 

6. Voorafgaand aan stap 2 en ook voor en na de diverse stappen, moet sociaal-psychologische 
begeleiding van de betrokkenen voorzien worden om de aanvaarding van de verwijdering te 
vergemakkelijken. Deze begeleiding kan door sociale assistenten of andere deskundigen 
gebeuren, maar de Commissie dringt erop aan dat ook de begeleidende politiemensen zelf deze 
taken op zich zouden nemen. 

7. De Commissie wenst er de nadruk op te leggen dat elk van deze stappen een noodzakelijke 
schakel vormt in het geheel van de verwijderingsprocedure. Het vermijden van het geweld bij de 
verwijdering hangt immers in essentie samen met de overtuiging van de betrokkenen dat dit 
stappenplan zo is opgevat dat geweld helemaal niet loont. Zodra een gebrek aan consequentie in 
dit beleid bekend wordt, zal deze overtuiging verdwijnen. 
De Commissie beklemtoont dat de onwil van bepaalde instanties om actief mee te werken aan de 
uitvoering van één of meer van deze stappen, neerkomt op het aan het wankelen brengen van 
het hele concept. 
De Commissie dringt erop aan dat de regering en de diverse federale overheidsdiensten ofwel 
hun volle medewerking hieraan verlenen, ofwel duidelijk zeggen dat zij een ander 
verwijderingsbeleid voorstaan. Daarvoor moeten ze dan wel de volledige verantwoordelijkheid 
dragen. 

8.  In verband met de uitvoering van de stappen van het stappenplan zijn de instanties die een 
beslissing nemen ook verantwoordelijk voor die beslissing. 

9.  De Commissie vraagt speciale aandacht voor het probleem van de moeilijk verwijderbare 
vreemdelingen, dit zijn personen voor wie de Belgische autoriteiten een gebrekkige of geen 
medewerking ondervinden vanwege de landen van bestemming. Dit uit zich bijvoorbeeld in het 
feit dat de betrokkenen geen reisdocumenten kunnen bekomen, of in de weigering van landen om 
het vliegtuig de toestemming tot landen te verlenen. Voor deze gevallen pleit de Commissie voor 
adequate oplossingen, die de medewerking van de landen van bestemming kan 
vergemakkelijken of tot stand brengen, zodat de betrokken vreemdelingen toch kunnen 
verwijderd worden. Het gaat met name over bilaterale onderhandelingen tussen België en het 
land in kwestie en multilaterale initiatieven in het kader van de Europese Unie, al dan niet via de 
weg van de stille diplomatie. 

 
3.5. De informatieverstrekking 
 

1. Asielzoekers moeten van bij de aanvraag geïnformeerd worden via een brochure en op een 
duidelijke wijze (in één van de voornaamste internationale talen) over de verschillende fases 
van de asielprocedure, met de rechten en de plichten die eraan verbonden zijn. Tevens moeten 
zij er onmiddellijk van op de hoogte worden gebracht dat zij ingeval hun asielaanvraag wordt 
verworpen het land moeten verlaten. Zij moeten onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van 
de stappen van de gedwongen verwijdering indien zij aan deze beslissing zelf geen gevolg 
geven. Zij worden ook onmiddellijk op de hoogte gebracht van de organisaties die hulp kunnen 
bieden voor de organisatie van het zelfstandig vertrek. Betrokkenen tekenen voor ontvangst 
van deze informatie. 

2. Alle personen moeten in een duidelijke taal worden ingelicht van de redenen van de beslissing 
van verwijdering en van de verschillende stappen in de verwijdering (naargelang het geval via 
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de mogelijkheid van zelfstandig vertrek of onmiddellijke gedwongen verwijdering). Alle 
personen die worden vastgehouden in een gesloten centrum worden op de hoogte gebracht 
van de verschillende stappen van gedwongen verwijdering. Ter illustratie van dit stappenplan 
moet een video-opname worden gemaakt die de verschillende fases van dit stappenplan 
illustreert met duidelijke aanwijzing van de voor- en nadelen van de verschillende keuzes die 
men kan maken. In de gesloten centra moet deze video dan ook gebruikt en getoond worden 
aan alle betrokkenen. 

 
Aanbeveling 3 richt zich in eerste instantie tot de regering en tot alle diensten die een opvang voor te 
verwijderen vreemdelingen verzorgen. Deze omvatten niet enkel de politiediensten en de gesloten 
centra, maar evenzeer de open centra en de OCMW’s die vaak met vreemdelingen in contact komen. 
Ze kan op korte termijn worden uitgevoerd. 
 
 
Aanbeveling 4: Een coherent afhandelingsbeleid bij geweld door politieambtenaren ontwikkelen 
 
4.1. De Commissie heeft vastgesteld dat er over het algemeen weinig coherentie lijkt te bestaan in de 
wijze waarop de parketten de onrechtmatige aantasting van de fysieke en morele integriteit, door 
politieambtenaren al dan niet in het kader van verwijderingen gepleegd, afhandelen. Hierdoor zou een 
situatie van de facto straffeloosheid in hoofde van de politieambtenaar kunnen ontstaan. Hierover werd 
een opmerking gemaakt door het Internationaal Comité voor de Rechten van de Mens van de 
Verenigde Naties dat, naar aanleiding van het onderzoek van het 4° Belgisch rapport in uitvoering van 
het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten zich zorgen maakt over: “(…) la persistance 
d’allégations de violence policières, souvent accompagnées d’actes de discrimination raciale. Il relève 
que, selon certaines informations, les enquêtes ne sont pas toujours conduites avec diligence et les 
sentences, lorsqu’elles sont prononcées, demeurent la plupart du temps symboliques”.57 
 
Om de rechtsbescherming van alle personen, en in het bijzonder vreemdelingen, die het voorwerp zijn 
van een dwingende maatregel te versterken pleit de Commissie voor een coherent afhandelingsbeleid 
vanwege het openbaar ministerie, en met name voor: 

- de ontwikkeling van heldere criteria over de precieze modaliteiten van afhandeling van de 
daden van agressie begaan tegen de te verwijderen vreemdelingen, ofwel door middel van een 
strafrechtelijke vervolging –eventueel via de procedure van het snelrecht- ofwel middels een 
andersoortige wijze van afhandeling; 

- de communicatie van deze criteria aan alle betrokken partijen, in eerste instantie de 
politiediensten en andere diensten betrokken bij de verwijdering, de vreemdelingen, en de 
parketten en rechtbanken; 

- de consequente en uniforme toepassing van deze criteria op de zaken die aan de parketten 
worden overgemaakt. 

 
Het onderzoek naar het gebruik van geweld door politieambtenaren dient op een snelle, grondige en 
onpartijdige wijze te worden gevoerd en de resultaten dienen publiek te worden gemaakt. Bij het 
vastleggen van de procedure moet men barrieres inbouwen die beletten dat klachten worden ingediend 
die vooral tot doel hebben de verwijdering uit te stellen of stop te zetten. (zie ook 1.2.3.3. en 1.2.3.4.)  
Deze stelling kan geen enkele afbreuk doen aan de rechten van de verdediging, met inbegrip van het 
recht op rechtshulp en juridische bijstand. 
 

                                                
57 Comité des droits de l’homme, Conclusions et recommandations concernant la Belgique, 12.08.2004, 
CCPR/CO/8179/BEL. 
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4.2. De Commissie is er zich van bewust dat de problematiek van het gebruik van geweld niet beperkt is 
tot de politieambtenaren die aan de verwijderingsoperaties deelnemen. Ook op andere plaatsen kunnen 
vreemdelingen geweld ondervinden, onder meer in een gesloten centrum of in een gevangenis. Deze 
vormen als het ware de wachtkamers (“antichambres“) van de verwijdering. 
 
De Commissie heeft noch de bedoeling noch de tijd gehad om de situatie in de gesloten centra aan een 
uitgebreid onderzoek te onderwerpen. Desalniettemin is ze niet blind voor de mogelijkheid van het 
gebruik van geweld tegenover vreemdelingen door ambtenaren in de gesloten centra of in andere 
plaatsen van detentie. Daarom wenst ze eveneens een coherent afhandelingsbeleid aan te bevelen 
aangaande de klachten over het geweld begaan door personeelsleden van de gesloten centra of van 
andere plaatsen van detentie. 
 
In haar algemeenheid richt deze aanbeveling zich tot de wetgever, de Minister van Justitie en het 
College van Procureurs-generaal. Een adequate uitvoering vereist de middellange termijn.  
 
 
Aanbeveling 5: De rechtspositie van vreemdelingen die geweld hebben gebruikt in een gesloten 
centrum verbeteren 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat er onduidelijkheden bestaan in de aanpak van vreemdelingen die 
geweld hebben gebruikt in een gesloten centrum en hiervoor gesanctioneerd worden. In de meeste 
gevallen worden de sancties opgelegd door de DVZ en uitgevoerd door het personeel van de gesloten 
centra, in het centrum zelf of in een ander centrum. In uitzonderlijke omstandigheden gebeurt het dat de 
vreemdelingen worden overgebracht naar een gevangenis. 
 
Vanuit het standpunt van een betere rechtspositie voor vreemdelingen is de Commissie van oordeel dat 
het opsluiten van vreemdelingen in de gevangenis principieel onaanvaardbaar is. Een gevangenis is, 
per definitie, niet de aangewezen plaats voor het opsluiten van personen die niet schuldig zijn verklaard 
of die niet verdacht worden van strafbare feiten. 
 
De Commissie beveelt aan om de opsluiting in de gevangenis enkel in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden mogelijk te maken, onder de strenge voorwaarden die vermeld zijn in een aanbeveling 
van het Europees Comité voor de preventie van foltering:58 (zie ook 1.3.1. onder artikel 7) 
 
Deze aanbeveling is gericht tot de wetgever, de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Ze kan op korte termijn worden uitgevoerd. 
 
Aanbeveling 6: Een coherent afhandelingsbeleid bij geweld door personeelsleden van gesloten centra 
ontwikkelen 
 
Voor deze aanbeveling verwijst de Commissie naar Aanbeveling 4. 
 

                                                
58 Raad van Europa, Comité ter voorkoming van foltering (CPT), 7° Algemeen Rapport, CPT/Inf(97)10. 
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III.2. Het gebruik van geweld door alle betrokkenen voorkomen. 

 
Naast het belang van een betere rechtsbescherming voor alle partijen die zijn betrokken bij het 
verwijderingsbeleid zijn er bijkomende maatregelen vereist. Hieronder worden een aantal 
aanbevelingen gedaan om het gebruik van geweld tijdens de operaties tot verwijdering tot het minimum 
te beperken, en zelfs te voorkomen. Het gaat hierbij zowel om: 

a) het geweld dat wordt gebruikt door de personen die verwijderd worden, als  
b) het verantwoord geweld dat wordt aangewend door de politiediensten die met de verwijdering 

belast zijn (en bij uitbreiding ook door het personeel van de gesloten centra); 
c) het eventueel onrechtmatig geweld uitgaande van politieambtenaren (en bij uitbreiding ook door 

het personeel van de gesloten centra). 
 
 
III.2.1. Het gebruik van dwang door de politiediensten voorkomen. 
 
Aanbeveling 7: De bestaande richtlijnen inzake het gebruik van dwang preciseren 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat er, ondanks de talrijke regels waaraan het gebruik van dwang door 
de politie onderworpen is, nog onduidelijkheid heerst omtrent de precieze toepassing van deze dwang. 
Dit is niet enkel problematisch voor degenen die aan de dwang onderworpen worden, i.c. de te 
verwijderen personen, maar evenzeer voor de politieambtenaren en de andere personen (vb. het 
personeel van de gesloten centra) die deze dwang moeten toepassen. 
 
Daarom beveelt ze ten stelligste aan de bestaande richtlijnen inzake het gebruik van dwang door de 
politiediensten te preciseren. Hiertoe stelt ze de volgende concrete aanbevelingen voor: 
 
 Van het grootste belang is een duidelijk begrip van de plaats die dwang kan innemen in het geheel 
van de politiële taken. In het algemeen is het gebruik van dwang onderworpen aan drie fundamentele 
principes: 

- de legaliteit (voorzien in wet- of regelgeving); 
- de opportuniteit (geschikt volgens de omstandigheden); 
- en de proportionaliteit (in verhouding tot de probleemsituatie). 

Vooral dit laatste principe, dat van de proportionaliteit, vraagt een voortdurende appreciatie vanwege de 
politiediensten om het evenwicht te bewaren tussen het risico van geweld of het effectieve geweld dat 
bepaalde personen (willen) gebruiken enerzijds en de mate van tegengeweld dat door de politie kan 
worden ingezet anderzijds. 
 
In het geval van de verwijderingen van vreemdelingen beveelt de Commissie aan om de 
proportionaliteit van de dwang door de politiediensten telkens opnieuw af te meten aan het respect voor 
de volgende criteria: 

- de veiligheid van de betrokken vreemdeling; 
- en de veiligheid van het transportmiddel, meestal een vliegtuig: met betrekking tot de vlucht 

bezit de boordcommandant altijd de eindverantwoordelijkheid en heeft hij dus het laatste woord 
over het gebruik van dwang. 

 
7.2. Bovenstaande principes gelden in eerste instantie voor alle politiële acties ondernomen op Belgisch 
grondgebied, met inbegrip van de operaties die worden uitgevoerd aan boord van transportmiddelen 
(meestal vliegtuigen) die in België zijn geregistreerd. Een probleem kan ontstaan wanneer Belgische 
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politiediensten opereren op buitenlandse vluchten, na aankomst op het territorium van een buitenlandse 
staat, of bij transit via een derde land. In elk van die gevallen is het buitenlands recht van toepassing. 
 
In dit verband formuleert de Commissie de volgende aanbevelingen: 

- de drie vermelde principes waaraan het gebruik van dwang moet voldoen (legaliteit, 
opportuniteit, proportionaliteit) blijven in essentie gelden ook als politieambtenaren zich op 
buitenlands grondgebied begeven; 

- het is aangewezen dat de politiemensen, die vreemdelingen escorteren, zich op voorhand 
zouden informeren over de precieze wettelijke bepalingen inzake het gebruik van dwang van de 
landen op wier grondgebied zij zullen opereren; 

- in elk geval blijft ook het internationaal aanvaard principe gehandhaafd dat de 
eindverantwoordelijkheid voor de vlucht, en dus ook de eindbeslissing over het gebruik van 
dwang, in de handen van de boordcommandant liggen; 

- vóór 6 december 2005 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen in werking doen 
treden om de Richtlijn 2003/110/EG van de Raad van de Europese Unie, betreffende de 
ondersteuning bij doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht, te 
voldoen. 

 
7.3. In bepaalde documenten wordt voorgesteld om alle operaties van de verwijdering van 
vreemdelingen van het begin tot het einde op film of videoband vast te leggen. Hierdoor zou het gebruik 
van dwang door de politiediensten achteraf kunnen gecontroleerd worden, en zou deze praktijk ook een 
preventief effect kunnen hebben. 
 
Na grondig beraad meent de Commissie dat een dergelijke aanbeveling niet opportuun is, en wenst ze 
deze dus niet te onderschrijven. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven. Vooreerst zijn er 
technische redenen: opnames op film of videoband hebben slechts enige waarde indien ze de hele 
verwijderingsoperatie, van begin tot einde, kunnen registreren, en dit bovendien uit verschillende 
hoeken en perspectieven. Deze hoogstaande technische vereisten leiden uiteraard tot een probleem 
van logistieke aard: het zou een enorme financiële investering vergen om voor elke verwijdering een 
volwaardige cameraploeg voor een lange periode in te moeten zetten. Tot slot mag men niet uit het oog 
verliezen dat de aanwezigheid van een camera en van een cameraploeg ook een impact kan hebben 
op de te verwijderen personen zelf, die hierin een stimulans kunnen zien om zich anders te gedragen 
dan zonder camera in de buurt.(Vgl. ook 1.3.4. onder art. 12) 
 
7.4. Het gebruik van dwang is niet enkel een kwestie van regels en richtlijnen, maar hangt ook af van de 
personen. Een aspect dat vaak onderschat wordt bij de inzet van politie-escortes is de achtergrond van 
de politiemensen, hun perceptie, hun ervaring, hun opleiding. In dit verband meent de Commissie dat er 
nog ruimte voor verbetering is. 
 
Ze beveelt aan dat bij de samenstelling van alle politie-escortes die vreemdelingen verwijderen 
specifieke aandacht wordt besteed aan de volgende aspecten: 

- alle personen die betrokken zijn bij de verwijdering van vreemdelingen, van de escorteurs zelf 
tot en met de leidinggevende kaderleden, moeten over voldoende ervaring beschikken met 
betrekking tot het gebruik van dwang in moeilijke situaties (zie ook infra, de aanbevelingen over 
personeelsbeheer en opleiding); 

- in bepaalde omstandigheden, met name bij de verwijdering van vrouwen en kinderen, is het 
aangewezen dat escortes minstens één (en mogelijks twee) vrouwelijke politieagenten 
omvatten. 

- Voor de beveiligde vluchten dient de politie-escorte in algemene regel samengesteld te zijn uit: 
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• Twee escorteurs per te verwijderen persoon 
• Een interventiereserve 
• Een kaderlid 
• Een dokter en eventueel een verpleegkundige 
• Een psycholoog 
• Een maatschappelijk assistent 
• Twee leden van de Algemene Inspectie 
• Een redactieteam (bestaande uit minstens twee verbalisanten). 

 
Aanbeveling 7 richt zich tot de wetgever, tot de Minister van Binnenlandse Zaken en tot alle diensten die 
zich met de verwijdering van vreemdelingen bezighouden. Bepaalde aspecten kunnen op korte termijn 
worden uitgevoerd. 
 
 
Aanbeveling 8: De middelen en technieken van dwang preciseren 
 
Eén van de cruciale punten in de uitgebreide discussie inzake het verwijderingsbeleid betreft de 
middelen en technieken die toegelaten zijn om dwang uit te oefenen tijdens de operatie tot verwijdering. 
Aangezien dit een terechte bekommernis is van alle partijen die bij de verwijdering zijn betrokken, heeft 
de Commissie er uitgebreid aandacht aan besteed. 
 
Na lange en intensieve discussies is zij tot de volgende aanbevelingen gekomen: 
 
8.1. Om te bepalen welke types van dwang door de politiediensten geoorloofd zijn, is het niet 
aangewezen om een lijst van middelen en technieken op te maken. Een dergelijke lijst zou onmogelijk 
alle modaliteiten kunnen vatten, en daarom ook een permanente actualisering vereisen. Daarentegen is 
het wel aangewezen om de criteria te vermelden waaraan alle vormen van dwangmiddelen en –
technieken onderworpen dienen te zijn. 
 
In het algemeen beveelt de Commissie de volgende criteria aan: 

- de veiligheid van de betrokken vreemdeling, ook tijdens het transport; 
- de veiligheid van het transport zelf (meestal het vliegtuig), waarbij de boordcommandant de 

eindverantwoordelijkheid bezit; 
- de goedkeuring van de middelen en technieken van dwang door het hiervoor bevoegde Comité 

voor preventie en bescherming op het werk van de Federale Politie; 
- voor de dwangmiddelen die gebruikt worden aan boord van burgerlijke luchtvaartuigen, de 

goedkeuring van het Directoraat-generaal voor de Luchtvaart; een voorlopig akkoord werd 
hierover reeds bereikt, het is nu wachten op de definitieve goedkeuring (zie akkoord in bijlage); 

- voor de dwangmiddelen die gebruikt worden op beveiligde vluchten, de goedkeuring van de 
Minister van binnenlandse zaken, onverminderd de bevoegdheden van andere overheden. 

 
8.2. Bij wijze van toepassing op de situaties van een gewone lijnvlucht, waarmee het overgrote deel van 
de vreemdelingen verwijderd wordt, beveelt de Commissie de volgende middelen en technieken aan: 
- aan de handen kunnen enkel: metalen of nylon handboeien; 
- aan de benen kunnen enkel: velcro-banden, en de techniek van het beenklemmen. 

 
De Commissie herhaalt haar eerder standpunt dat medicatie nooit mag worden toegediend om de 
verwijdering te vergemakkelijken, noch tijdens de verwijdering zelf, noch op de plaats waar de 
vreemdeling wordt vastgehouden voorafgaand aan de verwijdering. Als de betrokkene wegens extreme 
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emoties en/of fysieke symptomen een medische behandeling nodig heeft, moet de 
verwijderingsoperatie worden stopgezet. (zie Standpunt 8) 
 
Wat de timing voor het inzetten van deze middelen en technieken betreft, is de Commissie van de 
volgende mening: 

- deze middelen en technieken kunnen zonder probleem worden ingezet tijdens de periode die 
voorafgaat aan het opstijgen (met inbegrip van het taxiën naar de opstijgbaan), tijdens de vlucht 
zelf (d.w.z. nadat het teken “fasten seatbelts” is verdwenen en tot het moment dat hetzelfde 
teken opnieuw verschijnt ter voorbereiding van de landing), en tijdens de periode die volgt op 
de landing (op de landingsbaan, tot het openen van de deuren); 

- tijdens het opstijgen en het landen, de meest gevaarlijke operaties van een vlucht, kunnen deze 
middelen en technieken in principe niet worden ingezet, behoudens wanneer de veiligheid van 
de politieambtenaren of van de vlucht zelf in het gevaar zou komen, en dan nog enkel indien 
het systeem van dwang een “quick release” toelaat om de veiligheid van de betrokkene te 
waarborgen. Hiervoor is steeds de toestemming van de boordcommandant nodig (Vgl. 1.3.1. 
onder art. 18). 

 
8.3. Naast deze dwangmiddelen beveelt de Commissie een aantal begeleidende maatregelen aan om 
de veiligheid van een gewone de vlucht te maximaliseren: 
 

- gebruik maken van een speciale trap achteraan het vliegtuig om de te verwijderen personen 
aan boord te brengen en een nauw contact met de gewone passagiers te vermijden; 

- opstellen van een “verwijderingscenario” met betrekking tot de inschepingsprocedure en de 
beveiligingsmaatregelen geldend aan boord bij het vervoer van passagiers onder begeleiding; 
een dergelijk scenario dient een onderdeel te zijn van de ministeriële richtlijnen inzake de 
terugdrijving en repatriëring van vreemdelingen; 

- in overeenstemming met de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie, de wijziging 
van het Ministerieel besluit inzake het vervoer van risicopassagiers.59  

 
Deze aanbeveling richt zich tot de Minister van Binnenlandse Zaken en tot alle diensten die zich met de 
verwijdering van vreemdelingen bezighouden. Bepaalde aspecten kunnen op korte termijn worden 
uitgevoerd. 
 
 
Aanbeveling 9: Het personeelsbeheer van de luchtvaartpolitie optimaliseren 
 
De kwaliteit van een organisatie is afhankelijk van vele factoren, maar niet in het minst van haar 
menselijk potentieel. De Commissie heeft in de loop van haar werkzaamheden kunnen vaststellen dat 
de Belgische luchtvaartpolitie over een hoge mate van kwalitatief menselijk potentieel beschikt, maar 
dat er ruimte is voor verbetering. De Commissie meent te weten dat de criteria inzake 
beroepsbekwaamheid en beroepsuitoefening niet in gelijke mate over de organisatie zijn verdeeld en 
dat de aanwervings- en selectiepolitiek niet altijd wordt afgestemd op de belangrijkste en de moeilijkste 
problemen waarmee de dienst wordt geconfronteerd. 
 
De Commissie is op de hoogte van het functieprofiel van “grenscontroleur-begeleider” van de sectie 
Grenscontrole van de Luchtvaartpolitie en stelt vast dat dit profiel aan de kandidaten hoge eisen stelt 
inzake bijzondere, doorslaggevende en specifieke criteria op het vlak van kennis, kunde, fysieke en 
morele capaciteiten. 
                                                
59 Ministerieel besluit van 11 april 2000 houdende regeling van de voorwaarden inzake het vervoer aan boord van burgerlijke 
luchtvaartuigen, van passagiers met bijzondere veiligheidsrisico’s, B.S. 14 april 2000. 
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9.1. Het eerste aandachtspunt inzake een kwaliteitsvol personeelsbeheer bestaat erin om voldoende 
kwaliteitsvolle personen aan te trekken. 
 
Hiertoe doet de Commissie de volgende aanbevelingen: 

- de rekrutering en de selectie voor de toekomst volledig afstemmen op een geschikt 
functieprofiel en dit voor alle niveaus van het personeel rekening houdend met de hen 
toegewezen specifieke taken. Het is aangewezen dat van nu af aan de nog te recruteren 
personeelsleden voldoen aan het functieprofiel van “grenscontroleur-begeleider”; 

- het bestaande personeel geregeld aan een evaluatie onderwerpen om na te gaan in hoeverre 
zij aan de gestelde vereisten blijven voldoen; 

- de rekrutering en selectie toevertrouwen aan een aan de Luchtvaartpolitie extern orgaan binnen 
de Federale Politie. 

 
9.2. Een tweede aandachtspunt bestaat er in de dienst met voldoende vrouwelijke personeelsleden te 
bemannen om aan de specifieke noden van de dienst grenscontrole te voldoen. Het is bovendien van 
groot belang dat de psycho-sociale diensten die instaan voor begeleiding van personeel en te 
verwijderen personen voldoende bemand worden en de middelen krijgen die zij nodig hebben.  
 
9.3. Kwaliteit verwerven is één zaak, kwaliteit behouden en verhogen is een andere zaak. Een tweede 
aandachtspunt heeft dus betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van het personeel. De bestaande 
evaluatieprocedures – voor zover ze worden toegepast – beperken zich tot de evaluatie van het 
werkgedrag (prestatiebeoordeling) en geven een beeld van wat het personeelslid in het verleden heeft 
gepresteerd. Het resultaat van de prestatiebeoordeling op het functioneren van de dienst is in veel 
gevallen beperkt; enkel de zeer positieve en de zeer negatieve gevallen geven soms aanleiding tot een 
beslissing. 
 
Daarom beveelt de Commissie aan dat, naast de prestatiebeoordeling, ook een potentieelbeoordeling 
door bijvoorbeeld functionerings- en planningsgesprekken wordt uitgevoerd. Deze beoordeling is gericht 
naar de toekomst en zal toelaten aan personeelsleden en aan de dienst om de werking ervan te 
verbeteren en de bestaande capaciteiten ten volle te benutten. 
 
Deze aanbeveling richt zich in eerste instantie tot de Minister van Binnenlandse Zaken en tot alle 
diensten die zich met de verwijdering van vreemdelingen bezighouden. De meeste aspecten vragen 
een lange termijn-aanpak. 
 
 
Aanbeveling 10: De voortgezette opleiding van de politiediensten verbeteren 
 
De Commissie is tot het besluit gekomen dat de drempel om geweld te gebruiken makkelijker 
overschreden wordt indien er geen alternatieve methoden beschikbaar zijn of lijken. Dit geldt voor alle 
facetten van het verwijderingsbeleid en is dus in gelijke mate van toepassing op de politiediensten, op 
het personeel van de gesloten centra, en op alle andere personen die in de sector van de 
verwijderingen werkzaam zijn. 
 
Wil men het gebruik van geweld bij verwijderingen verminderen of zelfs voorkomen, dan is het zeer 
belangrijk om te beschikken over andere, geweldloze, opties en instrumenten. De Commissie beveelt 
daarom aan de opleiding van de politieambtenaren te verbeteren, zodat zij bijkomende inzichten kunnen 
opdoen en nieuwe instrumenten aangereikt krijgen om meer adequaat te kunnen reageren in situaties 
van verwijderingen. Op deze wijze komt de Commissie ook tegemoet aan een aanbeveling van het 
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Comité voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties die zegt: “...Une formation et un 
contrôle plus poussés des personnes chargées de ces éloignements devraient être assurés. »60 
 
10.1. Naast de principes van geweldbeheersing die in de basisopleiding van de politie aan bod komen 
en de bestaande vormen van sociale beheersing van geweld (de rol van de collega’s, de hiërarchie, de 
controle) moet volgens de Commissie vooral de organisatorische beheersing van geweld worden 
verbeterd, met andere woorden de beroepsvaardigheidstraining van de personeelsleden van de 
Grenscontrole onder de vorm van een Integrale Beroepsvaardigheidstraining. De Commissie heeft 
immers vastgesteld dat de bestaande opleiding “ Technieken verwijderingen VDNL” te beperkt is.  
 
Om deze redenen beveelt de Commissie aan de volgende componenten in de Integrale 
Beroepsvaardigheidstraining in te bouwen: 

  - juridische vaardigheden (bevoegdheden en rechtspraak); 
  - technische vaardigheden (gebruik van dwangmiddelen, EHBO); 
  - gedragswetenschappelijke vaardigheden (sociale vaardigheden, psychische effecten,  
  groepsprocessen, multiculturalisme); 
  - tactische vaardigheden (klachtenbehandeling, teambuilding, ervaringsleer); 
  - communicatieve vaardigheden (de stijlen en technieken van communicatie); 
  - ethische en deontologische aspecten van de verwijderingen. 

 
De Commissie pleit ervoor om deze opleidingsmodules vooral toe te spitsen op concrete situaties uit de 
praktijk van de verwijderingen, bijvoorbeeld door middel van een aantal gevalstudies waarin de vraag 
naar de proportionaliteit van het gebruik van geweld centraal staat. Deze gevalstudies kunnen onder 
meer de vorm aannemen van fictieve rollenspelen of van evaluatiegesprekken op basis van echte 
incidenten. 
 
10.2. Van essentieel belang is uiteraard dat voor Integrale Beroepsvaardigheidstraining voldoende tijd 
kan worden voorzien. 
 
Daarom beveelt de Commissie aan om de voorziene capaciteit van 6% van de arbeidsduur effectief aan 
de opleiding te besteden.  
 
Deze aanbevelingen richt zich tot de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van de 
politiediensten, zowel de politiële instanties als de Minister van Binnenlandse Zaken. Een aantal 
maatregelen kan reeds op korte termijn worden uitgevoerd. 
 
 
Aanbeveling 11: De arbeidsomstandigheden van de politiediensten verbeteren 
 
Doorheen de werkzaamheden van de Commissie is gebleken dat de omstandigheden waarin de 
politiediensten hun taak dienen te vervullen niet altijd optimaal zijn. Daardoor ontstaan risico’s voor de 
fysieke en psychische gezondheid van de politiemensen, die op hun beurt kunnen leiden tot een 
problematisch gebruik van geweld in situaties van verwijdering. 
 
De Commissie beveelt dus aan om de arbeidsomstandigheden van de politiediensten te verbeteren. 
Niet alleen verhoogt hierdoor de arbeidstevredenheid bij de politiemensen, maar bovendien vermijdt 

                                                
60 Comité des droits de l’homme, Conclusions et recommandations concernant la Belgique, 12.08.2004, 
CCPR/CO/8179/BEL. 
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men risicosituaties waarin geweld een logische optie wordt. Om de arbeidsomstandigheden te 
verbeteren is verandering nodig op de volgende punten: 

 
- de logistieke middelen voor opdrachten van verwijdering dienen te worden verbeterd (onder 

meer functionele kledij, handschoenen, boeien, maar ook  computerinfrastructuur en toegang 
tot het internet); 

- de algemene infrastructuur waarin de te verwijderen personen worden vastgehouden dient te 
worden verbeterd, wat zowel de politiediensten als de betrokken vreemdelingen ten goede 
komt;  

- de wettelijke regeling inzake de arbeidsduur van de politiediensten dient te worden nageleefd, 
behoudens uitzonderlijke omstandigheden die de Minister van Binnenlandse Zaken kan 
bepalen; in dat geval dient er steeds in voldoende begeleiding te worden voorzien om 
rustperiodes mogelijk te maken; 

- de transittijden bij de verwijdering van personen via andere landen dienen te worden ingekort 
en de omstandigheden om te transiteren te worden verbeterd; 

- de medische begeleiding van de politiemensen die met de verwijderingen belast zijn dient nog 
te worden verbeterd: politiemensen hebben recht op minimaal één medische consultatie per 
jaar. Ze kunnen te allen tijde een consultatie bekomen; 

- hetzelfde geldt voor de psychologische begeleiding; 
- na elk zwaar incident dat zich heeft voorgedaan en waarbij politieambtenaren zijn betrokken 

(vb. geweldpleging bij verwijdering), moet door de betrokken medische en psychologische 
diensten worden onderzocht of en wanneer het personeel het werk opnieuw kan aanvatten.  

 
Deze aanbeveling richt zich tot verschillende instanties: 

- wat de wettelijke aspecten betreft is een belangrijke rol weggelegd voor de Algemene Inspectie 
van de Federale Politie en van de Lokale Politie; 

- inzake de medische en psychologische begeleiding van de politiemensen, alsmede de 
logistieke middelen, zijn de respectieve politiediensten zelf verantwoordelijk. 

Op relatief korte termijn kan met de uitvoering van de verschillende aspecten worden begonnen. 
 
 
Aanbeveling 12: Controle door externe actoren verbeteren 
 
Tijdens haar werkzaamheden heeft de Commissie zich ook gebogen over de vraag of de waarborgen 
voor de uitvoering van een humaan en effectief verwijderingsbeleid kunnen versterkt worden indien 
andere externe actoren de activiteiten van de politiediensten zouden controleren. In overeenstemming 
met de Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten zijn de 
activiteiten en werkwijzen van de politiediensten onderworpen aan het toezicht van het Vast Comité van 
Toezicht op de politiediensten (Comité P). In overeenstemming met de Wet van 7 december 1998 tot 
oprichting van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus kan ook de Algemene 
Inspectie van de Federale en van de Lokale politie de werking van de Federale en Lokale politie 
controleren. De Commissie meent dat deze vraag positief moet worden beantwoord en pleit dan ook 
voor het verlenen van een permanent karakter aan de op dit ogenblik bestaande vormen van controle. 
Op deze wijze komt de Commissie ook tegemoet aan een aanbeveling van het Comité voor de Rechten 
van de Mens van de Verenigde Naties die zegt: “(...) Une formation et un contrôle plus poussés des 
personnes chargées de ces éloignements devraient être assurés.“61 
 
Wat deze controle betreft, formuleert de Commissie de volgende aanbevelingen: 
                                                
61 Comité des droits de l’homme, Conclusions et recommandations concernant la Belgique, 12.08.2004, 
CCPR/CO/8179/BEL. 
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- een permanente opvolging en controle op het terrein door de Algemene Inspectie van de 
Federale Politie en van de Lokale Politie, meer bepaald door middel van bezoeken ter plaatse 
en onderzoek van eventuele klachten, onder het toezicht van de Minister van Binnenlandse 
Zaken; 

- een permanente externe controle door het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, niet 
alleen door middel van het onderzoek van eventuele klachten onder het toezicht van het 
Parlement, maar ook in voorkomend geval, door bijkomstige controles van de activiteiten van 
de Algemene Inspectie en eventuele uitzonderlijke controles op het terrein in functie van de 
omstandigheden; 

- bovenstaande controles doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van het Directoraat-generaal 
Luchtvaart (DGLV); 

- de Commissie is van mening dat in de mate van het mogelijke de resultaten van de 
controleorganen tot feedback moeten leiden naar de betrokken personeelsleden. 

 
Tijdens de hoorzittingen met vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties heeft de 
Commissie vastgesteld dat deze, naast de vermelde vormen van controle, ook hebben gepleit voor 
andere externe controle door organisaties van niet-gouvernementele aard. Anderzijds waren de niet-
gouvernementele organisaties, inclusief het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, er 
zich goed van bewust dat ze in de huidige omstandigheden noch over de tijd, noch de middelen, 
beschikken om een efficiënte vorm van externe controle bij verwijderingen te organiseren. 
 
In verband met de externe controles is de Commissie tot het volgend standpunt gekomen. Indien de in 
dit eindverslag voorgestelde verbeteringen op het gebied van de verwijderingsprocedure (het 
stappenplan), informatieverschaffing, opleiding en evaluatie worden gerealiseerd, zullen de 
verschillende types van controle zoals hierboven voorgesteld, misbruiken tot een minimum kunnen 
beperken. Wanneer op korte of middellange termijn zou blijken dat dit niet het geval is, dan moet de 
problematiek van de externe en andere vormen van controle opnieuw onderzocht worden. Een dergelijk 
bijkomend onderzoek is evenzeer noodzakelijk indien zou blijken dat de niet-gouvernementele 
organisaties wel over de nodige tijd en middelen zouden beschikken om een efficiënte vorm van externe 
controle te organiseren. 
 
Deze aanbeveling richt zich tot de bestaande instanties die zich met controle inlaten, en tot hun politieke 
verantwoordelijken. Aangezien de controle wordt verzekerd door bestaande instellingen kan met deze 
aanbeveling onmiddellijk een aanvang worden genomen. 
 
 
III.2.2. Het gebruik van geweld door de te verwijderen personen voorkomen. 
 
Aanbeveling 13: Een geïntegreerde aanpak van geweldloze repatriëring ontwikkelen 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat het gebruik van geweld door de te verwijderen personen 
veroorzaakt wordt door een complex samenspel van factoren. Teneinde het gebruik van geweld te 
verminderen is het dus nodig om op deze verschillende factoren tegelijk in te spelen, met als finale 
bedoeling de nodige initiatieven te nemen die ertoe bijdragen om escortes met dwang te vermijden en 
toch tot effectieve repatriëringen over te gaan. 
 
Om dit mogelijk te maken pleit de Commissie ondubbelzinnig voor een geïntegreerde aanpak van 
geweldloze repatriëring. Een dergelijke aanpak, die onder meer bij SN Brussels Airlines wordt 
toegepast, is gebaseerd op de volgende vier pijlers: de voorkeur voor het principe van de 
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geweldloosheid; respect voor het individu; duidelijkheid in afspraken; en aandacht voor 
omgevingsfactoren. 
 
Naast deze algemene aanbeveling volgen hieronder een aantal specifieke aanbevelingen die erop 
gericht zijn de te verwijderen personen beter voor te bereiden op hun verwijdering, vooreerst door 
betere informatie te geven, en verder door hen praktische assistentie te leveren. 
 
In haar algemeenheid richt deze aanbeveling zich tot alle instanties die bij de verwijdering van 
vreemdelingen betrokken zijn. Een aantal aspecten kan reeds op korte termijn worden uitgevoerd, 
terwijl andere aspecten enkel op middellange termijn uitvoering kunnen krijgen. 
 
 
Aanbeveling 14: De kwaliteit van de communicatie met de te verwijderen personen verbeteren   
 
Doorheen de werkzaamheden van de Commissie is uit talrijke hoeken gewezen op het grote belang van 
kwaliteitsvolle communicatie met de personen die zullen verwijderd worden. Dit vloeit niet alleen voort 
uit het principe van respect voor elk individu, maar is tevens een belangrijke factor om te voorkomen dat 
de te verwijderen personen geweld zouden gebruiken tijdens het proces van verwijdering. 
 
14.1. Voor de Commissie zijn er blijvende inspanningen vereist om de kwaliteit van de communicatie te 
verbeteren, gebaseerd op de volgende pijlers: 

- volledige en heldere informatie over het hele proces van verwijdering: 
 

• inzake de juridische aspecten: o.m. het statuut van de betrokkene bij aankomst in ons land of 
aan de landsgrens; de gevolgen van de verwijdering of de terugkeer (cfr. infra, Aanbeveling 
14); de gevolgen van het gebruik van geweld tijdens de verwijdering; en de klachtprocedures 
ter beschikking van de betrokkenen; 

• feitelijke informatie: o.m. gegevens over tijdstip en transportmiddel van verwijdering; 
gegevens over de wijze van afscheid nemen; gegevens over de aankomst in het land van 
bestemming; 

• feitelijke informatie over de bestemming en het beheer van de in België achtergebleven 
goederen, en over de instantie met wie men in contact kan treden om deze goederen te 
recupereren; 

• een gepersonaliseerd contact met de te verwijderen personen: met specifieke aandacht voor 
de emotionele aspecten, de frustratie, de argwaan, de angst van de betrokkene voor de 
verwijdering en het gevaar van desinformatie van personen met al dan niet goede 
bedoelingen die hen valse hoop kan geven. 

 
14.2. Op basis van bovenstaande vereisten voor een kwaliteitsvolle communicatie beveelt de 
Commissie het gebruik aan van verschillende kanalen van communicatie die elkaar wederzijds kunnen 
versterken: 
 

- de formele kanalen van communicatie: schriftelijke informatie over bovenstaande aspecten; 
- een video in verschillende talen aanmaken over het hele proces van verwijdering, met alle 

opties die ter beschikking staan en de consequenties van elke optie; (Vgl. Ook Aanbeveling 3; 
3.2. en 3.5) 

- informele kanalen van communicatie: de persoonlijke gesprekken tussen de te verwijderen 
personen enerzijds, en vertegenwoordigers van de overheid anderzijds (zoals de sociale dienst 
van de open of gesloten centra, de politiemensen belast met de verwijdering, etc.) 
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14.3. Kwaliteitsvolle communicatie betekent volgens de Commissie ook dat deze niet beperkt blijft tot 
één moment of één fase, maar dat ze op alle tijdstippen en doorheen alle fasen van de procedure loopt. 
 
De Commissie vraagt in het bijzonder aandacht voor de volgende fasen: 

- de aankomst aan de grens of op het grondgebied; 
- de detentie; 
- de fase net voorafgaand aan de verwijdering. 

 
Volgens de Commissie vergt het aanbeveling om een proefproject op te starten geïnspireerd op een 
geïntegreerde aanpak zoals het in Zweden wordt toegepast. Hierbij wordt voor een asielzoeker van bij 
het begin van de asielaanvraag een ‘coach’ toegewezen. Deze persoon begeleidt de asielzoeker in alle 
fases van de procedure en is in de uitoefening van zijn taak vooral gericht op het bewerkstelligen van 
het vertrek van betrokkene. De asielzoeker is verplicht in te gaan op de uitnodigingen van de begeleider 
voor een gesprek. Alle betrokken instanties brengen de ‘coach’ op de hoogte van alle nuttige informatie 
betreffende de persoon die dient begeleid te worden. De ‘coach’ zal alles in het werk stellen om het 
vertrek van betrokkene psychologisch aanvaardbaar te maken en zijn taak strekt zich zelfs uit tot het 
begeleiden van betrokkene tot in het land van herkomst, ingeval betrokkene een ernstige vrees uitdrukt 
voor de reacties bij zijn aankomst. Hierdoor zou het zelfstandig vertrek en het vertrek zonder verzet 
sterk toenemen. 
 
Volgens de Commissie vergt het vooral ook aanbeveling om de betrokkene bij het effectief vertrek uit 
het gesloten centrum te laten begeleiden door een ‘vertrouwenspersoon’ vanuit het centrum tot op de 
luchthaven en het effectief vertrek. Indien een escorte noodzakelijk blijkt, zou ook de mogelijkheid 
moeten bestaan van het ter plaatse komen in het centrum van de escorteurs zodat zij met hem/haar 
kunnen kennismaken en de nodige inlichtingen betreffende het gedrag van betrokkene samen met het 
centrumpersoneel in te kunnen schatten en eventuele afspraken te kunnen maken. Immers een 
persoonlijk contact kan meer inzicht geven dan uitgebreide verslagen, waarvoor de tijd ontbreekt om 
volledig te lezen.  
 
14.4. De finaliteit van het gehele proces van communicatie is tot duidelijke en bindende afspraken te 
komen tussen de te verwijderen persoon en de vertegenwoordiger van de Belgische overheid, en dit bij 
voorkeur in een relatie van vertrouwen. 
 
Daarom pleit de Commissie ervoor om, voorafgaand aan de verwijdering, te komen tot een bindend 
“contract” tussen de te verwijderen persoon en de overheidsinstanties die hierover met elkaar 
communiceren. Dit contract, dat mogelijks maar niet noodzakelijk een geschreven contract is, zal zijn 
effectiviteit bewijzen, niet alleen bij de feitelijke repatriëring van de persoon in kwestie, maar ook ten 
aanzien van andere personen in gelijkaardige situaties. 
 
Deze aanbeveling richt zich tot alle instanties die bij de verwijdering van vreemdelingen betrokken zijn. 
De aspecten met betrekking tot de kanalen van communicatie kunnen op korte termijn worden 
uitgevoerd. De inhoudelijke aspecten van de communicatie, en de aandacht voor alle fasen van de 
procedure, kunnen op middellange termijn hun beslag krijgen. 
 
 
Aanbeveling 15: De voorbereiding van de betrokkene op de verwijdering verbeteren 
 
Tijdens haar werkzaamheden heeft de Commissie de overtuiging opgedaan dat ook de praktische 
voorbereiding van de betrokken vreemdelingen op hun verwijdering niet mag onderschat worden. Dit 
gegeven vloeit voort uit het principe van respect voor elk individu, en is tevens een belangrijke factor om 
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te voorkomen dat de te verwijderen personen geweld zouden gebruiken tijdens het proces van 
verwijdering. 
 
Daarom pleit de Commissie voor een betere voorbereiding van de te verwijderen personen, op twee 
vlakken: 

- vooreerst de praktische assistentie, die erop gericht is om de te verwijderen persoon praktisch 
bij te staan om zijn vertrek voor te bereiden (vb. door voldoende tijd te geven om afscheid te 
nemen van familieleden, vrienden en kennissen; door minimale hulp te bieden bij het maken 
van de bagage; etc.); 

- daarnaast dient onderzocht te worden in welke mate een financiële aanmoediging (“incentive”) 
voor de te verwijderen persoon het risico op het gebruik van geweld tijdens de verwijdering kan 
verminderen (vb. een bepaalde som in cash, reistickets naar verdere bestemmingen dan de 
aanvliegplaats, voorziening in beperkte medische of sociale bijstand in het land van herkomst, 
etc.) (Vgl. Aanbeveling 3; 3.3; stap 2 en 3). 

 
Deze aanbeveling richt zich vooral tot de instanties die bij de verwijdering van vreemdelingen betrokken 
zijn, en met name de gesloten centra. De meeste aspecten kunnen op korte termijn worden uitgevoerd. 
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III.3. De communicatie tussen de diensten betrokken bij de verwijdering 
verbeteren. 

 
Uit de talrijke gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende diensten die betrokken zijn bij de 
verwijdering heeft de Commissie vastgesteld dat de communicatie verre van optimaal verloopt: vaak zijn 
er onduidelijkheden, soms zijn er overlappingen, en het gebeurt ook dat er lacunes in de communicatie 
opduiken. Hieronder wordt het onderscheid gemaakt tussen drie grote fasen: de fase die voorafgaat aan 
de verwijdering van vreemdelingen; de fase waarin de verwijdering effectief plaatsvindt; en de fase 
waarin de betrokkenen worden overgedragen aan de lokale autoriteiten. 
 
Voor elk van deze fasen heeft de Commissie een aantal knelpunten geïdentificeerd en aanbevelingen 
gedaan. 
 

III.3.1. Communicatie voorafgaand aan de verwijdering. 
 
Aanbeveling 16: De communicatie tussen de betrokken diensten onderling verbeteren 
 
Reeds ten tijde van de eerste Commissie Vermeersch was de aanbeveling geformuleerd dat de 
communicatie tussen de diensten die betrokken zijn bij de verwijdering van vreemdelingen diende te 
worden verbeterd. Het is immers van essentieel belang dat de personen die de effectieve verwijdering 
uitvoeren perfect weten wat in de loop van de procedure precies aan de te verwijderen personen is 
gezegd. 
 
De Commissie herhaalt deze algemene aanbeveling met aandrang, en specificeert bovendien over 
welke lijnen van communicatie het handelt: 
 
16.1. Communicatie tussen de politiediensten en de andere diensten betrokken bij de verwijdering 
(Dienst Vreemdelingenzaken, gesloten centra, gevangenissen, etc.) 
 
In dit verband beveelt de Commissie aan: 

- dat er een uniforme procedure wordt ontwikkeld om de personen te begeleiden; 
- dat de afspraken die met de te begeleiden persoon  worden gemaakt vermeld  worden  in de 

begeleidingsfiche. 
 
16.2. Communicatie tussen de politiediensten en de vertegenwoordigers van België in het buitenland 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat de Belgische politiemensen die vreemdelingen begeleiden naar het 
land van bestemming onvoldoende informatie hebben over en contact hebben met de Belgische 
consulaten en ambassades in het land van bestemming. Nochtans zouden deze laatste nuttige diensten 
kunnen bewijzen om de autoriteiten van het land van bestemming te informeren over de geplande 
escorte, en om de politiediensten bij te staan op het ogenblik dat de vreemdelingen aan de lokale 
autoriteiten worden overgedragen. 
 
Daarom formuleert de Commissie de concrete aanbeveling dat aan de begeleiders een volledige en 
geactualiseerde lijst van alle Belgische consulaten en ambassades in het buitenland mee te geven. 
Voor de landen waar deze niet bestaan, is het belangrijk te beschikken over de gegevens van de 
dichtstbijzijnde diplomatieke post van België, of van een ander land dat de Belgische belangen 
behartigt. 
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16.3. Communicatie tussen de politiediensten en buitenlandse escortes 
 
Een heel ander probleem betreft de buitenlandse escortes die vreemdelingen naar het land van 
bestemming overbrengen, en tijdens dat traject op Belgische bodem komen en dus contact hebben met 
Belgische diensten, vooral de politiediensten. Ook hier heeft de Commissie vastgesteld dat tussen deze 
twee politiediensten, de buitenlandse en de Belgische, onvoldoende informatie wordt uitgewisseld. 
 
Op basis hiervan formuleert de Commissie enkele concrete aanbevelingen: 
 

- buitenlandse escortes die via Belgisch grondgebied passeren hebben een “notificatieplicht”, 
d.w.z. dat ze de Belgische politiediensten verplicht op de hoogte stellen van de details omtrent 
de transitsituatie; 

- ten laatste op het moment dat de toestemming gegeven wordt, ontvangen buitenlandse 
escortes een volledige en geactualiseerde lijst van de wettelijke en andere instructies, waaraan 
de begeleiding van vreemdelingen op Belgisch grondgebied dient te voldoen; 

- voor beide verrichtingen worden speciale formulieren opgesteld in de drie landstalen en de 
Engelse taal, respectievelijk de notificatieformulieren en het inlichtingenformulier. 

 
16.4. Communicatie tussen alle diensten onderling 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat er vaak onvoldoende informatie over de te verwijderen personen 
wordt doorgegeven van de ene dienst aan de andere. Zo is het mogelijk dat sommige diensten niet op 
de hoogte zijn van de voorgeschiedenis van de betrokkene, bijvoorbeeld of hij/zij eerder geweld heeft 
gebruikt, of hij/zij leidt aan een gevaarlijke of besmettelijke ziekte, etc. Nochtans kan deze informatie 
cruciaal zijn om een correcte inschatting te maken van de mogelijkheden en de risico’s die de 
verwijdering van de vreemdeling met zich kan brengen. 
 
De Commissie vraagt dan ook met aandrang dat: 

- de begeleidingsfiche die wordt opgesteld naar aanleiding van de aanbeveling van de eerste 
Commissie Vermeersch (I) zou worden verfijnd en bijgestuurd zodat de politiediensten die 
instaan voor de uitvoering van de verwijdering volledig op de hoogte worden gebracht van alle 
relevante informatie betreffende betrokkenen, inzonderheid de psychologische 
aandachtspunten (onder andere neiging tot gewelddadigheid); 

- de uitvoerende politiediensten op de hoogte worden gebracht van de risico’s van de 
verwijdering van betrokkene. De ‘fit-to-fly’ die ten dien einde wordt opgesteld houdt tevens 
rekening met het medisch beroepsgeheim. Er wordt derhalve voor de besmettelijke ziektes 
gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een codesysteem en waarschuwingen worden vermeld 
betreffende andere risico’s; 

- de persoon die lijdt aan een ziekte en die dient opgevolgd te worden in het land van herkomst 
wordt in het bezit gesteld van zijn medisch dossier opgesteld in een wereldtaal die ook gebruikt 
wordt in het land van herkomst (bv Engels of Frans); 

- dezelfde richtlijnen inzake informatieoverdracht ook zouden van toepassing zijn op personen 
die vanuit een gevangenis verwijderd worden, dit betekent dat de verantwoordelijke autoriteiten 
(in dit geval het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen) de politiediensten 
de nodige informatie dienen te verschaffen. 

 
In haar algemeenheid richt deze aanbeveling zich tot alle diensten die betrokken zijn bij de verwijdering, 
met inbegrip van de diensten die ressorteren onder de Minister van Buitenlandse Betrekkingen. Vele 
aspecten vragen slechts een minimale inspanning en kunnen dus op korte termijn worden uitgevoerd. 
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Aanbeveling 17: De communicatie tussen de betrokken diensten en de boordcommandanten 
verbeteren 
 
Het belang van goede communicatie is niet beperkt tot de diensten die rechtstreeks zijn betrokken bij de 
verwijdering van vreemdelingen. De Commissie heeft ook vastgesteld dat veel verbetering mogelijk is in 
de communicatie tussen de betrokken diensten, voornamelijk de politiediensten, enerzijds en de 
boordcommandanten anderzijds. De meeste vreemdelingen worden immers via 
vliegtuigmaatschappijen naar het land van bestemming gebracht. Ook de vervoerder, de 
luchtvaartmaatschappij dus, en het cabinepersoneel spelen een belangrijke rol. Samen zijn zij 
verantwoordelijk voor de veiligheid en het goede verloop van de vlucht. 
 
Teneinde alle actoren te erkennen in het proces van een verwijdering formuleert de Commissie de 
volgende aanbevelingen: 

- de federale politie zal de luchtvaartmaatschappij en de boordcommandant op voorhand 
verwittigen van de aanwezigheid van een persoon die zal verwijderd worden met escorte; 

- de federale politie zal de boordcommandant (en indien mogelijk ook het cabinepersoneel) 
voorafgaandelijk informeren over het gedrag en het profiel van de te verwijderen persoon, 
alsook van de dwangmiddelen die nodig zijn voor het goede verloop van de 
verwijderingsoperatie voor en tijdens de vlucht; 

- het staat de boordcommandant vrij bijkomende maatregelen op te leggen, en dit conform de 
internationaal en nationaal vigerende richtlijnen; 

- dat het Directoraat-generaal Luchtvaart in haar opleidingsprogramma’s luchtvaartveiligheid voor 
het vliegend personeel de video voorzien door de Commissie zou opnemen. 

 
Deze aanbeveling richt zich tot alle diensten die betrokken zijn bij de verwijdering, inzonderheid de 
actoren van het vliegwezen. Vele aspecten kunnen op korte termijn worden uitgevoerd. 
 

III.3.2. Communicatie tijdens de verwijdering. 
 
Aanbeveling 18: Permanente communicatie tussen de betrokken diensten mogelijk maken 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat de politie-escortes tijdens de verwijdering moeilijkheden 
ondervinden om in contact te kunnen treden met andere diensten. Dit is manifest het geval tijdens de 
reis met een gewone lijnvlucht, maar strekt zich ook uit tot andere momenten in het geheel van de 
verwijderingsoperatie. Het gevolg hiervan is dat er misverstanden optreden, en soms geweld wordt 
gebruikt, in situaties waarin dergelijke zaken kunnen vermeden worden. 
 
In dit kader beveelt de Commissie de volgende punten aan: 

- tijdens de vlucht (of tijdens de reis met een ander transportmiddel) moeten de politie-escorteurs 
permanent in contact kunnen treden met hun collega’s op de grond via bijvoorbeeld de 
bemanning; 

- hetzelfde principe is van toepassing op het contact tussen de escorteurs en de Belgische 
diplomatieke posten in het land van bestemming, of met de posten die de Belgische belangen 
aldaar waarnemen, met het oog op een vlotte samenwerking met de lokale autoriteiten; 

- om deze aanbevelingen te realiseren kunnen bijkomende investeringen in moderne 
communicatiemiddelen vereist zijn. 
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De aanbeveling richt zich tot alle diensten die betrokken zijn bij de verwijdering, en kan op korte termijn 
worden uitgevoerd. 
 

III.3.3. Communicatie bij overdracht aan de lokale autoriteiten of bij transit. 
 
Aanbeveling 19: Een betere communicatie tussen de politiediensten en de vertegenwoordigers van 
België in het buitenland tot stand brengen 
 
Tijdens de werkzaamheden van de Commissie is gebleken dat de individuele politieman, naar 
aanleiding van een begeleide verwijdering, als vertegenwoordiger van de Belgische staat dient te 
onderhandelen met de lokale autoriteiten. Deze autoriteiten zijn vaak niet op de hoogte van de komst 
van een te verwijderen persoon, laat staan dat ze geneigd zijn om eigen landgenoten terug te 
accepteren. Soms doen zich –weliswaar uitzonderlijk- problemen voor, bijvoorbeeld als begeleidende 
agenten zelf in de cel belanden als gevolg van het verhaal van de persoon die zij begeleiden. 
 
De Commissie heeft ook vastgesteld dat de Belgische consulaten of ambassades, die assistentie 
zouden kunnen verlenen om deze problemen bij de aankomst te vermijden of te verminderen, zelden 
volledig op de hoogte zijn van de escortes. De Commissie meent dat op dit vlak ruimte voor verbetering 
bestaat. 
 
Daarom formuleert ze de aanbeveling om een betere communicatie tot stand te brengen tussen de 
politiediensten enerzijds en de vertegenwoordigers van België in het buitenland anderzijds. In concreto 
betekent dit: 

- dat elke verwijdering met escorte dient te worden gemeld aan de lokale immigratiediensten via 
tussenkomst van de FOD Buitenlandse Zaken; 

- dat de begeleidende politieambtenaren dienen te beschikken over alle nuttige coördinaten van 
de ambassades of consulaire posten, of van andere vertegenwoordigers van België in het 
buitenland; 

- dat alle vertegenwoordigers van België in het buitenland concrete bijstand aan de 
politiemensen moeten verlenen, voor het geval zich moeilijkheden zouden voordoen op het 
moment dat de vreemdeling aan de lokale autoriteiten wordt overgedragen. 

 
Deze aanbeveling richt zich tot de politieke en de operationele overheden van de federale politie en van 
de diplomatieke vertegenwoordigers van België in het buitenland. Ze kan op relatief korte termijn 
worden uitgevoerd. 
 
Daarenboven formuleert de Commissie de aanbeveling dat, indien nodig, via de FOD Buitenlandse 
Zaken concrete afspraken gemaakt worden met de overheden verantwoordelijk voor de luchthaven 
waar vaak getransiteerd wordt. 
 
In haar algemeenheid richt deze aanbeveling zich tot alle diensten die betrokken zijn bij de verwijdering, 
en inzonderheid tot de diensten die ressorteren onder de Minister van Buitenlandse Betrekkingen. Vele 
aspecten vragen slechts een minimale inspanning en kunnen dus op korte termijn worden uitgevoerd 
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Aanbeveling 20: Onderzoeken op welke manier “monitoring” van de betrokkenen na aankomst hun 
veiligheid kan bevorderen 
 
De Commissie is tot het besluit gekomen dat in de praktijk de verwijderingsoperatie een einde neemt 
nadat de vreemdelingen aan de lokale autoriteiten zijn overgedragen. Van verdere opvolging is geen 
sprake. Nochtans kan het in bepaalde omstandigheden van groot belang zijn om na te gaan hoe het de 
betrokken vreemdelingen verder vergaat, en of ze geen problemen  qua veiligheid en gezondheid 
ervaren vanwege de lokale autoriteiten. Tijdens de hoorzittingen hebben sommige niet-
gouvernementele organisaties ervoor gepleit om de situatie van de verwijderde personen in hun land 
van bestemming aan een of andere vorm van “monitoring” te onderwerpen. 
 
De Commissie heeft geen uitgebreide besprekingen aan de mogelijkheden en de grenzen van 
“monitoring” gewijd, en wenst hierover dan ook geen expliciete standpunten in te nemen. Wel meent ze 
dat dit thema de moeite waard loont om te worden opgevolgd. Daarom beveelt ze aan om een 
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren over de mogelijkheden en de grenzen van “monitoring” van 
vreemdelingen na aankomst in het land van bestemming. Een dergelijk onderzoek zou aandacht 
moeten besteden aan de risico’s die vreemdelingen kunnen lopen, aan de concrete vormen van toezicht 
die kunnen uitgeoefend worden, en aan de actoren die dit toezicht kunnen uitvoeren. 
 
Deze aanbeveling richt zich tot de politieke verantwoordelijken, met name de Ministers van 
Binnenlandse en van Buitenlandse Zaken. Ze kan op relatief korte termijn worden uitgevoerd. 
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III.4. Speciale categorieën van personen beter beschermen. 

 
Bovenstaande aanbevelingen gelden ten aanzien van alle personen die van het grondgebied worden 
verwijderd, ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, etc. Daarnaast besteedde de 
Commissie ook aandacht aan een aantal aspecten van de verwijdering die betrekking hebben op 
specifieke categorieën van vreemdelingen. Hierna volgt een kort overzicht van meer specifieke 
aanbevelingen voor zwangere vrouwen, dragers van besmettelijke ziekten, gezinnen met kinderen en 
niet-begeleide minderjarigen. 
 

III.4.1. Zwangere vrouwen. 
 
Aanbeveling 21: Zwangere vrouwen beter beschermen 
 
De Commissie heeft, in verband met het probleem van de verwijdering van zwangere vrouwen, een 
advies gevraagd van de vakgroep gynaecologie van de Universiteit Gent. 
 
Samengevat wijst deze vakgroep op de volgende punten: 
 
(a) Men moet een onderscheid maken tussen vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap en 
vrouwen met een verhoogd risico op verwikkelingen op korte termijn. Een gynaecoloog moet de vrouw 
onderzoeken binnen de week waarin ze moet worden uitgewezen (check zwangerschapsduur, 
gezondheidstoestand vrouw en foetus,…) en een schriftelijk rapport maken (voor de arts of 
verloskundige in het land van bestemming). 
 
(b) Bij een ongecompliceerde zwangerschap is er geen contra-indicatie om de vrouw te verwijderen, al 
dan niet met dwang. Het is redelijk om een vrouw na 36 weken niet meer uit te wijzen omdat dan de 
kans op een bevalling toeneemt en de tijd te kort is om een adequate prenatale zorg in het land van 
bestemming te organiseren. 
 
(c) Bij een gecompliceerde zwangerschap moet een beslissing hierover genomen worden na overleg 
met de gynaecoloog en de zorginstelling die de vrouw zal opvangen in het land van bestemming 
 
21.1. De Commissie houdt rekening met de ervaring op het gebied van gewelddadig verzet van 
verschillende van haar leden en stelt daarom het volgende voor: 
 
a/ Elke vrouw die voor verwijdering in aanmerking komt, moet aan een zwangerschapstest worden 
onderworpen (tenzij ze daartegen verzet aantekent). Wanneer een vrouw blijkt zwanger te zijn, is een 
gynaecologisch onderzoek vereist (tenzij de arts dit bij een prille zwangerschap onnodig vindt). 
 
b/ Bij een ongecompliceerde zwangerschap kan de verwijdering gebeuren tot 24 weken zwangerschap, 
ook indien er verzet wordt gepleegd. Hierbij moet men de nodige voorzorgen nemen om elk trauma van 
de buikwand te vermijden  (ook uitgaande van de betrokkene zelf).  
Nadien kan de verwijdering alleen plaats vinden als er geen verzet is. Na 36 weken gebeuren geen 
verwijderingen meer. 
 
c/ Bij een gecompliceerde zwangerschap, en in andere gevallen waarin hij/zij het raadzaam vindt, 
beslist de centrumarts, in samenspraak met de gynaecoloog, vanaf welk stadium geen verwijdering 
meer kan worden verricht. 
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d/ De escorteurs en het begeleidend maatschappelijk en psychologisch ondersteuningsteam (MPOT) 
kunnen zich tegen de verwijdering onder dwang van een zwangere vrouw verzetten op basis van 
gewetensbezwaren, in verhouding tot de dwang die gebruikt wordt. Deze bezwaren moeten in een 
schriftelijk verslag gemotiveerd worden. 
 
e/ Indien de zwangere vrouw niet wordt verwijderd, zorgt men voor een geschikte opvang. Ook het 
kerngezin van deze vrouw wordt dan niet verwijderd. 
 
21.2. De mogelijkheid bestaat dat de bescherming van zwangere vrouwen aanleiding geeft tot het 
gebruiken van opeenvolgende zwangerschappen om de asielprocedure te rekken. In dit verband vindt 
de Commissie dat éénieder die een dergelijke praktijk aanraadt een volstrekt immorele daad stelt, 
omdat een toekomstig kind hierdoor herleid wordt tot het statuut van louter middel. 
 
21.3. INADS die geen asiel aanvragen, kunnen wel onmiddellijk weer vertrekken aangezien ze zelf 
reeds de verantwoordelijkheid genomen hebben in deze toestand te vliegen. 
 
Deze aanbeveling richt zich tot de diensten belast met de uitvoering van de verwijdering. Ze kan op 
korte termijn worden uitgevoerd. 
 

III.4.2. Dragers van besmettelijke ziekten. 

 
Aanbeveling 22: Dragers van besmettelijke ziekten beter beschermen 
 
In het kader van haar werkzaamheden werd de Commissie eveneens geconfronteerd met de 
problematiek rond besmettelijke aandoeningen. Meermaals uitten de begeleiders hierbij hun 
bezorgdheid omtrent de ziektes die kunnen opgelopen worden tijdens het uitvoeren van hun 
opdrachten. In ieder geval werd duidelijk dat een medische evaluatie van vreemdelingen telkens dient te 
gebeuren vanuit een zo breed mogelijke medische context. De pathologieën van het land van herkomst 
mogen hierbij zeker niet uit het oog worden verloren. Ook in het kader van de Belgische 
volksgezondheid kan dit laatste uitermate belangrijk zijn. 
 
Om die redenen formuleert de Commissie de volgende aanbeveling: 
 
22.1. Indien een besmettelijke aandoening een noodgedwongen behandeling vergt, kan een uitwijzing 
enkel uitgevoerd worden indien de ziektetoestand van betrokkene een dergelijk transport toelaat. Een 
grondig medisch onderzoek dient hierover steeds uitsluitsel te geven. Bovendien moet het land van 
bestemming ook voldoende waarborgen bieden voor het verder zetten van een adequate therapie. 
Zonodig kan men de betrokkene een medicatie bezorgen voor een termijn van drie maanden. 
 
22.2.Tijdens het uitvoeren van een verwijdering dienen de begeleiders op elk ogenblik op de hoogte te 
zijn van eventuele infectierisico’s. Een goede communicatie tussen alle betrokken diensten is hierbij 
essentieel. In dit kader zijn de psychologische begeleidingsfiche, de ‘fit-to-fly’ en een begeleidend  
medisch dossier belangrijke randvoorwaarden (zie ook Aanbeveling 15.5). 
 
Deze aanbeveling richt zich tot de diensten belast met de uitvoering van de verwijdering. Ze kan op 
korte termijn worden uitgevoerd. 
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III.4.3. Gezinnen met kinderen. 

 
Aanbeveling 23: Speciale aandacht aan gezinnen met minderjarige kinderen besteden 
 
In de loop van haar besprekingen stootte de Commissie op het probleem van de verwijdering van 
families met minderjarige kinderen. Deze verwijderingen zijn, zo mogelijk, nog pijnlijker dan die bij 
individuele volwassenen, omdat kinderen vaak goed geïntegreerd zijn in de lokale gemeenschap. Ook 
komt het voor dat één of beide ouders onvindbaar zijn, of niet samen met de andere ouder wensen te 
vertrekken, teneinde de verwijdering als dusdanig te verhinderen. 
 
In dit verband wenst de Commissie de volgende aanbevelingen te doen: 

- het algemene principe moet erin blijven bestaan om (kern)gezinnen steeds als een eenheid te 
beschouwen en als eenheid te verwijderen; 

- zelfs in die omstandigheden is een splitsing van de gezinsleden enkel aanvaardbaar als er een 
duidelijke garantie bestaat dat het gezin uiteindelijk weer als eenheid kan samenkomen indien 
zij die wens van beide zijden uiten; 

- in elk geval blijft het een absoluut principe dat minderjarige kinderen nooit van hun beide ouders 
mogen gescheiden worden, maar steeds de kans moeten krijgen bij één ouder te blijven; 
vooraleer naar deze ultieme optie over te gaan is een grondig voorafgaand onderzoek vereist. 

 
(Zie hierover I.3.1 onder artikel 6) 
 
Deze aanbeveling richt zich tot de Minister van Binnenlandse Zaken en tot de diensten belast met de 
uitvoering van de verwijdering. Ze kan op korte termijn worden uitgevoerd. 
 
 

III.4.4. Niet-begeleide minderjarigen. 
 
Aanbeveling 24: Speciale aandacht aan niet-begeleide minderjarigen besteden 
 
De Commissie heeft ook aandacht besteed aan de situatie van niet-begeleide minderjarigen. Deze  
personen zijn extra kwetsbaar, omdat ze als minderjarigen helemaal voor zichzelf moeten instaan, ook 
in een situatie van verwijdering. Hier wordt opgemerkt dat er sinds 1 mei 2004 een voogdijregeling in 
uitvoering is, waarbij elke niet-begeleide minderjarige onmiddellijk een voogd krijgt toegewezen door 
een bijzondere dienst bij het Ministerie van Justitie. 
 
In dit verband is de Commissie tot de volgende aanbevelingen gekomen: 
 
24.1. Om de groep van niet-begeleide minderjarigen maximaal te beschermen is het essentieel de 
nieuwe voogdijregeling te evalueren. Op die manier moet duidelijk worden of de minderjarigen de 
nodige ondersteuning ontvangen –rekening houdend met hun leeftijd en maturiteit-, en of de voogden 
hun taken naar behoren vervullen. Kortom, het is belangrijk na te gaan of de voogdijregeling haar 
doelstellingen bereikt en welke de eventuele knelpunten zijn. 
 
24.2. In het geval niet-begeleide minderjarigen worden verwijderd, zijn speciale ondersteunende 
maatregelen op hun plaats. De Commissie verwijst in eerste instantie naar het belang van een 
adequate begeleiding van de minderjarigen naar de plaats van herkomst of naar een derde land waar 
ze zullen worden overgedragen aan hun familie of aan een derde partij. 
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Voor de rest heeft de Commissie geen uitgebreide besprekingen aan de terugkeer van niet-begeleide 
minderjarigen gewijd, en daarom wenst ze hierover geen expliciete standpunten in te nemen. Wel wijst 
ze op een aantal ontwikkelingen die erop gericht zijn om voor teruggestuurde niet-begeleide 
minderjarigen opvangmogelijkheden, en zonodig professionele opleidingen, te organiseren in het land 
van herkomst. Daarom beveelt ze aan om een onderzoek uit te voeren over de mogelijkheden en de 
grenzen van dergelijke initiatieven, die een nauwe samenwerking tussen de overheid en niet-
gouvernementele organisaties vereisen. 
 
Deze aanbeveling richt zich tot de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken en van 
Ontwikkelingssamenwerking. De aspecten in verband met de adequate begeleiding van niet-begeleide 
minderjarigen in geval van verwijdering kunnen op korte termijn worden uitgevoerd. 
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III.5. Het verwijderingsbeleid in de keten van asiel en migratie integreren. 
 
Bovenstaande thema’s hadden voornamelijk betrekking op de situaties waarin vreemdelingen van het 
grondgebied worden verwijderd. De verwijdering is echter het eindpunt van de lange weg die de 
betrokken vreemdelingen hebben afgelegd, als uitgeprocedeerd asielzoeker, als illegale vreemdeling, of 
als persoon die is verdacht van of veroordeeld voor bepaalde strafrechtelijke feiten. Met grote nadruk 
wijst de Commissie erop dat het verwijderingsbeleid slechts het topje vormt van een reusachtige 
piramide, het ultieme sluitstuk van een lange opeenvolging van instituties en procedures in het ruimere 
domein van asiel en migratie. Het verwijderingsbeleid kan dus niet geïsoleerd worden bekeken van de 
voorafgaande instituties en procedures, meer nog, het is enkel te verantwoorden indien het hele proces 
dat eraan vooraf is gegaan correct is verlopen en met respect voor de bepalingen van het nationaal en 
het internationaal recht. Nog anders gezegd, het verwijderingsbeleid kan enkel humaan en effectief zijn 
in de mate dat elke voorafgaande schakel in de keten aan dezelfde criteria van humaniteit en 
effectiviteit voldoet. 
 
Om die redenen pleit de Commissie er met aandrang voor om het verwijderingsbeleid geheel en 
onverwijld te integreren in de ruime keten van asiel en migratie. Daartoe heeft ze een aantal 
aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de instituties en procedures op het vlak van asiel en 
migratie in het algemeen. Hierbij heeft ze geen enkele volledigheid willen nastreven, aangezien het niet 
tot haar opdracht behoorde om het migratiebeleid in zijn geheel te evalueren. De talrijke andere 
instanties die werkzaam zijn op het vlak van asiel en migratie worden hierbij opgeroepen om eigen 
voorstellen en aanbevelingen te formuleren. 
 

III.5.1. De zelfstandige terugkeer van vreemdelingen aanmoedigen. 
 
Aanbeveling 25: Programma’s voor de zelfstandige terugkeer van vreemdelingen versterken 
 
De Commissie beklemtoont opnieuw en met klem dat de verwijdering van vreemdelingen van het 
grondgebied het ultimum remedium is, dat enkel kan gebruikt worden als elke andere optie is 
uitgesloten. Vreemdelingen moeten eerst de kans krijgen om het land op een andere manier te verlaten 
en hun land van herkomst, of een derde land, terug te vinden. Een dergelijke benadering is zonder 
twijfel de meest humane, omdat ze de keuzevrijheid van de betrokkenen maximaal tot haar recht laat 
komen, en ook de talrijke problemen van politiemensen en andere bij de verwijdering betrokken 
diensten kan verminderen en zelfs deels voorkomen. Het laatste punt kan bovendien directe gevolgen 
hebben op het financiële vlak, aangezien het ernaar uitziet dat een reductie van het aantal gedwongen 
verwijderingen kostenbesparend werkt. (zie Aanbeveling 3.1.) 
 
Om die redenen formuleert de Commissie met de grootste aandrang de aanbeveling om de bestaande 
programma’s die de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen voorop stellen, sterker te ondersteunen. 
 
De aanbeveling richt zich tot de Minister van Binnenlandse Zaken en tot de niet-gouvernementele 
organisaties die de zelfstandige terugkeer van vreemdelingen ondersteunen. Tal van aspecten zijn al in 
voege en kunnen dus verder worden uitgevoerd. 
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III.5.2. De asielprocedure verbeteren. 
 
Aanbeveling 26: De asielprocedure drastisch versnellen 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat het zeer moeilijk is om uitgeprocedeerde asielzoekers te 
verwijderen nadat ze een lange tijd, vaak ettelijke jaren, in België hebben verbleven. Hoe beter de 
betrokkenen zijn geïntegreerd, qua taal, werk en vriendenkring, hoe moeilijker het wordt om hen te laten 
terugkeren naar hun land van herkomst of naar een derde land. Dit kan zelfs dramatische proporties 
aannemen in het geval van gezinnen met kinderen, die dikwijls zeer goed geïntegreerd zijn en hier een 
nieuw leven hebben opgebouwd. Veel van deze problemen zijn het rechtstreekse gevolg van de lange 
duurtijd van de asielprocedure, waardoor individuen of gezinnen pas na meerdere jaren een negatieve 
beslissing ontvangen. 
 
Om deze redenen dringt de Commissie er met de grootste nadruk op aan om de asielprocedure 
drastisch te versnellen zodat alle verzoeken binnen een behoorlijke termijn kunnen worden afgewerkt. 
(Zie hierover standpunt 1 en 2 onder 1.1.3) Deze aanbeveling bevat twee voorname componenten. 
 
26.1. Volgens de gegevens van de Commissie hebben de meeste instanties die zich over de 
asielaanvragen buigen een grote achterstand. Vooral het grote aantal beroepen bij de Raad van State 
zorgt voor een grote flessenhals in de asielprocedure, aangezien de enorme achterstand op zijn beurt 
een aanzienlijke vertraging bij de eindbeslissing over de asielaanvragen met zich brengt. 
 
De Commissie beveelt dus aan om de dossierachterstand met man en macht te lijf te gaan: 

- absolute prioriteit is vereist voor een snellere afhandeling van de asielberoepen die bij de Raad 
van State hangende zijn; de recente beslissing van de regering om bij de Raad speciale kamers 
voor het “vreemdelingencontentieux” aan te wijzen, is een duidelijke stap in deze richting; 

- daarnaast moet de achterstand en de vertraging ook worden verminderd bij alle andere 
diensten in de asielprocedure; 

- om een dergelijke versnelling, zonder verlies van kwaliteit in de beoordeling, mogelijk te maken 
zijn vanzelfsprekend grootscheepse investeringen in bijkomende mensen en middelen een 
absolute voorwaarde. 

 
26.2. De problemen van vertraging en achterstand zijn niet nieuw, maar vormen al jaren een knelpunt 
dat enkel via een structurele aanpak een oplossing kan vinden. 
 
De Commissie is er zich terdege van bewust dat er geen mirakeloplossingen bestaan voor de 
problemen van de vertraging en de achterstand van asieldossiers, die zich overigens in nagenoeg alle 
Europese landen voordoen. Niettemin vindt ze het de hoogste tijd voor een grondige wetenschappelijke 
evaluatie van de hele asielprocedure in de Europese context, met specifieke aandacht voor de volgende 
aspecten: 

- de verwerkingsprocessen en de doorlooptijd van de besluitvorming in alle diensten en op alle 
niveaus (zoals bijvoorbeeld de effecten van de LIFO-procedures bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal); 

- de beroepsprocedures bij de Raad van State; 
- de effecten van alle bestaande procedures op de instroom van het aantal asielzoekers; 
- de mogelijkheden van een lichtere en meer transparante procedure die geen afbreuk doet aan 

de bescherming van de fundamentele rechten van de asielzoekers. 
 
De vermelde aanbeveling, in al haar componenten, richt zich in eerste instantie tot de 
verantwoordelijken van alle diensten die bij de behandeling van asielaanvragen betrokken zijn, maar 
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ook tot de betrokken Minister van Binnenlandse Zaken. Concrete ingrepen om de procedures te 
versnellen kunnen al op korte termijn worden uitgevoerd, terwijl een grondige studie slechts op 
middellange termijn effect zal kunnen sorteren. 
 
 
Aanbeveling 27: De kwaliteit van de asielprocedure verhogen 
 
Naast het probleem van de lange duurtijden in de asielprocedure is de Commissie van mening dat 
sommige asielzoekers de asielprocedure soms op een oneigenlijke manier gebruiken, en zelfs 
misbruiken. Hoewel de Commissie niet over precieze empirische gegevens beschikt om de omvang van 
dit probleem in te schatten, meent ze dat er redenen zijn om speciale maatregelen te nemen. 
 
Betreffende de problematiek van de asielzoekers die zich aanbieden in verschillende landen en 
waarvoor op basis van de Dublin Overeenkomst het verantwoordelijke land kan worden aangewezen, 
kan het volgende worden opgemerkt: op dit ogenblik is het reglement beperkend inzake termijn en 
specifieke voorwaarden, waardoor lacunes in de toepassing ontstaan waarbij bepaalde landen hun 
verantwoordelijkheid ontlopen. Bovendien bieden bepaalde landen minder financiële en materiële steun 
waardoor personen minder geneigd zijn om hun asielaanvraag te stellen in die landen. 
 
Anderzijds dient de Commissie vast te stellen dat wanneer landen overgaan tot de overname van een 
onderdaan van een derde land wiens verzoek om asiel is afgewezen en die zich ophoudt in een andere 
lidstaat zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen, dit niet op de meest efficiënte wijze 
geschiedt. Niettegenstaande het feit dat zulke overnames niet over één nacht ijs gaan dient de 
Commissie vast te stellen dat het gros van deze uitgeprocedeerde asielzoekers niet effectief worden 
verwijderd uit het Schengengebied en alzo verdwijnt in de illegaliteit. 
 
Op basis van de voorgaande bemerkingen formuleert de Commissie de volgende aanbevelingen: 
 
27.1.Gezien de inspanningen van de overbrengende Staat (bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van 
een vliegtuigticket, de begeleiding van betrokkene door middel van een escorte, tot een beveiligde 
vlucht toe), dient de ontvangende Staat zijn uiterste best te doen om deze overgenomen, 
uitgeprocedeerde, asielzoekers daadwerkelijk te verwijderen uit het Schengengebied. 
 
27.2. Aangezien het aantal beschikbare plaatsen voor een plaatsing in een gesloten centrum voor 
illegalen te beperkt is, dient deze categorie van personen binnen een prioriteitenlijst te worden 
opgenomen. 
 
27.3. De verantwoordelijkheid van de Staat dient niet aan termijnen en beperkende voorwaarden te 
worden verbonden. 
 
27.4. Verder dient maximaal te worden gestreefd naar de uniformisering in een Europese context van 
de voorwaarden voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, zodat asielshoppen voor de 
vreemdeling ontmoedigd wordt. 
 
27.5. Voorgaande maatregelen kunnen op geen enkele manier afbreuk doen aan het fundamenteel 
recht voor eenieder om asiel aan te vragen en zijn asielaanvraag behoorlijk onderzocht te zien. 
 
Deze aanbeveling richt zich in eerste instantie tot de wetgever en de Minister van Binnenlandse Zaken.  
Met enkele aspecten kan op relatief korte termijn worden gestart, maar de meeste vragen meer tijd op 
middellange termijn. 
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Aanbeveling 28: De toegang tot het grondgebied beperken voor personen die geweld hebben gebruikt 
bij een eerdere poging tot verwijdering 
 
Een probleem dat tijdens de besprekingen van de Commissie is naar voren gekomen betreft het feit dat 
bepaalde personen die, nadat ze met geweld uit België zijn verwijderd, opnieuw toegang tot het 
grondgebied proberen te verkrijgen, ofwel door een visum aan te vragen ofwel door een nieuwe 
asielaanvraag in te dienen. De Commissie meent dat het voor personen die geweld hebben gebruikt bij 
een eerdere poging tot verwijdering moeilijker moet gemaakt worden om het grondgebied opnieuw te 
betreden. De toegang tot het grondgebied beperken, betekent niet dat hen automatisch de toegang 
wordt ontzegd, maar wel dat deze toelating aan strengere voorwaarden kan onderworpen worden. 
 
Daarom formuleert de Commissie de aanbeveling om de toegang tot het grondgebied te beperken voor 
personen die bij een eerdere poging tot verwijdering geweld hebben gebruikt, door o.m. gebruik te 
maken van de volgende instrumenten: 

- het bevel om het grondgebied te verlaten in deze gevallen te laten vergezellen van een termijn 
waarbinnen de betrokkene de toegang tot het grondgebied wordt ontzegd; 

- de mogelijkheid om de betrokkene in het SIS of op equivalente wijze internationaal te seinen, 
zodat alle landen de omstandigheden kennen waaronder de betrokkene het land heeft verlaten, 
en tot een bijkomend onderzoek naar de reismotieven kunnen overgaan. 

 
Deze aanbeveling richt zich in eerste instantie tot de wetgever en de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Ze kan op middellange termijn worden uitgevoerd. (Zie ook aanbeveling 2.2) 
 

III.5.3. Een geïntegreerd migratiebeleid ontwikkelen. 
 
Tijdens haar werkzaamheden is de Commissie tot de vaste overtuiging gekomen dat het 
verwijderingsbeleid, en het asielbeleid in het algemeen, onmogelijk kunnen losgekoppeld worden van 
de ruimere context van migratie en migratiestromen. Ze pleit dus ondubbelzinnig voor een geïntegreerd 
migratiebeleid, gestructureerd op verschillende niveaus, en waarin verschillende maatregelen elkaar 
aanvullen. Hieronder volgen enkele grote krachtlijnen, zonder enige pretentie van volledigheid. 
 
 
Aanbeveling 29: Een actief beleid tegen illegale immigratie aan de buitengrenzen voeren 
 
Talrijke problemen bij de verwijdering van vreemdelingen vloeien rechtstreeks voort uit het feit dat velen 
het land op een oneigenlijke of zelfs illegale manier proberen binnen te komen. Eén van de grootste 
prioriteiten van een geïntegreerd migratiebeleid is dus de aanpak van de illegale migratie aan onze 
buitengrenzen. In deze aanpak onderscheidt de Commissie vier niveaus: maatregelen van grensbeheer 
aan de ‘Schengen’ buitengrenzen, internationale samenwerking met betrekking tot de grenzen, 
activiteiten op het grondgebied van Schengenstaten en tussen Schengenstaten, en activiteiten in derde 
landen. De samenhang tussen deze maatregelen en de wijze waarop ze door de Schengenstaten 
worden toegepast is van cruciaal belang voor het succes van de bestrijding van de illegale immigratie. 
 
29.1. De eerste twee niveaus betreffen maatregelen van grensbeheer aan de buitengrenzen (zoals 
grenscontroles en grensbewaking), en internationale samenwerking met betrekking tot de grenzen. Uit 
de rapporten van de Raad van de Europese Unie blijkt dat België op deze eerste twee niveaus meer 
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dan behoorlijk werkt.62 Verdragen en andere vormen van overeenkomsten bestaan met Duitsland, 
Frankrijk, Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië en de Republiek Tsjechië. 
 
Met betrekking tot deze eerste twee niveaus heeft de Commissie geen aanbevelingen geformuleerd. 
 
29.2. Anders is het gesteld met betrekking tot de twee volgende niveaus. Het gaat hierbij vooreerst om 
activiteiten ondernomen op het grondgebied van Schengenstaten en tussen Schengenstaten. En ook 
om activiteiten in derde landen, met name in landen van herkomst en doorreis, waaronder het 
verzamelen van informatie door verbindingsambtenaren alsmede de sleutelrol van consulaten in het 
buitenland bij de afgifte van visa. De Commissie is van mening dat de activiteiten op de beide andere 
niveaus voor verbetering vatbaar zijn. 
 
Om die reden beveelt ze een aantal maatregelen aan: 

- vooreerst de daadwerkelijke uitvoering en concretisering door ons land van een aantal 
bestaande richtlijnen van de Europese Unie inzake verschillende generaties van 
migratieambtenaren, in het bijzonder het Uitvoeringsconcept SCH/I-Front (98) 171 met 
betrekking tot de documentenadviseurs, en de Verordening (EG) Nr. 377/2004 van de Raad 
van de Europese Unie van 19 februari 2004 met betrekking tot de 
immigratieverbindingsfunctionarissen; 

- daarnaast de stelselmatige uitvoering van de EG/Schengen-visumvoorschriften 
- de verdere coördinatie van de inspanningen van de Dienst Vreemdelingenzaken en de 

Federale Politie. 
Verder merkt de Commissie op dat een gemeenschappelijk visumbeleid verder moet worden ontwikkeld 
als onderdeel van een gelaagd systeem dat erop is gericht legaal reizen te vergemakkelijken en illegale 
immigratie te bestrijden. Hierbij zijn de volgende harmonisaties van de nationale wetgevingen nodig: (a) 
de formaliteiten in plaatselijke consulaire vertegenwoordigingen, (b) een performante 
gegevensuitwisseling betreffende de identiteit van de personen aan wie een visum werd toegekend en 
aan wie een visum werd geweigerd, alsook de redenen van weigering. 
 
29.3 Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) volgt de toestand inzake de beveiliging van 
buitenlandse luchthavens aangedaan door Belgische luchtvaartmaatschappijen op geregelde basis op 
en voert zelf audits uit van deze luchthavens in een samenwerkingsverband met de Europese Unie, de 
European Civil Aviation Conference (ECAC) en de International Civil Aviation Organization (ICAO). Het 
DGLV kan eveneens specifieke beveiligingsvoorschriften opleggen aan Belgische 
luchtvaartmaatschappijen op buitenlandse luchthavens. Dit gebeurt  in uitvoering van het KB van 3 mei 
1991 houdende regeling van de beveiliging van de luchtvaart en van de EU-verordening 2320/2002. 
  
De Commissie beveelt aan dat een geregeld overleg zou plaatsvinden tussen het DGLV, de Dienst 
Vreemdelingenzaken en de Federale Politie waarbij het DGLV in kennis zou gesteld worden van 
"probleemluchthavens", waar passagiers zonder de nodige documenten aan boord kunnen komen, 
zodat eventueel acties kunnen ondernomen worden in de betrokken luchthavens (bijvoorbeeld door 
consultaties in het kader van de luchtvaartakkoorden of door specifieke technische 
assistentieprogramma's in samenwerking tussen het DGLV en de FOD Buitenlandse zaken 
(Ontwikkelingssamenwerking)) of zodat de beveiligingsplannen van Belgische luchtvaartmaatschappijen 
geldend op die luchthavens door DGLV kunnen aangepast worden teneinde te voorkomen dat 
passagiers zonder de vereiste documenten aan boord komen. 
 

                                                
62 Raad van de Europese Unie, Doc. 15452/02, SCH-EVAL 44 – COMIX 704, 10 december 2002, niet gepubliceerd. 
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Deze aanbeveling richt zich in eerste instantie tot de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister 
van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. De meeste aspecten laten slechts de 
uitvoering op  middellange termijn toe. 
 
 
Aanbeveling 30: Een actief beleid tegen zwartwerk en illegaliteit voeren 
 
Een belangrijke factor die vreemdelingen naar ons land lokt is de mogelijkheid om zwartwerk uit te 
voeren, dikwijls in combinatie met een leven in de illegaliteit. In vele gevallen leven deze personen in 
moeilijke, soms zelfs in erbarmelijke, omstandigheden en ontberen ze elke rechtspositie. Bovendien 
maken ze een groot deel uit van hen die, na politiële controles, worden vastgehouden in een gesloten 
centrum en daarna worden verwijderd. Een geïntegreerd migratiebeleid veronderstelt dus ook een 
optreden tegen zwartwerk en illegaliteit in ons eigen land. 
 
In dit verband kan de Commissie niet genoeg de nadruk leggen op de noodzaak om zwartwerk in 
verschillende sectoren streng aan te pakken. Hiertoe formuleert ze enkele aandachtspunten: 

- intensieve informatiecampagnes ten aanzien van de werkgeversorganisaties; 
- effectieve controles in bepaalde sectoren die bekend staan omwille van het omvangrijk 

fenomeen van het zwartwerk; 
- strenge sancties tegen werkgevers die personen in het zwart tewerkstellen ; 
- de investering van voldoende mensen en middelen in de diensten die voor deze controles 

instaan, voornamelijk de sociale inspectie en de politiediensten; 
- intensieve informatiecampagnes in bepaalde landen van herkomst, om de bevolking zo 

objectief mogelijk voor te lichten over de mogelijkheden en de beperkingen van migratie naar 
ons land. 

 
Deze aanbeveling richt zich in eerste instantie tot de Minister van Binnenlandse Zaken, en de meeste 
aspecten vereisen een middellange termijn-perspectief. 
 
 
Aanbeveling 31: Een actief beleid inzake internationale betrekkingen voeren 
 
Doorheen haar besprekingen is de Commissie telkens weer gestoten op een fundamentele wet van de 
migratie: vreemdelingen die hun land verlaten doen dat voor een groot deel vanwege de problematische 
situatie waarin ze zich bevinden, politiek, economisch, cultureel, of andersoortig. Omgekeerd 
redenerend betekent dit dat de verdere ontwikkeling van de landen die de grootste migratiestromen 
leveren, met maximale ontplooiingskansen voor elk individu, de illegale migratie op termijn zal doen 
afnemen, wat normalerwijze ook een effect zou moeten hebben op het aantal personen dat van ons 
grondgebied moet worden verwijderd. 
 
De Commissie is er zich ten volle van bewust dat de ontwikkeling van een aantal emigratielanden een 
zeer complex fenomeen is, waarvoor geen pasklare oplossingen bestaan. Niettemin is ze overtuigd van 
de meerwaarde van een actief beleid op het vlak van de internationale betrekkingen, dat een positieve 
bijdrage tot de ontwikkeling van landen en groepen beoogt. Een dergelijk beleid is een ingewikkeld 
samenspel van allerlei beleidsdomeinen, waarvan de Commissie enkel het algemeen buitenlands- en 
ontwikkelingsbeleid voor het voetlicht wil brengen. Dit beleid dient te worden gericht op: 

- de preventieve oplossing van conflicten en het bewerkstelligen van politieke stabiliteit; 
- het bewerkstelligen van eerlijke handelsverhoudingen, het garanderen van de toegang tot 

fundamentele basisbehoeften en rechten, het garanderen van de toegang en ontwikkeling van 
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onderwijsmogelijkheden en de toegang tot de gezondheidssector, het vermijden van de 
ondergraving van de landbouwsectoren, etc. 

 
Zoals reeds in het verslag van de Commissie Vermeersch (I) ondubbelzinnig aangegeven werd, is de 
koppeling van binnenlandse en buitenlandse aangelegenheden een essentiële voorwaarde om een 
geïntegreerd migratiebeleid, en dus ook een coherent verwijderingsbeleid, tot stand te brengen. 
 
Deze aanbeveling is gericht aan alle politieke en operationele verantwoordelijken die bevoegdheden 
bezitten op het vlak van internationale betrekkingen. Omwille van de grote verwevenheid van de 
verschillende beleidsdomeinen pleit de Commissie voor een geïntegreerde aanpak met 
vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. Op korte termijn kan hiermee een aanvang worden gemaakt, maar vele 
maatregelen –en zeker de effecten ervan - zullen zich pas op langere termijn kunnen manifesteren. 
 
 
Aanbeveling 32: Een macro-economische evaluatie van het verwijderingsbeleid maken 
 
Koken kost geld, ook op het vlak van de migratie. Nieuwe beleidsinitiatieven ontwikkelen, vereist vaak 
bijkomende investeringen in mensen en middelen. Anderzijds kunnen gerichte investeringen van 
preventieve aard vele problemen voorkomen of verminderen, wat de kosten van een curatieve of 
repressieve aanpak in het verwijderingsbeleid kunnen doen dalen. Tot haar verbazing heeft de 
Commissie vastgesteld dat er geen bruikbare gegevens voorhanden zijn waarmee de overheid een 
grondige en volledige kosten-batenanalyse kan opmaken van de verschillende maatregelen en de 
verschillende beleidsdomeinen. 
 
De aanbeveling van de Commissie is dus even simpel als ze verreikende consequenties heeft: er is 
dringend nood aan bruikbare gegevens met het oog op een macro-economische evaluatie van de 
kosten en de baten van het verwijderingsbeleid, en dit binnen het ruimere kader van een geïntegreerd 
migratiebeleid. Een deskundige studie van de kosten-baten samenhang van het vreemdelingenbeleid 
op federaal, regionaal, communautair en gemeentelijk vlak zou veel verheldering kunnen brengen. 
 
De Commissie stelt voor dat op basis van deze analyse op informele wijze een samenhangende 
begroting wordt gemaakt betreffende alle uitgaven voorzien voor het asiel- en uitwijzingsbeleid, 
verdeeld over de verschillende federale overheidsdiensten. Binnen de normale begroting van deze 
diensten zouden de bedragen toegewezen aan het asiel- en uitwijzingsbeleid een verplichte 
bestemming moeten krijgen. Zo zou bijvoorbeeld binnen het budget van de federale politie het bedrag 
voorzien voor de taken in verband met de verwijderingen daadwerkelijk daarvoor moeten worden 
gebruikt; hetzelfde geldt voor de bedragen voorzien voor de Dienst Vreemdelingenzaken, voor de Open 
Centra. 
 
Een dergelijke benadering zou tot gevolg hebben dat de begroting voor dit beleid een gezamenlijke 
regeringsbeslissing wordt, die de uiteindelijke toewijzing voor deze opdrachten veilig stelt. Het 
vreemdelingenbeleid vormt immers een zo belangrijke opdracht van de federale regering, dat de 
correcte uitvoering ervan een prioriteit moet zijn. Met een dergelijke aanpak zou  aangetoond worden 
dat een radicale keuze voor de nodige middelen, niet alleen toelaat het humane en efficiënte karakter 
ervan veilig te stellen, maar tevens op vrij korte termijn een kostenbesparing te realiseren. Immers, het 
toekennen van vrij beperkte, maar werkelijk gegarandeerde bedragen voor acties die in onze 
aanbevelingen worden voorgesteld, zal op termijn, op andere terreinen grote besparingen toelaten. 
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Ook deze aanbeveling is gericht aan alle politieke en operationele verantwoordelijken die 
bevoegdheden bezitten op het vlak van migratie in het algemeen en van verwijderingen in het bijzonder. 
Om ze te verwezenlijken is wel degelijk een lange-termijnvisie vereist, hoewel al op korte termijn kan 
worden gestart met de uitvoering ervan. 



Bouwstenen voor een humaan en effectief verwijderingsbeleid 

 

88 

III.6. Aan de aanbevelingen van de Commissie een sterke opvolging geven. 

 
Bovenstaande aanbevelingen hadden alle betrekking op inhoudelijke aspecten van verwijdering, asiel 
en migratie. Daarnaast heeft de Commissie ook nagedacht over het proces dat kan gevolgd worden om 
opvolging te geven aan haar eigen aanbevelingen. Ze is hiertoe gekomen vanuit de ervaringen met de 
voorgaande Commissie Vermeersch (I). In wat volgt doet de Commissie enkele aanbevelingen van 
procedurele aard, met de bedoeling de inhoudelijke aanbevelingen ruim te verspreiden en te evalueren. 
 

III.6.1. De aanbevelingen ruim verspreiden. 
 
De Commissie heeft herhaaldelijk kunnen vaststellen dat het thema van de verwijdering van 
vreemdelingen maatschappelijk zeer gevoelig ligt. Het omvat talrijke personen en diensten –zowel 
professioneel als privé-, het situeert zich op het snijvlak van enkele fundamentele principes van de 
rechtsstaat en de democratie, en het kan enkel worden bekeken vanuit een transnationale en globale 
invalshoek. Om deze redenen is het essentieel dat over het thema van de verwijderingen een ruime 
maatschappelijke discussie wordt gevoerd, met kennis van zaken en met gebruikmaking van duidelijke 
en onderbouwde argumenten. 
 
 
Aanbeveling 33: De aanbevelingen actief verspreiden 
 
Met dit eindverslag wil de Commissie een bijdrage leveren tot de discussie op verschillende vlakken: op 
het technische vlak van de personen en de diensten die direct bij de uitvoering van het 
verwijderingsbeleid zijn betrokken, op het politieke vlak van de beleidsverantwoordelijken die de 
fundamentele opties voor het verwijderingsbeleid bepalen, en op het breed maatschappelijke vlak van 
de niet-gouvernementele organisaties en de burgers, die alle een eigen perspectief op het 
verwijderingsbeleid ontwikkelen. 
 
Terwijl de politieke wereld snel kennis zal kunnen nemen van de aanbevelingen uit dit eindverslag, is dit 
verre van zeker voor een aantal andere actoren en bestemmelingen. De Commissie vindt het daarom 
essentieel dat de inhoudelijke aanbevelingen uit dit eindverslag, en de context waarin ze tot stand zijn 
gekomen, een ruime verspreiding zouden kennen. Dit impliceert dat ze op een actief wijze worden 
uitgedragen naar een aantal instanties, en in het bijzonder naar: 

- de betrokken diensten (inzonderheid de Federale en Lokale Politie en de Dienst 
Vreemdelingenzaken); 

- de luchtvaartsector (met inbegrip van de luchthavens, de vliegtuigmaatschappijen en de 
verenigingen van het vliegtuigpersoneel); 

- het maatschappelijk middenveld in al zijn dimensies; en 
- de publieke opinie in het algemeen. 

 
Deze aanbeveling richt zich in eerste instantie tot de Minister van Binnenlandse Zaken die de politieke 
verantwoordelijkheid voor het verwijderingsbeleid draagt. Ze strekt zich echter ook uit tot alle instanties, 
diensten en organisaties die op een of andere manier bij de verwijdering van vreemdelingen betrokken 
zijn. Ook de media, als krachtige kanalen van informatieverspreiding, dragen hierin een 
verantwoordelijkheid. Deze aanbeveling kan op korte termijn worden uitgevoerd. 
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III.6.2. De aanbevelingen effectief evalueren. 

 
Tot slot vindt de Commissie het essentieel dat haar aanbevelingen ook zouden geëvalueerd worden. 
Niet alleen vloeit deze vereiste voort uit elke vorm van rationele beleidsvoering, maar bovendien is deze 
aanbeveling ingegeven door de ervaringen met de vorige Commissie Vermeersch (I). Reeds bij het 
begin van haar werkzaamheden heeft de huidige Commissie Vermeersch (II) vastgesteld dat tal van 
aanbevelingen van het vorige eindverslag van 1999 nooit aan enige systematische evaluatie zijn 
onderworpen. Dit betekent niet dat er geen gevolg werd aan gegeven, maar enkel dat dit niet op een 
systematische manier is gebeurd, althans niet volgens de informatie waarover de Commissie tijdens 
haar werkzaamheden heeft kunnen beschikken. 
 
 
Aanbeveling 34: Een permanente commissie voor het verwijderingsbeleid oprichten 
 
In het belang van de systematische opvolging en evaluatie van haar aanbevelingen formuleert de 
Commissie de aanbeveling om een permanente commissie voor het verwijderingsbeleid op te richten. 
Ze is ervan overtuigd dat enkel een permanente commissie de nodige garanties biedt om op geregelde 
tijdstippen de praktijk en de ontwikkelingen inzake het verwijderingsbeleid te kunnen volgen, en zonodig 
ook te kunnen bijsturen. 
 
Volgens de Commissie zou deze permanente commissie voor het verwijderingsbeleid tenminste twee 
opdrachten dienen te hebben: enerzijds, nagaan op welke wijze de aanbevelingen van de beide 
Commissies Vermeersch (I) en (II) opgevolgd en geïmplementeerd worden; anderzijds, op regelmatige 
tijdstippen een meer algemene evaluatie van het verwijderingsbeleid –in de globale context van het 
asiel- en migratiebeleid- uitvoeren. Hiertoe moet de commissie kunnen beschikken over de nodige 
bevoegdheden en de nodige middelen, onder meer de zelfstandige toegang tot alle nuttige 
informatiebronnen. Het spreekt vanzelf dat deze permanente commissie het warm water niet opnieuw 
hoeft uit te vinden, maar zich kan oriënteren naar de geest van de uitgebreide besprekingen die in de 
Commissie Vermeersch (II) hebben plaatsgevonden. De commissie dient jaarlijks verslag uit te brengen 
aan het parlement. 
 
Om deze ambitieuze opdracht naar behoren te vervullen en over een breed maatschappelijk draagvlak 
te beschikken, dient een permanente commissie voor het verwijderingsbeleid een representatieve 
samenstelling te kennen. Naast vertegenwoordigers van de diensten en instellingen betrokken bij de 
verwijderingen, zou ze ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld dienen te bevatten, 
evenals onafhankelijke experten. In elk geval dient ze haar taak in volle onafhankelijkheid uit te kunnen 
oefenen. 
 
Deze aanbeveling richt zich in eerste instantie tot de Minister van Binnenlandse Zaken die de politieke 
verantwoordelijkheid voor het verwijderingsbeleid draagt. Met de uitvoering van deze aanbeveling kan 
op relatief korte termijn worden begonnen. 
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Lijst van aanbevelingen. 
 
1. De rechtsbescherming van alle betrokkenen versterken. 
 
1.1. De rechtsbescherming van de politiediensten versterken 
 
Aanbeveling 1: De regelgeving omtrent de politiediensten verduidelijken 
 
Aanbeveling 2: Een coherent afhandelingsbeleid bij geweld tegen politieambtenaren ontwikkelen 
 
1.2.  De rechtsbescherming van de te verwijderen personen versterken 
 
Aanbeveling 3: Het verwijderingsbeleid transparanter maken 
 
Aanbeveling 4: Een coherent afhandelingsbeleid bij geweld door politieambtenaren ontwikkelen 
 
Aanbeveling 5: De rechtspositie van vreemdelingen die geweld hebben gebruikt in een gesloten 
centrum verbeteren 
 
Aanbeveling 6: Een coherent afhandelingsbeleid bij geweld door personeelsleden van gesloten centra 
ontwikkelen 
 
 
2. Het gebruik van geweld door alle betrokkenen voorkomen. 
 
2.1. Het gebruik van dwang door de politiediensten voorkomen 
 
Aanbeveling 7: De bestaande richtlijnen inzake het gebruik van dwang preciseren 
 
Aanbeveling 8: De middelen en technieken van dwang preciseren 
 
Aanbeveling 9: Het personeelsbeheer van de luchtvaartpolitie optimaliseren 
 
Aanbeveling 10: De voortgezette opleiding van de politiediensten verbeteren 
 
Aanbeveling 11: De arbeidsomstandigheden van de politiediensten verbeteren 
 
Aanbeveling 12: Controle door externe actoren verbeteren 
 
2.2.  Het gebruik van geweld door de te verwijderen personen voorkomen 
 
Aanbeveling 13: Een geïntegreerde aanpak van geweldloze repatriëring ontwikkelen 
 
Aanbeveling 14: De kwaliteit van de communicatie met de te verwijderen personen verbeteren   
 
Aanbeveling 15: De voorbereiding van de betrokkene op de verwijdering verbeteren 
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3. De communicatie tussen de diensten betrokken bij de verwijdering verbeteren. 
 
3.1.  Communicatie voorafgaand aan de verwijdering 
 
Aanbeveling 16: De communicatie tussen de betrokken diensten onderling verbeteren 
 
Aanbeveling 17: De communicatie tussen de betrokken diensten en de boordcommandanten 
verbeteren 
 
3.2.  Communicatie tijdens de verwijdering 
 
Aanbeveling 18: Permanente communicatie tussen de betrokken diensten mogelijk maken 
 
3.3.  Communicatie bij overdracht aan de lokale autoriteiten of bij transit 
 
Aanbeveling 19: Een betere communicatie tussen de politiediensten en de vertegenwoordigers van 
België in het buitenland tot stand brengen 
 
Aanbeveling 20: Onderzoeken op welke manier “monitoring” van de betrokkenen na aankomst hun 
veiligheid kan bevorderen 
 
 
4. Speciale categorieën van personen beter beschermen. 
 
4.1.  Zwangere vrouwen 
 
Aanbeveling 21: Zwangere vrouwen beter beschermen 
 
4.2.  Dragers van besmettelijke ziekten 
 
Aanbeveling 22: Dragers van besmettelijke ziekten beter beschermen 
 
4.3.  Gezinnen met kinderen 
 
Aanbeveling 23: Speciale aandacht aan gezinnen met minderjarige kinderen besteden 
 
4.4.  Niet-begeleide minderjarigen 
 
Aanbeveling 24: Speciale aandacht aan niet-begeleide minderjarigen besteden 
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5. Het verwijderingsbeleid in de keten van asiel en migratie integreren. 
 
5.1.  De zelfstandige terugkeer van vreemdelingen aanmoedigen 
 
Aanbeveling 25: Programma’s voor de zelfstandige terugkeer van vreemdelingen versterken 
 
5.2.  De asielprocedure verbeteren 
 
Aanbeveling 26: De asielprocedure drastisch versnellen 
 
Aanbeveling 27: De kwaliteit van de asielprocedure verhogen 
 
Aanbeveling 28: De toegang tot het grondgebied beperken voor personen die geweld hebben gebruikt 
bij een eerdere poging tot verwijdering 
 
5.3.  Een geïntegreerd migratiebeleid ontwikkelen 
 
Aanbeveling 29: Een actief beleid tegen illegale immigratie aan de buitengrenzen voeren 
 
Aanbeveling 30: Een actief beleid tegen zwartwerk en illegaliteit voeren 
 
Aanbeveling 31: Een actief beleid inzake internationale betrekkingen voeren 
 
Aanbeveling 32: Een macro-economische evaluatie van het verwijderingsbeleid maken 
 
 
6. Aan de aanbevelingen van de Commissie een sterke opvolging geven. 
 
6.1.  De aanbevelingen ruim verspreiden 
 
Aanbeveling 33: De aanbevelingen actief verspreiden 
 
6.2.  De aanbevelingen effectief evalueren 
 
Aanbeveling 34: Een permanente commissie voor het verwijderingsbeleid oprichten 
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Bijlage I: Samenstelling van de Commissie. 
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- Wim Castelein, arbeidsgeneesheer, Federale Politie 
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- Frank Durinckx, directeur, Directie Inspectie, Directoraat-generaal Luchtvaart, FOD Mobiliteit en 

Vervoer 
- Filip Everaert, inspecteur, Grenscontrole verwijderingen, Federale Politie, Luchtvaartpolitie 

Brussel Nationaal (Brunat) 
- Jean-Marie Folens, SAT/Operaties, Technisch en administratief secretariaat, Minister van 

Binnenlandse Zaken 
- Vincent Genette, hoofdinspecteur, Grenscontrole verwijderingen, Federale Politie, 

Luchtvaartpolitie Brussel Nationaal (Brunat) 
- Pierre Ghyoot, Secretary General, Belgian Cockpit Association 
- Peter Jansen, inspecteur, Grenscontrole verwijderingen, Federale Politie, Luchtvaartpolitie 

Brussel Nationaal (Brunat) 
- Fernand Koekelberg, directeur-generaal, Technisch en administratief secretariaat, Minister van 

Binnenlandse Zaken 
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- Dirk Vanderpoorten, Cel Algemeen Beleid, Minister van Binnenlandse Zaken 

 



Bouwstenen voor een humaan en effectief verwijderingsbeleid 

 

98 

Bijlage II: Lijst van personen die werden gehoord en van niet-gouvernementele organisaties die 
werden uitgenodigd hun standpunt kenbaar te maken. 

 
 
1. Overheidsinstellingen 
 
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
Dirk Van den Bulck, Adjunct-Commissaris-generaal 
 
Dienst Vreemdelingenzaken 
Freddy Roosemont, Directeur-geraal Dienst Vreemdelingenzaken 
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Bob Pleysier, Directeur-generaal 
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Vincent Mertens de Wilmars, Beleidscel 
Rudy Veestraeten, Directeur-generaal Consulaire Zaken 
 
Ministerie van Mobiliteit 
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Katia Lambrichts, Medewerkster asielbeleid 
Eva Berghmans, Asiel- en beleidsmedewerkster 
 
Caritas International 
Ermelinde De Bruyne 
 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Observatorium voor migraties 
M. Goldman 
S. Dhondt 
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Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (CIRE) 
Frédérique Mawet, Directrice 
G. Gaspart 
 
Liga voor de Mensenrechten 
Paul Pataer  
Angelina Van de Wiel 
 
Ligue des Droits de l’Homme 
Dominique Rozenberg, Directrice 
 
Overlegcentrum Integratie van Vluchtelingen (OCIV) - Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
Pieter De Gryse 
Liesbeth Van Hoorick 
Katrijn Pauwels 
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Bijlage III: Lijst van trefwoorden. 

 
 
ANAD  accompanied inadmissible person – persoon aan wie de toegang tot het grondgebied is 

geweigerd en die onder begeleiding wordt verwijderd 
 
 
DEPA  deported person accompanied – te verwijderen persoon die begeleid wordt 
 
 
DEPO  deported person – te verwijderen persoon 
 
 
DEPU  deported person unaccompanied – niet-begeleide te verwijderen persoon 
 
 
INAD  inadmissible person – persoon aan wie de toegang tot het grondgebied is geweigerd 
 
 
UM  unaccompanied minor – onbegeleide minderjarige 
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Bijlage IV: Inschepingsprocedure en beveiligingsmaatregelen geldend aan 

  boord bij het vervoer van een ontoelaatbare passagier onder 
begeleiding 

(Art 5 & 8 M.B. 11 april 2000) 
 
 

1 Voorbereiding 

1.1 Algemeen 

1.1.1 De Federale Politie bereidt de ANAD – DEPA voor op de terugreis.  De te verwijderen persoon 
is voorafgaandelijk medisch gecontroleerd en in zijn dossier is een “fit to fly” terug te vinden.   
Tevens wordt hij psychologisch bijgestaan door leden van het Maatschappelijk en 
psychologisch ondersteuningsteam van de Federale Politie. 

1.1.2 Enkel de voorziene en goedgekeurde dwangmiddelen (Art 5 van het MB 11 Apr 2000) kunnen 
gebruikt worden. 

1.1.3 Er worden steeds voldoende escorteurs (minimum twee) voorzien en dit in functie van het “risk 
assessment” van de te verwijderen persoon.  
Indien uit het voorafgaande “risk assessment” zou blijken dat de te verwijderen persoon een 
zeer hoog veiligheidsrisico oplevert, kan dadelijk gebruik gemaakt worden van de op dat 
ogenblik beschikbare beveiligde transportmiddelen. 

1.1.4 De begeleidende politieagenten zijn in geen geval gewapend voor de duur van de hele 
zending. 

1.1.5 De Federale Politie doet een veiligheidsscreening van zowel de persoon als van zijn hand- en 
ruimbagage.  

1.1.6 De planning van de te verwijderen personen wordt niet aan derden meegedeeld noch openbaar 
gemaakt. 

 

1.2 Notificatie 

1.2.1 De Dienst Vreemdelingenzaken verwittigt op voorhand de betrokken vervoerder van een 
geplande verwijdering. Tevens wordt hiervan een kopie gestuurd naar het DGLV. Deze 
verwittiging/notificatie bevat volgende gegevens (indien voorhanden) : 

- identiteit van de persoon; 
- reden van vervoer; 
- namen van de escorteurs (indien van toepassing); 
- risk assessment; 
- plaats in het toestel; 
- beschikbare documenten.  

1.2.2 Onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van een EU-doorlaatbewijs zal er 
alvorens de verwijdering aan te vatten, via DVZ toestemming worden bekomen van de 
autoriteiten van de plaats(en) van transit en/of van de eindbestemming om de te verwijderen 
persoon te aanvaarden. 

1.2.3 Een volledig ingevuld notificatieformulier (zie bijlage aan het MB 11 Apr 2000) wordt voorgelegd 
aan de boordcommandant die tevens één exemplaar ontvangt. Een getekend exemplaar wordt 
eveneens overgemaakt aan het DGLV.  De boordcommandant kan te allen tijde weigeren om 
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een te verwijderen persoon te vervoeren en/of de modaliteiten bepalen waarbinnen de 
dwangmiddelen mogen en moeten aangewend worden. 

2 Overbrenging naar het toestel  

2.1 De Federale Politie zorgt ervoor dat zij één uur voor ETD aan het toestel aanwezig is.  

2.2 De dienstchef of het kaderlid van de Federale Politie die het team begeleidt, neemt vooraf (40 
min vóór het vertrek – Art 3 MB 11 Apr 2000) contact op met de boordcommandant.  Hij licht 
hem in over het gedrag, de houding en het profiel van de DEPA/ANAD.  De dienstchef of het 
kaderlid melden tevens of de DEPA/ANAD geboeid is en met welke dwangmiddelen.  

2.3 Notificatie boordcommandant : zie punt 1.2.3. 
 

3 Het boarden van een DEPA/ANAD 

3.1 De artikelen 4 tem 7 van het M.B. 11 april 2000 zijn van toepassing.  

3.2 Ieder te verwijderen persoon wordt vóór de inscheping van de gewone passagiers aan boord 
gebracht tenzij anders bepaald door de boordcommandant in overleg met de verantwoordelijke 
van de Federale Politie ter plaatse. 

3.3 De te verwijderen persoon wordt steeds op de laatste rij geplaatst tussen de leden van het 
escorteteam. Indien mogelijk worden de rijen vóór de escorte geblokkeerd zodat deze vrij zijn.  
De veiligheidsgordel wordt vastgemaakt. In geen geval krijgt de te verwijderen persoon een 
plaats toegewezen ter hoogte van een nooduitgang of aan de kant van de gang.  

3.4 De ruimbagage van de te verwijderen persoon wordt in laatste instantie in het ruim geplaatst 
om te vermijden dat het toestel vertraging oploopt indien de te verwijderen persoon niet zou 
vertrekken.  

3.5 Indien mogelijk (afhankelijk van het type toestel) wordt achteraan steeds een trap voorzien om 
de escorte aan boord te laten gaan. Deze trap blijft staan tot het einde van de inscheping. Dit 
laat toe om in geval van mislukking snel het toestel te verlaten zonder door heel het toestel te 
moeten gaan.  

3.6 Het escortedispositief begeeft zich aan boord met de te verwijderen persoon en met de strikt 
noodzakelijke dwangmiddelen en nemen plaats op de voorziene plaatsen.  De verwijdering kan 
te allen tijde worden stopgezet en dit zowel op beslissing van de boordcommandant  als door 
de Federale Politie. Indien het initiatief uitgaat van de Federale Politie zal de verantwoordelijke 
steeds de boordcommandant inlichten van het feit dat de poging is stopgezet.  

3.7 Er blijven steeds leden van de Federale Politie aanwezig tot wanneer de inscheping afgelopen 
is. Zij lichten de andere passagiers in over de aanwezigheid van de escorte.  

3.8 Indien er hevig verzet is van de te verwijderen persoon kunnen de dwangmiddelen progressief 
worden opgebouwd met de middelen voorzien op lijst van dwangmiddelen (art 5 MB 11 Apr 
2000).  De verantwoordelijke van de Federale Politie evalueert permanent de situatie en 
wanneer hij van oordeel is dat de aan te wenden dwang geen verdere en succesvolle 
uitvoering laat verhopen, wordt de poging stopgezet.  

4 De escorte tijdens de vlucht 

4.1 In principe worden de boeien losgemaakt vlak voor het opstijgen tenzij op voorhand anders is 
afgesproken. Deze afspraken dienen duidelijk te worden vermeld op het notificatieformulier. 
Indien de boeien van het type quick-release voorhanden zijn, kunnen deze tijdens de duur van 
de vlucht aanblijven wanneer dit noodzakelijk mocht blijken.  
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4.2 Indien er zich tijdens de vlucht ongeregeldheden voordoen en indien dwangmaatregelen zich 
opdringen zullen de begeleidende politieagenten dit steeds doen in overleg met de 
boordcommandant of hem hiervan zo snel mogelijk inlichten.  

4.3 Tijdens de vlucht krijgt de te verwijderen persoon geen alcoholische dranken noch een ijzeren 
bestek. 

4.4 De documenten van een ANAD kunnen steeds in bewaring worden gegeven aan de crew.  
 

5 Aankomst ter plaatse 

5.1 De documenten worden ofwel terug aan de persoon overhandigd ofwel aan de 
verantwoordelijke van de maatschappij ter plaatse.  

5.2 In geen geval wordt een te verwijderen persoon geboeid overgedragen aan de lokale 
autoriteiten.  
 

6 Gebruik van dwang 

6.1 In uitvoering van Art 5 van het MB van 11 Apr 2000 kunnen volgende dwangmiddelen gebruikt 
worden: metalen handboeien, handboeien met quick-release systeem, nylon handboeien, 
velcro’s. 

6.2 Het aanwenden van dergelijke dwangmiddelen wordt progressief en gradueel opgebouwd en 
afgebouwd in functie van de weerstand en het verzet van betrokkene enerzijds en rekening 
houdende met de veiligheid van de vlucht en de passagiers anderzijds. 
Het nemen van dergelijke maatregelen en het gebruik van het progressief aanwenden van 
deze dwangmiddelen gebeuren in overleg met de boordcommandant. 

6.3 De boeien, met uitzondering van de velcro’s en de quick-release boeien dienen tijdens het 
opstijgen en het landen losgemaakt te worden. Enkel indien de veiligheid van de vlucht in 
gevaar is en mits het akkoord van de boordcommandant kan hiervan afgeweken worden (zie 
punt 6.2). De Federale Politie zal het DGLV maandelijks inlichten overgevallen waarin hiervan 
afgeweken werd 

6.4 Voor 01 januari 2005 zullen in principe boeien van het type quick-release worden uitgewerkt en 
ter goedkeuring voorgelegd aan het DGLV. Deze boeien van type quick-release zullen 
vervolgens tegen uiterlijk 01 april 2005 geïmplementeerd worden bij de uitvoering van 
verwijderingen. Indien, ingevolge overmacht, de quick-release boeien op 01 april 2005 niet 
beschikbaar zijn wordt onmiddellijk overleg gepleegd tussen de Federale Politie en het 
DGLV inzake de wijze waarop de andere boeimiddelen kunnen aangewend worden. 

6.5 De escorteurs krijgen voldoende training om de voorziene dwangmiddelen op een adequate 
manier toe te passen en dit volgens de voorgeschreven richtlijnen.  

6.6 Er kunnen in geen enkel geval seditiva worden toegediend om de poging tot verwijdering te 
doen slagen. Enkel in uitzonderlijke gevallen gelinkt aan de medische toestand van betrokkene 
of op verzoek van de te verwijderen persoon, kan een geneesheer voorzien in medicatie.  
 

7 Monitoring 

7.1 De vervoerder verschaft de overheid steeds schriftelijk de redenen waarom een verwijdering 
met zijn maatschappij wordt geweigerd. Het antwoord omvat de eventuele bijkomende 
voorwaarden waaraan dient voldaan te worden om de verwijdering alsnog te laten doorgaan. 
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7.2 Vier maal per jaar zal met alle betrokken partijen (minstens Federale politie, DVZ en  DGLV) 
in het raam van een opvolgingscommissie (zie aanbevelingen Commissie VERMEERSCH II) 
een evaluatie van de hele procedure plaatsvinden. Het DGLV (Inspectie) kan controles 
uitvoeren op deze maatregelen aan boord van vliegtuigen. 
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