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Inleiding
In deze katern stelt Myria de voornaamste 
cijfers voor over de terugkeer, de detentie en de 
verwijdering van vreemdelingen in België voor de 
jaren 2020 en 2021. Vervolgens blikt het terug 
op een aantal markante gebeurtenissen in 2021 
en 2022 en buigt het zich over drie thema’s, 
waaronder een langere rechtspraakanalyse rond 
de notie van openbare orde.

Cijfers sterk beïnvloed 
door de pandemie

De gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn duidelijk merk-

baar in de cijfers inzake detentie in de gesloten centra en 

inzake terugkeer en verwijdering. De gesloten centra heb-

ben hun capaciteit sterk en snel moeten reduceren om de 

afstandsregels te respecteren en om het risico op besmet-

tingen te verkleinen. Ook de verwijderingen zijn in 2020 sterk 

gedaald als gevolg van talrijke organisatorische problemen 

(annulering van vluchten, sluiting van grenzen, eisen inzake 

PCR-tests en quarantaine, vermindering van de capaciteit 

van gesloten centra, …). Het jaar 2021 vertoonde dezelfde 

tendens als 2020, namelijk dat de pandemie nog altijd veel 

gevolgen heeft, zowel wat detentie in gesloten centra betreft 

als wat terugkeer en verwijdering betreft.

Ondanks de organisatorische moeilijkheden tijdens de pan-

demie is het aandeel verwijderingen uit gesloten centra ge-

stegen ten opzichte van het aantal vrijstellingen. Ook wordt er 

vastgesteld dat repatriëringen van gevangenen in vergelijking 

met andere soorten repatriëringen weinig impact hebben 

ondervonden van de pandemie.

DVZ stelde dit jaar nieuwe data ter beschikking die in deze 

katern gepubliceerd worden, zoals de administratieve aan-

houdingen in het kader van openbare orde en zwartwerk, de 

rang van de bevelen om het grondgebied te verlaten (hierna: 

BGV’s) en de afdelingen binnen DVZ die ze afleveren.

De ontwikkeling van 
alternatieven voor detentie
Het versterken van zowel de ondersteuning bij terugkeer als 

de alternatieven voor detentie is een van de doelstellingen 

van het huidige terugkeerbeleid1. Zo werd er in juni 2021 

binnen DVZ een nieuwe afdeling ‘Alternatieven voor detentie’ 

(ATD) opgericht om nieuwe alternatieven voor detentie te 

ontwikkelen en te implementeren. Twee andere alternatieven 

voor detentie – de verlenging van de termijn voor het BGV 

en de terugkeerwoningen – worden nog altijd toegepast.

Deze nieuwe afdeling vormt een afsplitsing en uitbreiding 

van de dienst SEFOR (sensibiliseren, follow-up en terugkeer) 

die belast was met de opvolging van de vreemdelingen die 

een BGV hebben ontvangen. Het luik van de SEFOR-werking 

met betrekking tot personen die geen vrijwillig gevolg geven 

aan het BGV is voor de afdelingen ‘Intercepties en opvolging 

BGV’ en is de eigenlijke voortzetting van de dienst SEFOR, 

in de dienst ‘Opvolging BGV’. Er wordt in nauwe begeleiding 

(ICAM-procedure – Individual Case Management) met een 

coach voorzien. Dat is niet langer – zoals bij SEFOR – beperkt 

tot gezinnen met minderjarige kinderen (in het kader van 

een overeenkomst om in de eigen woning te verblijven) en 

voor de personen die in de open terugkeerplaatsen (beheerd 

door Fedasil) verblijven, maar geldt ook voor de gezinnen 

en alleenstaanden in onwettig verblijf. De personen die een 

BGV hebben ontvangen worden verzocht om contact op te 

nemen met een ICAM-coach voor een intensieve coaching 

met het oog op een “een duurzaam toekomstperspectief”. Die 

gesprekken gaan doorgaans door in een regionaal ‘terugkeer-

bureau’, maar uitzonderlijk gaat de ICAM-coach thuis langs 

bij de betrokkene wanneer die niet is komen opdagen voor 

een afspraak. Daartoe worden er meer dan 75 mensen aan-

geworven2. Op het moment dat deze katern opgesteld werd, 

was de praktische implementatie van de ICAM-procedure nog 

volop bezig, maar vertraagd door de oorlog in Oekraïne. De 

coaches werden namelijk ingezet voor de registratie van de 

aanvragen voor tijdelijke bescherming en de ondersteuning 

bij de opvang. Tijdens de Contactvergadering in juni 2022 

meldde DVZ dat deze procedure sinds maart 2022 voorlopig 

grotendeels werd stilgelegd3. Een deel van de coaches keerde 

de afgelopen maanden met mondjesmaat terug naar de afde-

ling ATD en er wordt verder in opleiding voorzien. De komende 

maanden zullen de gesprekken geleidelijk worden hernomen 

1 Kamer van volksvertegenwoordigers, Algemene Beleidsnota, Asiel en Migratie, 4 november 2020.

2 DVZ legt de contouren uit op zijn website: https://dofi.ibz.be/nl/themes/sejour-irregulier/alternatieven-voor-detentie.

3 Myria, Contactvergadering Internationale bescherming, juni 2022.

https://dofi.ibz.be/nl/themes/sejour-irregulier/alternatieven-voor-detentie
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en zullen opnieuw meerdere regionale ICAM-kantoren ope-

nen. Een groot deel van de coaches werkt op het moment 

van schrijven nog altijd in het registratiecentrum.

Aanhoudingen aan de grens
In 2021 en 2022 maakten meerdere gevallen van personen 

die aan de Belgische grens werden aangehouden het voor-

werp uit van artikelen4 in de pers en/of meldingen bij Myria. 

Zij kwamen naar België voor een kort of lang verblijf. In dat 

laatste geval waren zij in het bezit van een visum voor een 

verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning, uitgereikt 

door België of een andere lidstaat van de Schengenruimte. 

Deze mensen werden evenwel in gesloten centra vastge-

houden. Sommigen werden zelfs teruggedreven. Myria heeft 

deze situaties geanalyseerd en verschillende bevindingen en 

aanbevelingen geformuleerd.

 Meer weten?

Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2022, katern 

Toegang tot het grondgebied, De controles aan de 

grens van personen met een visum of verblijfstitel: 

welke beperkingen?, pp. 15-27. 

België veroordeeld na 
een aanhouding thuis 
Woonstbetredingen, dat wil zeggen gevallen waarin de politie 

zich (zonder bevel van de rechter) toegang verschaft tot de 

woning van een persoon in onwettig verblijf met het oog op 

zijn administratieve aanhouding vormen al vele jaren voer 

voor discussie5. Ze zijn momenteel niet toegestaan in België. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België 

onlangs veroordeeld wegens een schending van artikel 8 van 

het EVRM, dat betrekking heeft op het recht op eerbiediging 

van het privéleven, in de zaak-Sabini6. Het Hof achtte het 

problematisch dat de politie zich toegang had verschaft tot 

de woning van een persoon die zij wilde aanhouden ingevolge 

een BGV, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de be-

trokkene en zonder rechtsgrond. Het Hof vroeg zich af of de 

deur vrijwillig was geopend of niet, en gaf verduidelijkingen 

over de toestemming van de betrokkene en de bewijslast. 

De toestemming moet ondubbelzinnig, geïnformeerd en vrij 

van dwang zijn, wat iets anders is dan het louter vrijwillig 

openen van een deur. Tot slot achtte het Hof het gebruik van 

handboeien problematisch, terwijl de noodzaak daarvan niet 

was aangetoond en de arrestatie had plaatsgevonden in het 

bijzijn van de dochter van de betrokkene.

De detentie van gezinnen in 
gezinseenheden veroordeeld 
als in strijd met het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind
Het Comité voor de Rechten van het Kind oordeelde in maart 

2022 dat België het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

had geschonden in twee zaken7 rond de detentie van gezin-

nen in 2018 en 2019 in de gezinseenheden van het gesloten 

centrum 127 bis. Destijds had het Comité België in beide ge-

vallen verzocht om de gezinnen in vrijheid te stellen onder 

voorwaarden8. Het Comité heeft zich nu uitgesproken over de 

grond van de zaak. Het herinnerde aan zijn algemene opmer-

king9 dat “de detentie van een kind op grond van de migratie-

status van zijn of haar ouders een schending van de rechten 

van het kind vormt en in strijd is met het beginsel van het 

belang van het kind”. Het citeert ook zijn slotopmerkingen10 

gericht aan België, waarin er wordt aanbevolen om kinderen 

niet langer op te sluiten in gesloten centra en “om zijn toe-

vlucht te nemen tot oplossingen zonder vrijheidsbeneming”.

4 Zie “Un jeune Congolais venu étudier à l’UCL arrêté dès son arrivée à Zaventem”, RTBF, 2 oktober 2021; “Une étudiante marocaine expulsée vers la Roumanie après onze 
jours en centre fermé”, Le Soir, 26 december 2021; “Une pianiste israélo-américaine arrêtée à l’aéroport de Bruxelles: elle est restée... un jour de trop sur le territoire belge”, 
La Dernière Heure, 26 april 2021; “Une chercheuse thaïlandaise placée en centre fermé à son arrivée en Belgique : son voyage a été jugé ‘non essentiel’”, RTBF, 12 december 
2021.

5 Voor meer informatie over de woonstbetredingen, zie Myria, Nota over het eindverslag van de Commissie voor de evaluatie van het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en 
de gedwongen verwijdering van vreemdelingen (Commissie-Bossuyt), november 2021, pp. 18-21.

6 EHRM 8 maart 2022, nr. 53069/15, Sabani t. België.

7 Kinderrechtencomité, Bevindingen van het Comité op grond van het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind betreffende een mededelingsprocedure, 
betreffende de mededeling nr. 55/2018, 4 maart 2022; Kinderrechtencomité, Bevindingen van het Comité op grond van het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind betreffende een mededelingsprocedure, betreffende de mededeling nr. 73/2019, 22 maart 2022, CRC/C/89/DR/73/2019 (ohchr.org).

8 Myria, MyriaDoc #8 Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2018, pp. 39-44.

9 Gezamenlijke algemene opmerking nr. 4 (2017), 16 november 2017, CMW/C/GC/4 (un.org).

10 Kinderrechtencomité, Slotbeschouwingen over het gecombineerde vijfde en zesde periodiek rapport van België, 1 februari 2019.

https://www.rtbf.be/article/un-jeune-congolais-venu-etudier-a-luclouvain-arrete-des-son-arrivee-a-zaventem-10852226
https://www.lesoir.be/414615/article/2021-12-26/une-etudiante-marocaine-expulsee-vers-la-roumanie-apres-onze-jours-en-centre
https://www.lesoir.be/414615/article/2021-12-26/une-etudiante-marocaine-expulsee-vers-la-roumanie-apres-onze-jours-en-centre
https://www.dhnet.be/actu/faits/une-pianiste-israelo-americaine-arretee-a-l-aeroport-de-bruxelles-elle-est-restee-un-jour-de-trop-sur-le-territoire-belge-6086b93fd8ad5816b4d09faa
https://www.rtbf.be/article/une-chercheuse-thailandaise-placee-en-centre-ferme-a-son-arrivee-en-belgique-son-voyage-a-ete-juge-non-essentiel-10896677.
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsmtfoSZPzFkhGl2n9fnGfbvGvPxQxBPqZn%2fQJELl6tgM6p2M3bC7BpUf6VmecApgstrc3Bo4DwvUVBmU4KdqICjri2aE9hV%2fC7AxyxVgULw0
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/343/66/PDF/G1734366.pdf?OpenElement
http://www.myria.be/nl/publicaties/vn-kinderrechtencomite-vraagt-dringend-meer-aandacht-voor-kwetsbare-kinderen-in-belgie
https://mail.statik.be/t/r-l-tyedjdk-kuukhhtdjh-o/
https://mail.statik.be/t/r-l-tyedjdk-kuukhhtdjh-b/
https://mail.statik.be/t/r-l-tyedjdk-kuukhhtdjh-b/
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Ingevolge een arrest van de Raad van State van april 2019 

worden kinderen niet langer in deze eenheden vastgehou-

den. In het regeerakkoord van september 2020 staat dat 

minderjarigen niet langer in gesloten centra mogen worden 

vastgehouden. Myria beveelt aan om dat te verankeren in de 

verblijfswet door een verbod in te voeren op de detentie van 

alle kinderen in een migratiecontext11.

De evolutie van de cel 
‘artikel 3’ binnen DVZ
“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraf-

fingen”, staat in artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens. In juni 2022 had Myria een schriftelijke 

uitwisseling met DVZ over de ‘artikel 3’-cel die in juni 2020 is 

opgericht. DVZ verduidelijkte het kader waarbinnen deze cel 

werkt. De geanalyseerde beslissingen zijn de beslissingen als 

het ‘bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering’ (bijlage 13septies). Alle beslis-

singen om vreemdelingen die zich in een gesloten centrum 

bevinden te verwijderen (met uitzondering van de grensge-

vallen12) worden nagekeken door de cel. De ambtenaren van 

de andere diensten kunnen de cel om advies vragen voor de 

motivering van hun beslissingen. Er kunnen gesprekken met 

de vreemdelingen worden gevoerd, hetzij om de nationaliteit 

vast te stellen om het risico van een schending van artikel 3 

EVRM te beoordelen, hetzij om nadere informatie te verkrijgen 

over de geuite vrees. De cel formuleert ook aanbevelingen 

om de beoordeling van artikel 3 in de verschillende fasen van 

de verwijderingsprocedure te versterken. De cel kan door alle 

afdelingen van DVZ worden geraadpleegd voor advies over 

alle kwesties in verband met artikel 3 EVRM. Tot slot kan de 

cel de toepassing van artikel 8 EVRM (privé- en gezinsleven) 

in het kader van de terugkeer behandelen. In 2021 werden 

volgens DVZ 1.134 dossiers/terugkeerbeslissingen geana-

lyseerd op grond van zowel artikel 3 als artikel 8 EVRM en 

werden achttien beslissingen tot vaststelling van de grens 

(zie voetnoot 12) genomen. 

Myria heeft al een standpunt ingenomen over de on-

ontbeerlijke analyse van artikel 3 van het EVRM in de 

terugkeerbeslissingen.

 Meer weten?

Myria, Nota over het eindverslag van de Commissie 

voor de evaluatie van het beleid inzake de vrijwil-

lige terugkeer en de gedwongen verwijdering van 

vreemdelingen (Commissie-Bossuyt), november 

2021, pp. 10-13.

11 Myria, MyriaDoc 11, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2021, pp. 33-34.

12 Waarvoor een eerste ‘septies light’-beslissing, d.w.z. zonder onderzoek van artikel 3, wordt genomen en die, afhankelijk van het tijdstip waarop het recht om te worden 
gehoord kan worden gerealiseerd, aan een tweede beslissing van de cel ‘grensbepaling’ zal worden onderworpen.
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Myria focust  
in deze katern op …



  |  7

Terugkeerbesluiten  
en inreisverboden   
in cijfers  |  pg. 8

Administratieve 
aanhoudingen  
in cijfers 
 |  pg. 10

Detentie en de 
alternatieven  
in cijfers  |  pg. 14

Terugkeer en 
verwijderingen   
in cijfers  |  pg. 18

De meest  
recente 
aanbevelingen 
van het Comité 
tegen foltering 
aan België |  pg. 23

België moet in een 
doeltreffend rechtsmiddel 
tegen administratieve 
detentie voorzien |  pg. 25

Beëindiging van het 
verblijfsrecht, verwijdering 
en openbare orde: welke 
proportionaliteitscontrole?  |  pg. 27



●	 Intercepties en opvolging BGV
●	 Internationale bescherming
●	Toegang en verblijf
●	Fraude - openbare orde
●	Uitzonderlijk verblijf (regularisatie)
●	Grenscontrole
●	Andere en onbepaald
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Terugkeerbesluiten en inreisverboden

Een terugkeerbesluit kan aan een vreemdeling worden afgeleverd 
wanneer die:

 ■ Een weigering heeft gekregen in het kader van een pro-
cedure tot verkrijging of verlenging van een verblijfstitel 
(verzoek om internationale bescherming, regularisatie,  
gezinshereniging, ...).

 ■ Wettelijk op het grondgebied heeft verbleven maar niet 
langer aan de voorwaarden voor zijn verblijf voldoet.

 ■ In irregulier verblijf op het Belgische grondgebied wordt 
aangehouden.  

Er bestaan momenteel twee categorieën terugkeerbesluiten: 
 ■ de bevelen om het grondgebied te verlaten (BGV’s) en 
 ■ de bevelen tot terugbrenging (BTT’s) voor niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen (NBMV’s). 

Een terugkeerbesluit leidt niet noodzakelijk tot een 
effectief vertrek van het Belgische grondgebied, omdat de 
vreemdeling bijvoorbeeld zijn situatie kan regulariseren en 
een nieuwe verblijfsvergunning kan krijgen of kan nalaten om 
gevolg te geven aan het besluit.

Daarnaast is het belangrijk om te noteren dat:
 ■ Meerdere terugkeerbesluiten aan dezelfde persoon kunnen 

worden afgegeven in de loop van hetzelfde jaar. 
 ■ Een terugkeerbesluit betrekking kan hebben op meerdere 

personen. Voor begeleide minderjarigen geldt het BGV van 
hun ouders immers ook voor hen.

 ■ Een terugkeerbesluit kan tijdens bepaalde procedures wor-
den opgeschort. In het geval van een negatieve afloop van 
deze opschortende procedures is DVZ niet verplicht om een 
nieuw terugkeerbesluit te nemen. 

In 2021 zijn er 25.916 terugkeerbesluiten afgegeven aan 
23.998 personen. Onder hen kregen 18.174 personen voor 
het eerst een terugkeerbesluit. 

Van de 25.916 terugkeerbesluiten die in 2021 zijn afgegeven 
zijn er 25.716 BGV’s (99,2%) en 200 BTT’s (0,8%).

Terugkeerbesluiten 
Sinds 2020 stelt DVZ het aantal terugkeerbesluiten voor volgens de 
afdeling die ze heeft afgeleverd.

 ■ In 2021 zijn 8.837 terugkeerbesluiten afgeleverd door de afdeling 
“Intercepties en opvolging BGV” (34%), 8.646 door de afdeling 
“Internationale bescherming” (34%), 3.405 door de afdeling “Toegang 
en verblijf” (13%), 3.072 door de afdeling “Fraude – openbare orde” 
(12%), 1.864 door de afdeling “Uitzonderlijk verblijf” en 72 door de 
afdeling “Grenscontrole”. 

 ■ Aangezien verschillende afdelingen tegelijk bezig kunnen zijn met 
de behandeling van verschillende procedures van eenzelfde per-
soon, is het niet altijd duidelijk welke afdeling het terugkeerbesluit 
zal afleveren. 

De rang van het BGV
De rang van het BGV geeft informatie 
over het volgnummer van het BGV (voor 
diegene die na 2008 zijn afgeleverd). In 
2021 werden 18.174 eerste BGV’s afgele-
verd, 3.975 tweede BGV’s, ... Zo ontvingen 
in 2021 bijvoorbeeld 120 personen een 8e 
BGV en 4 een 19e.

Rang van het BGV

1 18.174 11 26

2 3.975 12 22

3 1.608 13 25

4 782 14 13

5 509 15 9

6 295 16 6

7 154 17 6

8 120 18 8

9 93 19 4

10 52 20+ 35

Totaal 25.916
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Terugkeerbesluiten afgeleverd per DVZ-afdeling

https://www.myria.be/files/2022_Terugkeer_detentie_verwijdering_1.png
https://www.myria.be/files/2022_Terugkeer_detentie_verwijdering_2.png


Personen die een eerste terugkeerbesluit hebben ontvangen
Het aantal personen dat een eerste terugkeerbesluit (BGV + 
BTT) heeft ontvangen blijft stabiel in 2021 en 2020. De aan-
tallen in 2016 lagen veel hoger, terwijl de cijfers in de periode 
2020-2021 sinds 2015 niet meer zo laag zijn geweest.

■

■

■

●	1 tot 3 jaar    ●	4 tot 5 jaar   ●	6 jaar en meer

66

1.043

59

463

12%

51%

3%

87%
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

23.812

28.289
26.050

19.668 19.955
18.185 18.174

Personen die een eerste terugkeerbesluit hebben 
ontvangen

Evolutie inzake de nationaliteit  
van personen die een eerste 

terugkeerbesluit hebben ontvangen

In de ANG geregistreerde IV’s

In de ANG geregistreerde IV’s

Nationaliteit van personen die in 2021 een eerste BGV 
hebben ontvangen

Heel grote toename bij Salvadoranen: van 9 personen die 
in 2019 een eerste terugkeerbesluit hebben ontvangen is hun 
aantal toegenomen tot 47 in 2020 en tot 574 in 2021 (zie het 
deel cijfers van de katern Internationale bescherming, waarin 
tijdens diezelfde periode een daling van de beschermingsgraad 
van Salvadoranen wordt vastgesteld);

Stijging voor Afghanen;
Daling voor Roemenen (621 in 2020 tegenover 469 in 2021);
Forse daling voor Palestijnen (663 in 2020, 331 in 2021)
en Irakezen (544 in 2020, 354 in 2021).

Wat de voornaamste nationaliteiten in 2021 betreft, vertegen-
woordigen Marokkanen 12% van de personen die een eerste 
BGV hebben ontvangen. Ze worden op de voet gevolgd door 
Algerijnen (7%), Eritreeërs (6%) en Afghanen (6%).

B
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n
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V
Z

Inreisverboden

Een terugkeerbesluit kan gekoppeld zijn aan een in-
reisverbod (IV) dat voor een bepaalde duur de toegang 
tot en het verblijf op het Belgische grondgebied of op 
het grondgebied van de EU-lidstaten verbiedt.

■ alleen in de Algemene Nationale Gegevensbank 

(ANG), wanneer het IV alleen voor het Belgische

grondgebied geldt.

■ in de ANG en in het Schengen-informatiesysteem 

(SIS), wanneer het voor het volledige Schengen-

gebied geldt.

■ De cijfers inzake inreisverboden zitten tussen 2018 en 2021 

in de lift. De sterke stijging in 2020 zou volgens DVZ het

gevolg zijn van het feit dat tijdens de pandemie tijdelijk meer 

personeel werd ingezet voor de registratie van IV’s, waardoor 

een deel van de achterstand kon worden weggewerkt.

■ 21% daarvan werd afgeleverd aan EU-burgers en 79% aan

onderdanen van derde landen.

■ De grote meerderheid van de aan EU-burgers afgeleverde

IV’s had te maken met ernstige bedreigingen voor de openba-

re orde of de nationale veiligheid (6 jaar en +). De overige 12% 

had betrekking op de openbare orde, de nationale veiligheid 

of de volksgezondheid (- dan 5 jaar).

■ Voor onderdanen van derde landen gelden de meeste IV’s

voor 1-3 jaar (51%), 46% heeft betrekking op een ernstige

bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid 

(van 6 tot 20 jaar) en 3% is afgeleverd na fraude (4-5 jaar).

■ Tegelijkertijd zijn er in 2021  1.850 IV’s in het SIS geregistreerd,

tegenover 2.655 in 2020.2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Administratieve aanhoudingen

De gegevens over administratieve 
aanhoudingen komen overeen met het 
aantal keren dat de politie DVZ heeft in-
geschakeld na een administratieve aanhou-
ding van een vreemdeling (aanhoudingen 
in het kader van misdrijven zijn daarin niet 
opgenomen). Een administratieve aan-
houding kan onder meer het gevolg zijn 
van een toevallige aanhouding tijdens een 
identiteitscontrole of tijdens een procedure 
voor de opvolging van de BGV’s (indien de 
vreemdeling zich niet heeft gehouden aan 
de termijn om het land vrijwillig te verlaten 
– Sefor/ICAM-procedure).

Na een voortdurende stijging tussen 2015 en 2018 (een recordjaar wat betreft het aantal administratieve aanhoudingen in de 
periode 2000-2021), is het aantal administratieve aanhoudingen in 2019 beginnen te dalen, om in 2020 (jaar met COVID-19) 
sterker te dalen en vervolgens opnieuw te stijgen naar niveaus die dicht bij die van 2014-2015 aanleunen. Vervolgens is er een 
lichte stijging tussen 2020 en 2021, met 26.317 administratieve aanhoudingen.

Voornaamste nationaliteiten van de administratieve aanhoudingen
De afname van het aantal administratieve aanhoudingen sinds 2018 Twee verschillende tendensen in de top 3 

van de aangehouden nationaliteitenis het gevolg van twee tegengestelde tendensen:
1. Enerzijds de sterke daling van het aantal administratieve aanhou-

dingen van bepaalde nationaliteiten, zoals Eritreeërs, Soedanezen 
en Syriërs (respectievelijk -67%, -69% en -63% tussen 2018 en 
2021); 

2. En anderzijds de toename van het aantal administratieve aanhou-
dingen voor andere nationaliteiten zoals Marokkanen, Algerijnen 
en Tunesiërs.

Voornaamste nationaliteiten in 2021  
en evolutie 2018-2021

 
 ■ Voor sommige nationaliteiten is het aantal administratieve aanhoudingen 

sinds 2018 zo fel gedaald dat ze verdwenen zijn uit de lijst van voornaamste 
nationaliteiten in 2021. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Irakezen (1.782 in 
2018 tegenover 246 in 2021, een daling met 86%).

 ■ Hoewel ze minder talrijk zijn, vertonen ook de aanhoudingen van Ethiopiërs 
(601 in 2018 tegenover 75 in 2021,  -88%), Indiërs (521 in 2018 tegenover 
123 in 2021, -76%) en Afghanen (512 in 2018 tegenover 311 in 2021,  -39%) 
een neerwaartse trend.

 

2018 2021 Evolutie 
2018-2021

Marokko 5.567 6.123 ↗ 10%

Algerije 5.008 5.597 ↗ 12%

Eritrea 6.536 2.150 ↘ -67%

Tunesië 1.049 1.249 ↗ 19%

Roemenië 1.392 939 ↘ -33%

Libië 1.123 876 ↘ -22%

Albanië 810 717 ↘ -11%

Brazilië 476 562 ↗ 18%

Oekraïne 282 455 ↗ 61%

Soedan 1.244 389 ↘ -69%

Syrië 1.012 376 ↘ -63%

Totaal 36.386 26.317 ↘ -28%

 ■ Naast de administratieve aanhoudingen van Marokkanen, Algerijnen en 
Tunesiërs is er ook een stijging voor Brazilianen (18% stijging tussen 2018 
en 2021). 

 ■ In diezelfde periode is het aantal administratieve aanhoudingen van 
Oekraïners opvallend gestegen (+61%).

Opmerking: Het gaat om de nationaliteit die 
bij de aanhouding wordt opgegeven maar die 
achteraf soms door de diensten van DVZ wordt 
gecorrigeerd.

Opmerking: eenzelfde persoon kan in hetzelfde jaar meerdere keren worden 
aangehouden. Hij/zij zal dus meermaals worden meegeteld in de cijfers voor het 
betrokken jaar.
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Gevolg gegeven aan administratieve aanhoudingen

Na de aanhouding van de vreemdeling stuurt de politie een ad-
ministratief verslag naar DVZ, die 24 uur de tijd heeft om een 
beslissing te nemen. DVZ kan besluiten een of meer beslissingen 
af te geven, of de aangehouden persoon vrij te stellen zonder een 
maatregel te nemen (vrijstelling). Dat is bijvoorbeeld het geval 
voor personen bij wie een procedure loopt of voor personen die 
verklaren minderjarig te zijn (al dan niet begeleid).
BGV (bevel om het grondgebied te verlaten): de aangehouden 
persoon ontving nog geen BGV of dat is niet langer geldig, of er 
werd al een BGV afgegeven maar nieuwe elementen rechtvaardi-

gen de afgifte van een nieuw BGV. Het BGV kan al dan niet gepaard 
gaan met een inreisverbod (IV). 
Herbevestiging van een BGV: de aangehouden persoon maakt 
het voorwerp uit van minstens een niet-uitgevoerd BGV, waarvan 
de uitvoeringstermijn is overschreden en waarbij sindsdien geen 
nieuwe elementen zijn vastgesteld.  
Detentie: wanneer de aangehouden vreemdeling wordt opge-
sloten, ontvangt hij een BGV (met of zonder IV) gekoppeld aan 
een beslissing tot detentie. 

Daling van detenties, toename van vrijstellingen tussen 
2019 en 2021 In 2021:

 ■ leidde 30% van de 26.317 administratieve aanhoudingen tot 
de afgifte van een BGV. Dat aandeel blijft stabiel ten opzichte 
van 2020 en 2019, in tegenstelling tot 2018 en de jaren voor-
dien waarin een veel groter aandeel BGV’s werd afgeleverd.

 ■ leidde 19% van de aanhoudingen tot de herbevestiging van 
het BGV,

 ■ 26% tot de vrijstelling van een meerderjarige (een aandeel 
dat sinds 2018 toeneemt) en 11% tot de vrijstelling van een 
minderjarige (een aandeel dat sinds 2018-2019 afneemt).

 ■ 4% van deze aanhoudingen ten slotte ging gepaard met een 
detentie, een aandeel dat aanzienlijk is gedaald ten opzichte 
van de 14% die in 2019 werd vastgesteld.

Evolutie van de aan administratieve aanhoudingen gegeven gevolgen  
voor de voornaamste in 2021 aangehouden nationaliteiten

 ■ Terwijl het aandeel detenties in 2019 voor sommige nationa-
liteiten erg hoog was, is dat in 2021 voor alle nationaliteiten 
sterk gedaald, na de maatregelen die in gesloten centra 
nog zijn genomen ter bestrijding van de pandemie. Het blijft 
evenwel hoog voor Albanezen (20%), Brazilianen (14%) en 
Oekraïners (13%).

 ■ Het aandeel vrijstellingen van meerderjarigen is sterk  

gestegen voor Marokkanen, Algerijnen, Eritreeërs, Tunesiërs, 
Libiërs en Soedanezen. Voor Eritreeërs en Soedanezen 
is het aandeel vrijstellingen van minderjarigen dan weer 
afgenomen. 

 ■ Het aandeel afgegeven BGV’s voor Eritreeërs en Albanezen 
is verdubbeld. Voor Brazilianen en Oekraïners nam het in 
mindere mate toe.
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Redenen voor administratieve aanhoudingen

Verhouding van de aanhoudingen in het kader 
van transitmigratie ten opzichte van de andere 

administratieve aanhoudingen

Gevolgen gegeven aan administratieve aanhoudingen 
in het kader van transitmigratie

DVZ publiceert sinds 2020 de reden voor de administratieve 
aanhouding. Er worden zes soorten redenen genoemd: open-
bare orde, zwartwerk, transitmigratie, bilaterale overnames, 
de Sefor-procedure en andere gronden. De cijfers voor deze 
verschillende categorieën kunnen niet bij elkaar worden op-
geteld, omdat eenzelfde aanhouding verschillende redenen 
kan hebben. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij een persoon 

die zowel in het kader van transitmigratie als openbare orde is 
aangehouden.

Ter herinnering: deze gegevens hebben betrekking op het aantal 
aanhoudingen. Eenzelfde persoon kan in de loop van hetzelfde 
jaar meerdere keren worden aangehouden, waardoor hij dat 
jaar meerdere keren in de cijfers zal opduiken.

Aanhoudingen van transmigranten
 ■ In 2021 bedroeg het aandeel administratieve aanhoudingen 

in het kader van transitmigratie 13% (3.458 aanhoudingen 
op 26.317). Dat cijfer is sterk gedaald ten opzichte van voor-
gaande jaren en met name 2018, toen het nog 35% was.

 ■ Voor sommige nationaliteiten ligt het aandeel aanhoudingen 
in het kader van transitmigratie hoger dan voor andere. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor Eritreeërs (74% van de aanhoudingen 
in het kader van transit), Vietnamezen (66%) en Soedanezen 
(61%). Voor andere nationaliteiten zoals Marokkanen, 
Tunesiërs en Algerijnen maakt dat soort aanhoudingen maar 
een klein deel uit van alle administratieve aanhoudingen. 2014 2020 20212015 2016 2017 2018 2019

1.891 3.916
9.915 9.347 12.848

8.853 4.238 3.458

24.781 24.137

29.059
30.757

36.386
34.693

24.389
26.317

8%
16 4% 30 5% 26 13%

%3
%3 %3 %3 %1
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●	Transit   ●	Andere aanhoudingen   Totaal

●	Vrijstellingen (meerderjarigen)   ●	Vrijstellingen (minderjarigen) 
●	BGV's + BGV-herbevestigingen   ●	Detentie   ●	Andere

2019 2020 2021 Evolutie 
2019-2021

% aanhoudingen in het 
kader van transitmigra-
tie ten opzichte van het 

totale aantal in 2021

Eritrea 3.731 1.748 1.595 ↘ -57% 74%

Algerije 614 539 427 ↘ -30%    8%

Marokko 293 282 269 ↘ -8%  4%

Soedan 904 439 237 ↘ -74% 61%

Libië 285 197 163 ↘ -43%          19%

Vietnam 79 18 111 ↗ 41% 66%

Irak 816 195 96 ↘ -88% 39%

Albanië 219 124 82 ↘ -63%      11%

Tunesië 70 35 65 ↘ -7%   5%

Iran 267 85 58 ↘ -78% 48%

Sterke daling van de detenties van 
transitmigranten sinds 2018

6%
3% 2%

10%

29% 28%

14%
19%

10% 17%
25%

25%

21%

12%

66%
62%

80% 73%
54%

32%

42%

52%

7% 6% 4%
7%

19%

31%

7%
4%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

13% 13%

17%

 ■ Het aantal aanhoudingen in het kader van transitmigratie 
is tussen 2019 en 2021 voor de meeste nationaliteiten fors 
gedaald (zie tabel). Bij Marokkanen en Tunesiërs is die da-
ling evenwel minder sterk. Het aantal aanhoudingen van 
Vietnamezen op doorreis neemt dan weer toe.

 ■ Het aandeel detenties na aanhoudingen in het kader van 
transitmigratie is sterk gedaald van 31% in 2019 naar 4% 
in 2021.

 ■ Het aandeel BGV’s en herbevestigingen van BGV’s daaren-
tegen neemt sinds 2019 toe.

 ■ Terwijl het aandeel vrijstellingen van meerderjarigen tussen 
2019 en 2020 sterk is gestegen (van 10% tot 29%), blijft het 
tussen 2020 en 2021 stabiel. Het aandeel vrijstellingen van 
minderjarigen daalt evenwel.
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Aanhoudingen voor openbare ordeRedenen voor administratieve aanhoudingen

Aanhoudingen van transmigranten

 ■ Ruim een op de drie administratieve aanhoudingen in 
2021 was om redenen van openbare orde (9.303 van de 
26.317 administratieve aanhoudingen). Dat aantal ligt 
weliswaar iets hoger dan in 2020 maar zit nog altijd onder 
het niveau van 2019.

 ■ Een kwart van de aanhoudingen voor openbare orde 
leidde in 2021 tot de vrijstelling van een meerderjarige, 
11% tot de vrijstelling van een minderjarige, 28% tot de 
afgifte van een BGV en 15% tot de herbevestiging van 
een BGV. 4% daarvan tot slot leidde tot een detentie.

 ■ Algerijnen en Marokkanen alleen al zijn goed voor meer 
dan de helft van dat type aanhoudingen. Voor de volgen-
de nationaliteiten liggen de cijfers veel lager.

Aanhoudingen  
wegens zwartwerk

 ■ 3% van de administratieve aanhoudingen in 2021 was 
wegens zwartwerk (896 van de 26.317 administratieve 
aanhoudingen). Dat aandeel is sinds 2019 stabiel.

 ■ Meer dan de helft daarvan (64%) leidde tot de afgifte van 
een BGV, 8% tot de herbevestiging van een BGV, 13% tot 
een vrijstelling (van een meerderjarige persoon) en 11% 
tot een detentie.

Aan de administratieve aanhoudingen voor openbare 
orde gegeven gevolgen

Verhouding administratieve 
aanhoudingen voor openbare 

orde

Aandeel administratieve 
aanhoudingen voor 

zwartwerk

Voornaamste 
nationaliteiten  

in 2021

Voornaamste 
nationaliteiten  

in 2021

Aan de administratieve aanhoudingen voor zwartwerk 
gegeven gevolgen

Aanhoudingen voor bilaterale overnames
In 2021 waren er 110 aanhoudingen voor bilaterale overnames (0,4% van het totaal). Deze 
vinden plaats tijdens de controle van de vreemdeling bij aankomst in België, na een ver-
wijdering door een andere EU-lidstaat. De meeste daarvan leidden tot een vrijstelling (van 
een meerderjarige persoon, 64%). 

Aanhoudingen met Sefor-motief
In 2021 werden er 179 aanhoudingen verricht in het kader van de Sefor-procedure. Er is een 
scherpe daling tussen 2019 (403 Sefor-aanhoudingen) en 2020 (160 Sefor-aanhoudingen). 
Dat motief is goed voor 0,7% van het totale aantal administratieve aanhoudingen in 2021.
98% van deze aanhoudingen heeft geleid tot een detentie.

2019 2020 2021
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2019 2020 2021
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●	Vrijstellingen (meerderjarigen)   ●	Vrijstellingen (minderjarigen) 
●	BGV's   ●	BGV-herbevestigingen  ●	Detentie   ●	Andere   Totaal

●	Vrijstellingen (meerderjarigen)   ●	Vrijstellingen (minderjarigen) 
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●	2020    ●	2021 

Detentie en de alternatieven

Eerste vasthoudingen in gesloten centra Evolutie van de maandelijkse bezettingsgraad 
van de gesloten centra in 2020 en 2021

Gemiddelde maximale capaciteit 
van de gesloten centra

Administratieve detentie (in verband met de verblijfssituatie 
van de vreemdeling) vindt plaats als de vreemdeling:

 ■ in irregulier verblijf op het grondgebied is aangehouden;
 ■ het voorwerp uitmaakt van een weigeringsbeslissing van 

toegang tot het grondgebied aan de grens (terugdrijving 
aan de grens);

 ■ een verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend, 
in sommige gevallen;

 ■ in de gevangenis wordt vastgehouden en niet of niet langer 
over een verblijfstitel beschikt, en er tegen hem een verwij-
deringsprocedure loopt.  

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

7.
6

2
2

8
.1

9
1

8
.7

4
2

7.
5

0
6

6
.9

0
2

6
.4

3
9

6
.5

5
3

7.
0

3
4

6
.7

9
7

6
.2

8
5

5
.6

0
2

6
.2

2
9

6
.3

11

7.
10

5

8
.1

5
8

8
.5

5
5

2
.7

3
5

2
.5

0
1

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

4
8

3

4
70 5

77

5
78

5
8

5

5
70

3
6

7

2
8

2

e D

0%

20%

40%

60%

80%

100%
8

7% 8
8

%

8
0

%

6
1

%

5
4

%

6
6

%

6
5

%

5
3

%

5
5

%

5
1%

4
9

% 5
9

%6
5

%

6
9

%

6
7%

6
7% 70

% 77
% 8

4
%

8
4

%

8
3

%

76
%

74
%

72
%

J
an

u
ar

i

Fe
br

u
ar

i

M
aa

rt

A
pr

il

M
ei

J
u

n
i

J
u

li

A
u

gu
st

u
s

S
ep

te
m

be
r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

D
ec

em
be

r

De vreemdeling kan worden vastgehouden in een gesloten 
centrum, in een terugkeerwoning (wanneer het om een gezin 
met minderjarige kinderen gaat) of in een gevangenis (indien 
de vreemdeling al in de gevangenis verbleef bij het afgeven 
van de beslissing tot opsluiting).
De gegevens over detentie in een gesloten centrum die hier zijn 
overgenomen zijn heel beperkt beschikbaar in het jaarverslag 
van DVZ en op een meer gedetailleerde maar weinig uniforme 
manier in de (niet-gepubliceerde) jaarverslagen van de ge-
sloten centra. Gecompileerde resultaten presenteren waarin 
deze cijfers op een geïntegreerde manier aan bod komen is 
derhalve niet eenvoudig. 

Gesloten centra

 ■ Na een gestage stijging tussen 2014 en 2019 is het aantal 
eerste vasthoudingen in gesloten centra tussen 2019 en 
2020 gedeeld door drie, om nog licht af te nemen van 2.735 
eerste vasthoudingen in 2020 naar 2.501 in 2021 (-9%).

 ■ De tijdens de coronapandemie opgelegde maatregelen 
rond social distancing hadden in 2020 en 2021 een grote 
impact op de detentiecapaciteit van de gesloten centra 
(zie jaarverslag DVZ, pp. 91-93 en Myriadoc 11, pp. 42-43).

 ■ De gemiddelde maximumcapaciteit is immers gedaald van 
570 plaatsen in 2019 naar 367 in 2020 (waarbij de eerste 
maanden van dat jaar zonder coronavirus dat gemiddelde 
omhoog trekken) tot 282 plaatsen in 2021.

 ■ De bezettingsgraad daalde van 88% in maart 2020 naar 
54% in mei 2020. Vervolgens schommelde het in de loop 
van de maanden, met een daling tot een dieptepunt van 
49% in november 2020. Vanaf december 2020 ging dat 
cijfer opnieuw langzaam stijgen. Tijdens de zomer van 2021 
lagen de cijfers dicht bij die van voor de pandemie maar 
vanaf de herfst zijn ze opnieuw gedaald.

Drie toekomstige gesloten centra

In maart 2022 keurde de regering, op voorstel van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de realisatie van 
drie gesloten centra in Zandvliet, Jabbeke en Jumet 
goed, waardoor bijna 460 bijkomende plaatsen zullen 
worden gecreëerd. Daarbij komen nog extra plaatsen 
door de optimalisering van de bestaande structuren, 
waardoor het totale aantal plaatsen wordt verdubbeld 
en binnenkort op 1.145 moet uitkomen. Volgens de 
staatssecretaris is het de bedoeling de “terugkeer-
capaciteit” te vergroten en het door zijn voorganger 
opgestarte Masterplan voort te zetten, waarbij er naar 
1.066 plaatsen in 2021 werd gestreefd. 

Uit analyses van de cijfers heeft Myria de veronder-
stelling al in vraag gesteld als zouden meer detenties 
leiden tot meer gevallen van terugkeer 
(Zie https://www.myria.be/files/Nota_Myria_ 
eindverslag_Bossuyt.pdf). 
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Profielen van de personen die in gesloten centra worden 
vastgehouden (nieuwe inschrijvingen in gesloten centra) 

Profiel van de in gesloten centra vastgehouden personen
Minder nationaliteiten gelinkt met transitmigratie in gesloten centra

 ■ Terwijl Eritreeërs in 2019 op de tweede plaats in de ranglijst ston-
den met 13% van de in gesloten centra vastgehouden personen*, 
zijn ze in 2021 naar de 10e plaats gezakt en is hun aandeel gedaald 
tot 2%.

 ■ Soedanezen, die in 2019* op de 4e plaats stonden, zakken naar 
de 41e plaats in 2021. Terwijl zij in 2019 4% van de in gesloten 
centra vastgehouden personen vertegenwoordigden*, was dat 
in 2021 nog 0,6%.

 ■ Albanezen nemen opnieuw de koppositie in, zoals dat voor 2019 
het geval was. Zij waren in 2021 goed voor 17% van alle vastge-
houden personen. Marokkanen volgen met 7%, gevolgd door 
Algerijnen (4%) en Roemenen (4%).

 ■ 10% van de in 2021 in gesloten centra vastgehouden personen 
heeft een EU-nationaliteit (244).

2020 2021

1 Albanië 501 18% 426 17%

2 Marokko 195 7% 166 7%

3 Algerije 115 4% 113 4%

4 Roemenië 113 4% 111 4%

5 Brazilië 92 3% 92 4%

6 Turkije 111 4% 91 4%

7 Tunesië 54 2% 90 4%

8 Oekraïne 112 4% 85 3%

9 Moldavië 48 2% 71 3%

10 Eritrea 142 5% 61 2%

11 Congo (DRC) 59 2% 61 2%

12 Georgië 97 4% 57 2%

13 Palestina 20 1% 46 2%

14 Afghanistan 59 2% 45 2%

15 Servië 76 3% 44 2%

16 Nigeria 35 1% 40 2%

17 Vietnam 12 0% 40 2%

18 Guinee 31 1% 34 1%

19 Verenigde Staten 23 1% 33 1%

20 Irak 21 1% 32 1%

1.602

737

158

3 1

64%

29%

6%

0,12% 0,04%

2021
1.803

705

127
94

2

66%

26%

5%
3%

0,07%

2020

●	Irregulier verblijf   ●	Verwijdering 
●	Asielaanvraag aan de grens 

●	Dublin-procedure     ●	Asielaanvraag op het grondgebied

16%

84%

16% van de in 2021 in ge-
sloten centra vastgehouden 
personen is  vrouwelijk.

Ongeveer een op de vier van de in 
2021 in gesloten centra vastgehou-
den personen werd eerder in de 
gevangenis vastgehouden (26%).

Sterke daling van het aantal personen dat 
verklaart NBMV te zijn

 ■ In 2021 werden 11 personen die verklaarden NBMV te 
zijn vastgehouden in een gesloten centrum (10 in het 
centrum Caricole en 1 in Vottem). Daarvan waren er 2 
meisjes. Onder de voornaamste nationaliteiten voerden 
Eritreeërs, Indiërs en Marokkanen de ranglijst aan. Van 
deze 11 vermoedelijke NBMV’s werden er uiteindelijk 6 als 
NBMV bevestigd en dus vrijgelaten. 

 ■ In 2020 werden er 32 personen die verklaarden NBMV te 
zijn in gesloten centra vastgehouden (onder wie 7 meisjes). 
De meesten onder hen zaten in het centrum 127 bis (16), 
7 in het centrum Caricole, 5 in Brugge, 3 in Holsbeek en 
1 in Vottem. Het ging voornamelijk om personen met de 
Eritrese (13) en Indiase (4) nationaliteit.  9 onder hen zijn 
bevestigd als NBMV's.

Gezinnen met minderjarige kinderen
Sinds een arrest van de Raad van State op 4 april 2019 
worden in de gezinsunits van 127 bis niet langer gezinnen 
vastgehouden. 
Bovendien is er in 2021 geen enkel gezin met minderjarige 
kinderen met het oog op een verwijdering voor een korte 
periode van in principe niet meer dan 24 uur via het gesloten 
centrum Caricole getransiteerd in het kader van een over-
dracht vanuit/naar een terugkeerwoning. In 2020 waren dat 
er 15 en in 2019 86.

Minder vastgehouden personen na een 
irregulier verblijf maar iets meer  na een 
asielaanvraag aan de grens
In 2021 zat iets minder dan 2/3 van de in gesloten centra 
vastgehouden personen vast als gevolg van een irregulier 
verblijf, iets minder dan 1/3 als gevolg van een verwijde-
ring en 6% als gevolg van een asielaanvraag aan de grens. 
3 personen tot slot werden vastgehouden als gevolg van 
een Dublin-procedure en 1 persoon na een asielaanvraag 
op het grondgebied.
Tussen 2020 en 2021 was er:

 ■ een lichte daling (-11%) van het aantal personen dat werd 
vastgehouden na een irregulier verblijf. 

 ■ een sterke daling van het aantal personen dat werd vast-
gehouden na een Dublin-procedure.

 ■ een toename van het aantal asielzoekers aan de grens 
(+24%).

 ■ en een heel lichte stijging (+5%) van het aantal personen 
dat werd vastgehouden na een terugdrijvingsbeslissing. B
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Vertrekken vanuit de gesloten centra

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4.360 4.800 5.007
5.741

4.981 4.988

2.125
1.864

1.095
1.092 1.128

1.183 2.939 3.271

900 552

13
27 21

9

23
3

3
10

5.468
5.919 6.156

6.933

7.943
8.262

3.028
2.426

80% 81
83%

63% 60%

70%
77%

20
18%

17% 37% 40%

30%
23%

%18

81%8 %8

%1

●	Verwijderingen    ●	Vrijstellingen    ●	Gevlucht   Totaal 

Het percentage verwijderingen ten opzichte van de 
eerste detenties in gesloten centra wordt berekend door het 
totale aantal verwijderingen uit gesloten centra in een bepaald 
jaar te delen door het aantal eerste detenties in datzelfde jaar.

Percentage verwijderingen ten opzichte van de eerste 
detenties in gesloten centra

20
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Het aandeel verwijderingen 
vanuit gesloten centra stijgt 
opnieuw
Tijdens de jaren 2018 en 2019, die werden gekenmerkt 
door de detentie van een groot aantal transitmigran-
ten in gesloten centra, lag het aandeel verwijderingen 
vanuit de gesloten centra minder hoog dan in de 
jaren voordien (63% in 2018 en 60% in 2019 tegen-
over 80-83% in de periode 2014-2017). Na deze twee 
typische jaren stijgt het aandeel verwijderingen van 
60% in 2019 tot 70% in 2020. Dat cijfer blijft in 2021 
stijgen tot 77%.

Het percentage verwijderingen ten opzichte van de 
eerste detenties is gestegen van 58% in 2019 tot 
78% in 2020. In 2021 neemt het iets af tot 75%. Dat 
aandeel bereikt dus opnieuw niveaus die dicht aan-
leunen bij die uit 2017. 

Deze beide waarnemingen sluiten aan bij de vast-
stelling die Myria al in een eerdere analyse heeft ge-
formuleerd, met name dat de grootschalige detentie 
van transitmigranten in 2018 en 2019 had geleid tot 
een globale daling van de verwijderingen vanuit de 
gesloten centra.

Klachten

Klachten bij de Klachtencommissie

In 2021 werden er bij de Klachtencommissie 12 klachten 
ingediend (14 in 2020):

 ■ in 4 gevallen ging het om personen die werden vastge-
houden in Brugge, 3 in Merksplas, 3 in het Centrum 127 bis, 
1 in Vottem en 1 in het centrum Caricole.

 ■ De klachten gingen voornamelijk over de medische be-
handeling van de betrokkene (6) en over het personeel 
van het centrum (4).

 ■ Van deze 12 klachten werden er 10 ontvankelijk en 2 
niet-ontvankelijk verklaard. Van de ontvankelijke klachten 
werden er 4 verworpen omdat er geen rechtmatig belang 
meer was om op te treden, 3 werden door de Commissie 
ongegrond verklaard, 2 werden gedeeltelijk gegrond ver-
klaard en 1 klacht werd ingetrokken.

Klachten bij de directeur van het gesloten 
centrum

Naast het systeem van klachten bij de Klachtencommissie 
kunnen de in een gesloten centrum vastgehouden personen 
sinds 2014 ook een klacht indienen bij de directeur. 

In 2021 hebben de directeurs van de gesloten centra  
169 klachten geregistreerd, waaronder:

 ■ 45 in het centrum 127 bis (66 in 2020); 
 ■ 49 in het centrum van Vottem (34 in 2020); 
 ■ 29 in het centrum van Holsbeek (34 in 2020);
 ■ 28 in het centrum van Merksplas (40 in 2020);
 ■ 12 in het centrum van Brugge (42 in 2020); 
 ■ 6 in het centrum Caricole (18 in 2020). 

Myria heeft geen inzage in de opvolging van deze klachten.
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Alternatieve vormen van detentie

De terugkeerwoningen

Gezinnen die in 2021 een terugkeerwoning hebben verlaten 
(Totaal = 63)

Gezinnen die in 2021 in een 
terugkeerwoning zijn ingetrokken,  

per type

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

328 316 327 360
279

92 120

252
214 240

289

218

127 85

28

206 221

463 485

590

754

580
530

567

649

497

219 205

De terugkeerwoningen vormen een 
minder dwingende, alternatieve vorm van 
detentie voor gezinnen met een of meer 
minderjarige kinderen in irregulier verblijf 
die het voorwerp uitmaken van een ver-
wijderingsbeslissing of een beslissing tot 
terugdrijving aan de grens. Deze gezinnen 
krijgen een detentietitel.

●	Kinderen    ●	Volwassenen (met inbegrip van volwassen kinderen)
●	Aantal personen in terugkeerwoningen

In 2021:
 ■ Werden er 61 gezinnen vastgehouden in terugkeerwoningen, goed voor 

205 personen onder wie 117 minderjarige kinderen en 88 meerderjarigen 
(onder wie 2 meerderjarige kinderen).

 ■ De meesten onder hen (18) zaten daar na een verwijdering, 11 na een 
asielaanvraag aan de grens en 7 na een Sefor-procedure (onder wie 3 
Dublin-gevallen). 1 gezin tot slot werd in de woning geplaatst als opvang-
plaats voor een gezin met een minderjarig kind (KB 2004).

 ■ In 2021 verlieten 63 gezinnen een terugkeerwoning, waaronder:
 ■ 24 die werden verwijderd,
 ■ 21 die werden vrijgelaten,
 ■ 14 die zijn gevlucht,
 ■ 1 dat werd overgebracht naar een gesloten centrum

Aantal personen in terugkeerwoningen

   Totaal
●	Dublin-procedure
●	Irregulier verblijf
●	Procedure aan de grens   

2019 2020 2021

131

34
47

25

12

7

7

14
7

60 61

●	Overgebracht naar gesloten centrum   ●	Verwijdering   ●	Gevlucht   ●	Vrijstelling

3

11
16

3

3

2

2

Internationale bescherming
Verwijdering

Dublin-overdracht

Vrijwillige terugkeer

Repatriëring

Verblijfstitel

Andere

Rechterlijke beslissing

Lopende asielprocedure
Einde termijn

2
1
2

1

24

17

21

2%

38%

27%

33%

Thuisverblijf
Dankzij het thuisverblijf, een alternatief voor detentie dat in 
2014 werd ingevoerd, mogen gezinnen in irregulier verblijf 
onder bepaalde voorwaarden in hun eigen woning blijven 
wonen. Daartoe moeten zij een overeenkomst onderteke-
nen waarin de voorwaarden en sancties bij niet-naleving 
zijn vastgelegd.  
In 2020 werden 150 gezinnen opgeroepen in het kader van 
thuisverblijf. 100 gezinnen zijn op deze oproeping ingegaan. 
Daarvan hebben er 2 het grondgebied vrijwillig verlaten. Geen 
enkel gezin werd verwijderd nadat het in een terugkeerwoning 

werd vastgehouden. Myria heeft geen informatie over het lot 
van de andere gezinnen.
In juni 2021 heeft DVZ zijn praktijk inzake alternatieven voor 
detentie gewijzigd en de doelgroep uitgebreid, die niet langer 
beperkt is tot gezinnen met minderjarige kinderen. Een van de 
voornaamste wijzigingen bestaat erin dat personen in irregu-
lier verblijf door ICAM-coaches (Individual Case Management) 
worden opgevolgd die hen in principe moeten helpen om 
een duurzaam toekomstperspectief te vinden (verblijf of te-
rugkeer). De gegevens over 2021 waren evenwel nog niet 
beschikbaar op het moment van redactie van dit verslag. 
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Terugkeer en verwijderingen

Er bestaan verschillende 
soorten terugkeer:
Men heeft het over 

 ■ terugdrijving wanneer iemand 
aan de grens de toegang wordt 
geweigerd;

 ■ vrijwillige terugkeer of
 ■ repatriëringen.

In tegenstelling tot een vrijwillige 
terugkeer gaat het bij terugdrijvin-
gen en repatriëringen om gedwon-
gen terugkeer. Deze gedwongen te-
rugkeer wordt ook wel verwijdering 
genoemd.

Vrijwillige 
terugkeer

Gedwongen 
terugkeer

Vreemdeling 
gecontroleerd  
aan de grens

Wie neemt het initiatief?

Terugdrijving  
aan de grens Begeleiding? Welk type?

Vrijwillige terugkeer, terugdrijving en repatriëring van vreemdelingen

Waar bevindt de  
vreemdeling zich?

Vreemdeling aanwezig 
op het grondgebied

Dublin-
overdrachtNeen Bilaterale 

overname

Zelfstandig vertrek

Ja

Begeleide vrijwillige 
terugkeer

Naar 
land van 

herkomst

3.586

3.708

3.847

4.193

3.519

4.245
4.651 4.503

3.980
3.743

2.097

1.984

1.863

2.735

1.895
1.539 1.544 1.649 1.543

2.475
2.216

2.318

808
1.237

3.088

3.870

5.656

4.707

3.664
4.187

4.667

4.033 3.126

2.559

1.956

2.028

Vrijwillige terugkeer in 2021 per type 
(Totaal = 2.028)

Gevallen van vrijwillige terugkeer 
(inclusief vrijwillige terugkeer van 

Dublin-gevallen)
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Repatriëring

Begeleide vrijwillige terugkeer

De begeleide vrijwillige 
terugkeer gaat over vreemdelin-
gen die beslissen om het grond-
gebied te verlaten en die daarbij 
ondersteuning wensen te krijgen. 
Die ondersteuning bij de terugkeer 
omvat hulp bij het verkrijgen van 
de benodigde documenten voor de 
reis, de terugbetaling van de kos-
ten en de betaling van het vlieg-
tuigbiljet en soms ook steun bij de 
re-integratie in het terugkeerland.  

Na een halvering tussen 2016 en 2020 
blijft het aantal gevallen van vrijwillige 
terugkeer tussen 2020 en 2021 stabiel 
(+4%).

Voornaamste nationaliteiten in 2021

Nationaliteit
Vrijwillige 
terugkeer

%

Brazilië 239 12%

Oekraïne 235 12%

El Salvador 222 11%

Mongolië 166 8%

Moldavië 120 6%

Roemenië 69 4%

Georgië 60 3%

Rusland 53 3%

Wit-Rusland 51 3%

Opmerking: De vrijwillige terugkeer van 
Dublin-gevallen is hier niet inbegrepen. 

Brazilianen, Oekraïners en Salvadoranen 
behoren tot de voornaamste nationalitei-
ten die in 2021 zijn overgegaan tot een 
vrijwillige terugkeer.

Van de 2.028 vrijwillige terugkeeropera-
ties in 2021 werden er 1.695 uitgevoerd 
via de IOM, 244 via Fedasil en 89 via DVZ. 
Bij de 89 vrijwillige terugkeeroperaties 
uitgevoerd door DVZ ging het in 63 ge-
vallen om de vrijwillige terugkeer van 
Dublin-gevallen, in 16 gevallen om bila-
terale terugkeer en in 10 gevallen om een 
terugkeer naar het land van herkomst.

1.695
84%

244
12%

63
3%

10
0,5%

16
1%

89

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

●	IOM   ●	Fedasil   ●	DVZ
●	Dublin-overdracht   ●	Bilaterale overname 

●	Land van herkomst
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Terugdrijvingen
 ■ Een terugdrijvingsbeslissing is een 

beslissing om een vreemdeling aan een 
Belgische grens de toegang tot het Belgische 
grondgebied te weigeren omdat hij niet aan de 
voorwaarden voldoet om toegang te krijgen tot het 
grondgebied.  Een vreemdeling kan zelfs worden 
teruggedreven wanneer hij in het bezit is van de 
vereiste reisdocumenten (bijvoorbeeld als hij zijn 
reismotief niet voldoende kan rechtvaardigen of hij 
niet kan bewijzen dat hij over voldoende financiële 
middelen beschikt voor zijn verblijf).

 ■ Effectieve terugdrijving: een persoon die effectief 
is teruggedreven (teruggestuurd naar het land van 
vertrek van het vliegtuig dat hem bracht). Sommige 
vreemdelingen aan wie een terugdrijvingsbeslis-
sing werd afgegeven kunnen daarna toch de toe-
stemming hebben gekregen om het grondgebied 
te betreden (de terugdrijvingsbeslissing wordt dan 
ingetrokken).  Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 
personen die aan de grens een verzoek tot interna-
tionale bescherming indienen en aan wie dat wordt 
toegestaan. 

 ■ Na een enorm sterke daling van het aantal terugdrijvingen 
(3x minder) door de sluiting van de grenzen en de geringere 
internationale mobiliteit in 2020, zijn ze in 2021 opnieuw 
beginnen te stijgen maar de aantallen zitten nog ver onder 
die van voor de pandemie.

 ■ Terwijl er in 2021 1.566 terugdrijvingsbeslissingen zijn geno-
men, zijn 1.237 personen effectief teruggedreven. 

 ■ Het verschil tussen het aantal terugdrijvingsbeslissingen 
en het aantal effectieve terugdrijvingen is voor bepaalde 
nationaliteiten bijzonder groot. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij Turken, van wie er in 2021 105 een terugdrijvingsbeslissing 
hebben ontvangen. 55 daarvan zijn effectief teruggestuurd. 
Dat geldt ook voor Palestijnen, tegen wie 47 beslissingen 
zijn genomen voor 7 effectieve terugdrijvingen, alsook voor 
onderdanen uit Congo (DR), Syrië en China.

Albanië Verenigde 
Staten

Verenigd 
Koninkrijk

Turkije Marokko Roemenië DR Congo Kameroen Oekraïne Tunesië

●	Terugdrijvingsbeslissingen   ●	Effectieve terugdrijvingen

Albanezen, Amerikanen en Britten 
zijn de meest teruggedreven 
nationaliteiten in 2021
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 ■ Bij de teruggedreven personen gaat het verreweg het vaakst 
om Albanezen. Net als in de voorgaande jaren zijn zij goed 
voor meer dan 1/4 van de effectieve terugdrijvingen. 

 ■ Hoewel er voor 2020 bijzonder weinig gevallen waren, is het 
aantal teruggedreven Amerikanen (VS) tussen 2020 en 2021 
verdrievoudigd. Daarmee bekleden ze de 2e plaats, met 8% 
van de effectieve terugdrijvingen in 2020. 

 ■ Een andere markante ontwikkeling is het aantal terugdrijvin-
gen van Britten, dat na de Brexit sterk is toegenomen. In 
2020 waren het er 4, in 2021 85. Deze nationaliteit staat op 
de derde plaats, voor Turken en Marokkanen, en is daarmee 
goed voor 7% van alle terugdrijvingen in 2021.
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Repatriëringen

Een repatriëring is een gedwongen terugkeer naar:
 ■ Het herkomstland;
 ■ Een andere lidstaat van de EU die verantwoordelijk is 

voor de behandeling van het verzoek om internationale 
bescherming (Dublin-overdracht);

 ■ Een ander EU-land dat ermee instemt om de 
persoon terug te nemen, op basis bijvoorbeeld 
van het feit dat de persoon er een verblijfsrecht heeft 
(of heeft gehad), maar dat niet zijn land van herkomst 
is (bilaterale overname).

In 2021 ging het bij 1 op de 5 repatriëringen om een Albanees.
Daarna volgen Roemenen (12%) en Algerijnen (6%). Die laat-
sten zijn grotendeels gerepatrieerd via Dublin-overdrachten. 
Dat geldt ook voor Marokkanen, die op de 4e plaats staan. 
Daarna volgen Nederlanders en Fransen.
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In 2021 werden er vanuit België 1.984 repatriëringen uitge-
voerd, waarvan 1.410 naar het land van herkomst (71%), 366 
Dublin-overdrachten (18%) en 208 bilaterale overnames (10%).
Na een bijzonder sterke daling tussen 2019 en 2020 (-44%) is 
er ook in 2021 nog sprake van een daling maar in veel mindere 
mate (-5%), om uiteindelijk het laagste niveau te bereiken dat 
sinds 2012 is waargenomen.
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   Totaal
●	Land van herkomst
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●	Dublin-overdracht     
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●	Land van herkomst
●	Bilaterale overname  
●	Dublin-overdracht     

Voornaamste in 2021 gerepatrieerde nationaliteiten  
per type repatriëring

71%

18%

11%

2021

Heel sterke afname van repatriëringen  
van Eritreeërs, Ethiopiërs en 
Soedanezen tussen 2019 en 2021
Eritreeërs waren in 2019 nog de 3e meest gerepatrieerde 
nationaliteit maar staan in 2021 niet meer in de top 10. De 
repatriëringen van deze nationaliteit zijn immers afgenomen 
van 217 in 2019 tot 35 in 2021 (24 bilaterale overnames en 11 
Dublin-overdrachten). Voor Soedanezen daalde dat aantal 
van 78 naar 9 en voor Ethiopiërs van 47 naar 2.

Meer dan ½ 
van de Dublin-
overdrachten 
naar Duitsland 
en Nederland

 ■ Duitsland (108 Dublin-overdrachten, 30%) en 
Nederland (102, 28%) zijn in 2021 de twee voor-
naamste landen van bestemming voor Dublin-
overdrachten. Daarna volgen Frankrijk (51,14%), 
Italië (40,11%) en Zwitserland (17,5%).

 ■ De voornaamste via Dublin-overdrachten gerepa-
trieerde nationaliteiten in 2021 zijn Algerijnen (116 
Dublin-overdrachten, 32%) en Marokkanen (72, 
20%), gevolgd door Tunesiërs (20, 5%), Georgiërs 
(18, 5%) en Libanezen (13, 4%).

 ■ Tussen 2019 en 2021 doen er zich heel opvallen-
de evoluties voor. De Dublin-overdrachten van 
Eritreeërs zijn heel fel gedaald van 166 in 2019 
naar 11 in 2021. De overdrachten van Algerijnen, 
Marokkanen en Tunesiërs daarentegen zijn in de-
zelfde periode verdubbeld.

Italië, Duitsland  
en Spanje, de  
voornaamste  
bestemmingen  
voor  
bilaterale  
overnames

 ■ Van de 208 bilaterale overnames in 2021 gingen 
er 44 naar Italië (21%), 39 naar Duitsland (19%), 
36 naar Spanje (17%) en 24 naar Nederland (12%).
De voornaamste nationaliteiten zijn Eritreeërs 
(12%, 24 overnames), Nigerianen (11%, 23) en 
Marokkanen (10%, 21).

 ■ In vergelijking met 2019 zijn de bilaterale overna-
mes van Eritreeërs gehalveerd, die van Nigerianen 
daarentegen zijn verdubbeld. 
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Voornaamste nationaliteiten van gerepatrieerde 
gedetineerden in 2021

Steeds minder  
politie-escortes

●	Met escorte   ●	Zonder escorte   Totaal

●	Repatriëringen gedetineerden   ●	Andere repatriëringen   Totaal

Special needs
In 2021 konden 27 personen genieten van het Special 
needs-programma voor mensen die als kwetsbaar worden 
beschouwd (21 in 2020).

148 vrouwen
werden in 2021 gerepatrieerd, goed voor 3% van de 1.984 
repatriëringen.

65% gedetineerden uit  
de gevangenis

●	Personen gerepatrieerd via een special flight   ●	Vluchten
 ●	Gemiddeld aantal personen per vlucht
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 ■ In 2021 vonden 71 van de 1.984 repatriëringen (4%) plaats 
onder politie-escorte. Dat aandeel is de afgelopen vijf jaar 
nooit zo laag geweest. Deze daling valt hoofdzakelijk te 
wijten aan de moeilijkheden als gevolg van de COVID-19-
pandemie om verwijderingen met escorte te organiseren 
(PCR-test, quarantaine, ...). 

 ■ Van deze 71 repatriëringen onder politie-escorte waren er 
52 repatriëringen naar het land van herkomst, 17 Dublin-
overdrachten en 2 bilaterale overnames.

 ■ De voornaamste landen van bestemming voor deze re-
patriëringen waren Polen (8), Albanië (6), Rusland (5) en 
Oekraïne (5).

Special flights
In 2021 werden 22 van de 71 onder escorte gerepatrieerde 
personen via 13 special flights gerepatrieerd. Het aantal per-
sonen dat per special flight werd verwijderd is tussen 2017 en 
2019 al afgenomen, in 2020 heel sterk en in 2021 nog verder 
gedaald. Terwijl het gemiddelde aantal per vlucht gerepatrieerde 
personen in de voorgaande jaren varieerde tussen 4,6 en 5,4, 
is dat in 2021 gedaald tot 1,7.

 ■ In 2021 hadden 1.299 van de 1.984 repatriëringen betrekking 
op gedetineerden uit de gevangenis, goed voor 65% van 
alle repatriëringen.

 ■ De repatriëringen van gedetineerden uit de gevangenis zijn 
tussen 2017 en 2021 veel minder afgenomen dan andere 
soorten repatriëringen. Vanaf 2020 zijn ze goed voor meer 
dan een repatriëring op de twee.

 ■ Bij 41% van deze gedetineerden uit de gevangenis gaat het 
om EU-burgers. Onder de voornaamste nationaliteiten 
voeren Albanezen (19%) de ranglijst aan, voor Roemenen 
(16%) en Nederlanders (8%).
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Controles op verwijderingen door de AIG

●	Controles door de AIG (A)   ●	Verwijderingen (B)    ●	A/B 

 ■ De Algemene Inspectie van de 
Federale Politie en van de Lokale Politie 
(AIG) is verantwoordelijk voor het toezicht op 
gedwongen verwijderingen. Op basis van een 
risicoanalyse van elke verwijderingspoging 
(gepland met of zonder politie-escorte) beslist 
zij al dan niet de verwijderingsprocedure van 
een persoon volledig (tot aan de bestemming) 
of gedeeltelijk (tot aan het inschepen) te con-
troleren. De controle kan plaatsvinden tijdens 
een verwijdering op een lijnvlucht (commerci-
ele vlucht) of met een special flight (militaire 
vlucht waarbij meerdere personen worden 
verwijderd).

 ■ In principe heeft de controle betrekking op 
de poging tot verwijdering van één persoon, 
maar het kan ook om meerdere personen 
gaan indien zij op dezelfde vlucht worden 
verwijderd. 

Controles door de AIG en aantal verwijderingen 
(repatriëringen + terugdrijvingen)

Opmerking: Verwijderingen hebben betrekking op het aantal 
effectief verwijderde personen (repatriëringen + terugdrijvingen), 
terwijl controles betrekking hebben op het aantal door de AIG 
uitgevoerde controles en niet op het aantal personen waarop deze 
controles betrekking hebben.
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 ■ Sterke stijging van de AIG-controles van 96 in 2019 naar 
128 in 2020 (1/3 meer dan in 2019) en naar 132 in 2021. 
Sinds 2013 waren ze niet meer zo talrijk geweest.

 ■ Tegelijkertijd zijn de verwijderingen (waaronder de terug-
drijvingen en repatriëringen) tussen 2019 en 2020 gehal-
veerd, als gevolg van de coronapandemie. Vervolgens zijn 
ze in 2021 licht gestegen.

 ■ Als gevolg daarvan zijn er in 2020 en 2021 meer controles 
op verwijderingen (respectievelijk 4,4% en 4,1%) dan in 
de jaren voordien, met waarden die schommelen tussen 
1,5% en 2,9%.

 ■ Alle in 2021 uitgevoerde controles (132) gebeurden door 
de luchtvaartpolitie van Zaventem. (In 2021 werden er 
geen controles uitgevoerd door de luchtvaartpolitie van 
Gosselies, de spoorwegpolitie van Brussel of de scheep-
vaartpolitie van Antwerpen.)

 ■ Van deze 132 controles waren er 121 op een lijnvlucht tot 
aan het inschepen, 4 op een lijnvlucht tot op de plaats 
van bestemming, 4 op een beveiligde vlucht tot op de 
plaats van bestemming en 3 op een beveiligde vlucht tot 
aan het inschepen in het buitenland.

 ■ Deze 132 controles hebben betrekking op de pogingen 
tot verwijdering van 213 personen, onder wie:

 ■ 172 derdelanders die irregulier op het Belgische 
grondgebied verblijven en zonder escorte worden gere-
patrieerd (DEPU) waarbij de controle heeft geduurd 
tot het inschepen;

 ■ 39 derdelanders die irregulier op het Belgische 
grondgebied verblijven en met escorte worden gere-
patrieerd (DEPA), van wie er 27 het voorwerp hebben 
uitgemaakt van een controle tot het inschepen (7 op 
een beveiligde vlucht) en 12 tot aan de bestemming 
(8 op een beveiligde vlucht).

 ■ 2 personen die aan de grens zijn teruggedreven zonder 
escorte (INAD), met een controle tot het inschepen. 

In haar jaarverslag 2021 wijst de AIG erop dat de controles in 
de context van de pandemie (beperkt aantal vluchten, sluiting 
van grenzen, verplichte PCR-test of quarantaine, ...) in 2021 
vooral betrekking hadden op verwijderingen zonder escorte 
tot aan het vliegtuig, en veel minder tot aan het land van 
bestemming.  In 2021 heeft 81% van de controles betrekking 
op zonder escorte verwijderde personen, terwijl in 2019 en 
de jaren voordien de grote meerderheid van de controles 
betrekking had op verwijderingen met escorte.
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De meest recente aanbevelingen van het 
Comité tegen Foltering aan België

� Ter opfrissing

Welke procedure na de ratificatie van een ver-

drag door een staat?

Wanneer een staat internationale verdragen ratifi-

ceert, verbindt hij zich ertoe om de daaruit voort-

vloeiende verplichtingen na te komen en de daaruit 

voortvloeiende rechten te beschermen. Hij is er ook 

toe gehouden om deel te nemen aan het rapporta-

geproces waarin door dat verdrag wordt voorzien. 

Voor de verdragen van de Verenigde Naties zijn het 

de verdragsorganen (Comités), die elk in toepassing 

van een van de verdragen inzake de rechten van de 

mens zijn opgericht, die verantwoordelijk zijn voor 

het bestuderen van de verslagen die op gezette 

tijden door de verdragsluitende staten worden in-

gediend. Het doel is dat elk Comité toeziet op de 

wijze waarop de staat het Verdrag uitvoert, en aan-

bevelingen formuleert, die beschouwingen worden 

genoemd. Daarbij baseert het zich op een rapport 

dat is opgesteld door de betrokken staat, maar ook 

op eventuele (zogenaamde parallelle of alternatieve) 

rapporten die door onafhankelijke openbare instel-

lingen of door het maatschappelijke middenveld 

worden doorgestuurd.

In juni 2021 hebben Myria en Unia gezamenlijk hun paral-

lelle rapport bij het Comité tegen Foltering ingediend over 

de toepassing in België van het Internationaal Verdrag te-

gen Foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 

straffen of behandelingen. Meerdere elementen van dat 

verslag hebben betrekking op detentie en verwijdering, in 

het bijzonder:  

 ■ De administratieve aanhoudingen van vreemdelingen 

en de garanties die van toepassing zouden moeten zijn;

 ■ Het recht voor de vreemdelingen in irregulier verblijf om 

een klacht in te dienen;

 ■ Het fouilleren van de gedetineerden;

 ■ De versterking van de controle op de detentie, zowel wat 

de detentieomstandigheden als de beschikbare rechts-

middelen betreft;

 ■ De detentie van bepaalde specifieke groepen: personen 

die om internationale bescherming verzoeken, zwangere 

vrouwen, enzovoort;

 ■ De controle op de verwijderingsprocedure;

 ■ Het beginsel van non-refoulement.

In augustus 2021 heeft het Comité tegen Foltering zijn slotbe-

schouwingen overgemaakt aan de Belgische staat13 nadat het 

contacten had gehad met de actoren die hebben meegewerkt 

aan het rapportageproces. Meer specifiek beveelt het aan:

 ■ om het recht op een advocaat uit te breiden zodat het 

geldt vanaf het begin van de administratieve vasthouding 

van de vreemdelingen. Hierover werd er een wetsvoorstel 

ingediend bij het parlement, waarover Myria in mei 2022 

een advies heeft uitgebracht14. Myria pleit al vele jaren 

voor de bekrachtiging van het recht op bijstand van een 

advocaat tijdens het verhoor van een vreemdeling die van 

zijn vrijheid beroofd kan worden, net als in strafzaken15;

 ■ om een einde te maken aan de systematische detentie van 

verzoekers om internationale bescherming aan de grens 

en om een systeem in te voeren om de verzoekers met 

special needs te identificeren. Myria wijst al geruime tijd 

op het probleem van de detentie aan de grens16 en beveelt 

aan de verblijfswet en de praktijk aan te passen om ervoor 

te zorgen dat vasthouding van verzoekers om internatio-

nale bescherming aan de grens alleen mogelijk is indien 

dat op basis van een beoordeling per geval noodzakelijk 

is en indien andere, minder dwingende maatregelen niet 

effectief kunnen worden toegepast17;

 ■ om de maatregelen te versterken die ervoor zorgen dat het 

beginsel van non-refoulement wordt nageleefd (eerlijke 

procedures, geïndividualiseerd onderzoek in geval van 

13 Comité tegen Foltering, Slotbeschouwingen betreffende het vierde periodieke rapport van België, CAT/C/BEL/CO/4, 25 augustus 2021. 

14 Myria, Advies over het voorstel van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, strekkende tot vastlegging van het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor van vreemdelingen die van hun vrijheid dreigen te worden 
beroofd (16 november 2021) – DOC 55 2322/001, 25 mei 2022. 

15 Myria, Myriadoc 5, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2017, p. 57; Myria, Myriadoc 10, België, op de weg naar het Verenigd Koninkrijk, januari 
2020, p. 28 en 70; Myria-Unia, Parallel rapport van het NMRI Unia en Myria, 2021, pp. 4-5 en 25.

16 Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2016, pp. 235-236.

17 Myria, MyriaDoc 11, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2021, pp. 26-28, p. 39.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fBEL%2fCO%2f4&Lang=fr
http://www.myria.be/files/Advies_Myria_aan_de_Commissie_Binnenlandse_Zaken_over_een_wetsvoorstel_(DOC_55_2322_001).pdf
http://www.myria.be/files/Advies_Myria_aan_de_Commissie_Binnenlandse_Zaken_over_een_wetsvoorstel_(DOC_55_2322_001).pdf
http://www.myria.be/files/Advies_Myria_aan_de_Commissie_Binnenlandse_Zaken_over_een_wetsvoorstel_(DOC_55_2322_001).pdf
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toepassing van een uitsluitingsclausule, herziening van 

het besluit met opschortende werking)18;

 ■ om de middelen voor de monitoring van de verwijderingen 

te versterken en een videoregistratie van deze operaties 

op te zetten, iets waarvoor Myria al lang pleit19;

 ■ om een permanente commissie rond het terugkeerbe-

leid in te stellen. Myria beveelt ook aan om een dergelijke 

commissie op te richten20;

 ■ de ratificatie door België van het Facultatief protocol bij het 

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing (OPCAT), waarvoor 

Myria eveneens21 pleit. Dat protocol heeft tot doel om een 

of meerdere nationale preventiemechanismen in te voe-

ren om toezicht te houden op de plaatsen waar mensen 

worden vastgehouden.

Het Comité heeft een tussentijdse opvolging van deze rap-

portering gepland. Dit houdt in dat de staat uiterlijk op 30 

juli 2022 informatie moet verstrekken over het gevolg dat 

hij heeft gegeven aan de aanbevelingen betreffende vier 

thema’s die het Comité als prioritair beschouwt, waaronder 

de eerbiediging van het beginsel van non-refoulement en de 

ratificatie van het OPCAT. België heeft zijn rapport op 29 juli 

202222 overgemaakt. Myria is tevreden met de goedgekeurde 

beschouwingen, waarin een aantal van zijn aanbevelingen 

worden bijgetreden. Myria hoopt dat de staat zal toezien op 

een snelle tenuitvoerlegging.

 Meer weten?

Myria, Unia, Parallel rapport van het NMRI Unia en 
Myria, juni 2021. 

18 Zie hoger in dit verband: De evolutie van de cel ‘artikel 3’ binnen DVZ.

19 Myria, MyriaDoc 5, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2017, Aanbeveling 15/2017, pp. 82-83 en Myria, MyriaDoc 11, Terugkeer, detentie en 
verwijdering van vreemdelingen in België, 2021, pp. 77-78. 

20 Myria, MyriaDoc 5, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2017, Aanbeveling 19/2017, pp. 87-89 en  Myria, Advies over de oprichting van een Vaste 
commissie voor de opvolging van het beleid inzake de verwijdering van vreemdelingen, april 2021.

21 Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2016, pp. 237-238; Myria, Memorandum voor de federale verkiezingen 2019, 2019/8; Myria, MyriaDoc 11, Terugkeer, detentie en 
verwijdering van vreemdelingen in België, 2021, p. 34. 

22 Comité contre la torture, Renseignements reçus de la Belgique au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son quatrième rapport périodique, CAT/C/
BEL/FCO/4, juli 2022. 

https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/CERD_-_NL_parallel_rapport_Unia_Myria_-_2021.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/CERD_-_NL_parallel_rapport_Unia_Myria_-_2021.pdf
https://www.myria.be/nl/publicaties/advies-over-de-oprichting-van-een-vaste-commissie-voor-de-opvolging-van-het-beleid-inzake-de-verwijdering-van-vreemdelingen
https://www.myria.be/nl/publicaties/advies-over-de-oprichting-van-een-vaste-commissie-voor-de-opvolging-van-het-beleid-inzake-de-verwijdering-van-vreemdelingen
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fFCO%2fBEL%2f47007&Lang=en
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België moet de wet wijzigen na de arresten-
Makdoudi en -Saqawat en in een doeltreffend 
rechtsmiddel tegen administratieve vasthouding 
voorzien

� Ter opfrissing 

Welke verplichtingen hebben de staten om zich 
te houden aan de arresten van het EHRM?

De lidstaten van de Raad van Europa moeten gevolg 

geven aan de (definitieve) arresten van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens die hen betref-

fen, en aan de beslissingen tot vaststelling van de 

eventuele minnelijke schikkingen. Zij moeten de 

vastgestelde schendingen verhelpen en ze die-

nen individuele maatregelen te nemen ten gunste 

van de verzoeker en/of maatregelen van algemene 

strekking. Zij hebben een beoordelingsmarge met 

betrekking tot de gebruikte middelen. Op de aanne-

ming van de nodige uitvoeringsmaatregelen wordt 

er toegezien door het Comité van Ministers van de 

Raad van Europa. Dat laatste wordt bijgestaan door 

de dienst Uitvoering van de arresten van het Hof.

De veroordeelde staat moet het Comité van 

Ministers een actieplan voorleggen met de voor-

genomen en/of aangenomen maatregelen. Wanneer 

alle maatregelen werden genomen, legt de staat zijn 

‘actiedocument’ voor aan het Comité, dat het kan 

goedkeuren door een definitieve resolutie aan te 

nemen. In geval van twijfel over de interpretatie van 

het arrest, kan het Comité zich tot het Hof wenden.

De dienst Uitvoering van de arresten van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 

onlangs een thematische fiche over asiel en migratie 

gepubliceerd. Die bevat voorbeelden van algeme-

ne en, waar mogelijk, individuele maatregelen die 

door de staten zijn genomen en meegedeeld na 

een veroordeling door het Hof. Deze maatregelen 

omvatten de verspreiding van het arrest, de invoe-

ring van wijzigingen in de wetgeving, de praktijk of 

de rechtspraak. 

Andere actoren kunnen tussenkomen in dat proces. 

Regel 9 van de regels van het Comité van Ministers 

voor het toezicht op de uitvoering van de arresten 

bepaalt dat het Comité van Ministers alle medede-

lingen van niet-gouvernementele organisaties en 

van nationale instellingen voor de bevordering en 

bescherming van de mensenrechten betreffende 

de uitvoering van de arresten in overweging kan 

nemen. Deze procedure staat in de praktijk bekend 

als Rule 9.

In maart 2022 hebben Myria en het Federaal Instituut voor de 

bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens 

(FIRM) in toepassing van Rule 9 een tussenkomst gedaan bij 

het Comité van Ministers23. Het betreft de zaken24-Makdoudi25 

en -Saqawat26 waarin België werd veroordeeld.  

Volgens Myria en het FIRM zijn de problemen die in deze 

arresten worden geïllustreerd van structurele aard. 

Wetswijzigingen zijn dus noodzakelijk om de doeltreffendheid 

van het beroep tegen detentie in een gesloten centrum te 

waarborgen. In de wet moet met name uitdrukkelijk worden 

bepaald dat de onderzoeksrechter de bevoegdheid – en de 

verplichting – heeft om de behandeling van het beroep tegen 

een beslissing tot vrijheidsberoving voort te zetten, zelfs 

indien intussen een nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving 

is genomen. Er zou ook een wijziging nodig zijn om de waar-

borgen die gelden voor beklaagden in voorlopige hechtenis 

in de gevangenis eveneens van toepassing te maken op per-

sonen in administratieve detentie, zoals het feit dat alleen de 

beklaagde een beroep kan instellen bij het Hof van Cassatie 

(terwijl dat in het geval van een administratieve vasthouding 

ook kan worden gedaan door het Openbaar Ministerie of de 

administratie) of dat het Hof van Cassatie binnen 15 dagen 

uitspraak moet doen (terwijl er geen termijn is vastgesteld 

voor de administratieve vasthouding van vreemdelingen). Ook 

wordt er een vereenvoudiging voorgesteld van de regels rond 

de territoriale bevoegdheid van de jurisdicties die bevoegd zijn 

23 Myria, FIRM, Mededeling aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de uitvoering van de arresten Makdoudi t. België en Saqawat t. België, 10 maart 2022. 

24 Voor een samenvatting van deze zaken, zie MyriaDoc 11, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2021, pp. 30-32.

25 EHRM 1 februari 2020, nr. 12848/15, Makdoudi t. België.

26 EHRM 30 juni 2020, nr. 54962/18, Muhammad Saqawat t. België.

https://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=DH-DD(2022)336E
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voor het toezicht op de detentie. Myria en het FIRM moedigen 

de wetgever ook aan om de detentieomstandigheden onder-

deel te maken van de gerechtelijke controle van de recht-

matigheid van de administratieve vasthouding, en om een 

systematische gerechtelijke controle van de administratieve 

vasthouding te overwegen. Tot slot bevelen Myria en het FIRM 

aan dat de wet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

verplicht elk element te onderzoeken dat verband houdt 

met het privé- en gezinsleven van de vreemdeling (relatie, 

huwelijk, geboorte), zelfs indien dat zich heeft voorgedaan 

na het betwiste BGV, en dat er een mechanisme wordt in-

gesteld om de belangen van het kind te eerbiedigen in alle 

beslissingen die hem betreffen (zelfs een terugkeerbeslissing 

die hem niet betreft). 

27 Mededeling van België, Actieplan – Uitvoering van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Makdoudi t. België, 23 december 2020, DH-DD(2021)9, 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a0ee0c. 

28 Mededeling van België, Actieplan – Uitvoering van de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Makdoudi t. België en Saqawat t. België, 24 maart 2022, 
DH-DD(2022)389, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a60b39. 

29 Mededeling van België, Antwoord op de mededeling van Myria en FIRM aan het Comité van Ministers van 10 maart 2022, 10 mei 2022, https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67cad. 

De Belgische staat heeft een eerste actieplan ingediend in 

de zaak-Makdoudi27 in december 2020, dat werd gevolgd 

door een tweede actieplan28 voor beide zaken samen in 2022. 

Afgezien van de individuele maatregelen zijn de enige al-

gemene maatregelen die de Belgische staat heeft meege-

deeld om gevolg te geven aan deze twee veroordelingen de 

publicatie van de arresten en de verspreiding ervan bij de 

autoriteiten evenals bij het Platform mensenrechten. Dat 

platform komt maandelijks bijeen en is samengesteld uit 

onafhankelijke openbare instellingen met een mandaat op 

het gebied van de mensenrechten. Myria maakt er deel van 

uit. De staat heeft vervolgens een mededeling ingediend29 

in antwoord op de Rule 9 van Myria en het FIRM. 

 

AANBEVELINGEN

Myria beveelt het volgende aan:  

 ■ De voortzetting van het onderzoek van de beslissing tot vrijheidsbero-

ving, zelfs indien intussen een nieuwe beslissing is genomen;  

 ■ De toepassing van de procedurele waarborgen van de wet van 20 

juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis op vreemdelingen in 

administratieve detentie; 

 ■ De vereenvoudiging van de regels inzake de territoriale bevoegdheid;

 ■ De uitbreiding van de gerechtelijke controle op de wettigheid van de 

administratieve vasthouding tot de omstandigheden van de detentie;

 ■ Verplichte inaanmerkingneming van alle elementen die relevant zijn 

voor de eerbiediging van het recht op een privé- en gezinsleven, een 

controle ex nunc en de systematische belangenafweging door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen in alle procedures;

 ■ De ambtshalve cassatie door de Raad van State van elke beslissing 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarbij er onvoldoende 

rekening wordt gehouden met de eerbiediging van het recht op een 

privé- en gezinsleven of waarbij geen controle ex nunc plaatsvindt;  

 ■ De invoering van een systematisch mechanisme om het hoger belang 

van het kind te onderzoeken, en de verdeling van de bewijslast met 

betrekking tot dat belang. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a0ee0c
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a60b39
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67cad
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67cad
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Beëindiging van het verblijfsrecht, 
verwijdering en openbare orde: welke 
proportionaliteitscontrole?

Sinds de invoering van de wetten van openbare orde van 

201730 wordt er bijkomend ingezet op het beëindigen van 

het verblijf en het verwijderen van personen die veroordeeld 

werden voor het plegen van strafbare feiten (of in sommi-

ge gevallen van personen die daarvan worden verdacht). 

Eerder werden de mogelijkheden van de overheid om over 

te gaan tot de uitsluiting, weigering en intrekking van de 

internationale beschermingsstatus al uitgebreid. De status 

van internationale bescherming kan worden ingetrokken 

als de begunstigde een gevaar vormt voor de samenleving, 

na een veroordeling voor een bijzonder ernstig misdrijf of 

zelfs zonder veroordeling als er redelijke gronden zijn om de 

betrokkene te beschouwen als een gevaar voor de nationale 

veiligheid. Voor begunstigden van subsidiaire bescherming 

zijn de mogelijkheden nog ruimer. Zij kunnen worden uitge-

sloten van bescherming als ze “een ernstig misdrijf” hebben 

gepleegd en indien zij hun land hebben verlaten enkel en 

alleen om aan een veroordeling te ontsnappen als gevolg 

van een overtreding, hoe klein dan ook, die strafbaar zou zijn 

met een gevangenisstraf indien die in België was gepleegd.31

In 2021 werd bij meer dan een derde van de administratie-

ve aanhoudingen van personen in irregulier verblijf door de 

politie “openbare orde” geregistreerd als motief of een van 

de motieven voor de aanhouding, in 9.303 van de 26.317 

gevallen. Het aandeel gerepatrieerde gedetineerden vanuit 

een gevangenis was goed voor 65% van het totale aantal 

verwijderingen in 2021 (oftewel 1.299 repatriëringen) en 55% 

van dat in 2020 (oftewel 1.156 repatriëringen). De jongste jaren 

en voor de coronacrisis hadden er 1.400 à 1.600 repatriëringen 

betrekking op gedetineerden (oftewel 36-40% van het totale 

aantal repatriëringen).32 

Myria schreef eerder al enkele analyses over het thema einde 

verblijf, verwijdering en openbare orde en over de wetten van 

openbare orde33. In deze katern wordt er een greep uit de 

recente rechtspraak over dat thema behandeld en worden 

er enkele aanbevelingen naar voren geschoven. Met deze 

analyse beoogt Myria niet om exhaustief te zijn, maar wenst 

het de thematiek onder de aandacht te brengen en een aantal 

belangrijke kwesties in deze materie te illustreren.

� Ter opfrissing 

Wat veranderde er in 2017?34

Sinds 29 april 2017 zijn de twee zogenaamde wetten 

“van openbare orde” van kracht, naast een ministe-

rieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden 

die een substantiële hervorming doorvoeren van de 

mogelijkheden om een verblijf in te trekken in het 

geval van problemen met de openbare orde of de 

nationale veiligheid. De kernelementen kunnen als 

volgt worden samengevat:

 ■ Er werden verschillende regimes ingevoerd 

naargelang van de status van de vreemde-

ling: onderdaan van een derde land in kort verblijf 

of niet toegelaten of gemachtigd tot verblijf (arti-

kel 7), onderdaan van een derde land met een ver-

blijf van meer dan drie maanden van beperkte of 

onbeperkte duur (artikel 21), langdurig ingezetene 

of gevestigde onderdaan of met een verblijf van 

meer dan drie maanden die ten minste tien jaar 

ononderbroken in België verblijft (artikel 22) en 

een onderdaan van een EU-lidstaat (artikel 44bis).

30 Wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 […], met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken; 
Wet van 15 maart 2017 tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980; en Ministerieel besluit van 15 maart 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit 
van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden […].

31 Zie art. 55/3/1 en art. 55/4 Vw., ingevoerd door de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de 
aanvragen tot internationale bescherming.

32 253 van de 1.299 personen die gerepatrieerd werden vanuit de gevangenis hebben de Albanese nationaliteit, 208 de Roemeense, 101 de Nederlandse, 94 de Marokkaanse 
en 84 de Algerijnse nationaliteit (zie cijferdeel). 

33 Zie: Myria, Nota over het eindverslag van de Commissie voor de evaluatie van het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en de gedwongen verwijdering van vreemdelingen 
(Commissie-Bossuyt), november 2021, pp. 26-27; Myria, Myriadoc 8, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2018, pp. 34-35; Myria, Myriadoc 5, 
Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2017, pp. 52-55 en Jaarverslag Migratie 2013, pp. 196-203. 

34 Myria, Myriadoc 5, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, 2017.
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 ■ Er zijn geen verwijderings- of terugwijzings-

besluiten meer. Het BGV wordt de enige ver-

wijderingsmaatregel, eventueel vergezeld door 

een inreisverbod (hierna: IV). Dat terwijl aan een 

enkele persoon vroeger soms verscheidene BGV’s 

werden betekend, is de doelstelling nu om dat 

aantal te beperken35. Noch de indiening van een 

verblijfsaanvraag, noch de indiening van een 

verzoek om internationale bescherming van een 

vreemdeling die het voorwerp heeft uitgemaakt 

van een maatregel tot verwijdering of terug-

drijving verandert iets aan deze maatregel. Bij 

het verkrijgen van een tijdelijk verblijf is er der-

halve geen impliciete intrekking meer van het 

BGV, aangezien dat laatste wordt opgeschort (in 

toepassing van art. 1/3 Vw.). Volgens Myria doet 

die maatregel vragen rijzen. Indien een oud BGV 

gereactiveerd wordt, is er immers geen mogelijk-

heid meer om beroep aan te tekenen tegen dat 

BGV, wat problemen stelt op het gebied van het 

recht op een effectief beroep. Een arrest van het 

HvJ bevestigt de legaliteit van deze werkwijze36. 

DVZ kan weliswaar ook een herbevestiging van 

een BGV afgeven. Dat wordt gedaan wanneer 

DVZ meent dat er geen nieuwe elementen zijn. 

 ■ Geen adviezen meer van de Adviescommissie 

(in het geval van een intrekking van verblijf)37, 

maar het hoorrecht en het evenredigheidsbegin-

sel zijn wettelijk erkend.

 ■ Het werd mogelijk om vreemdelingen uit te zet-

ten die in België zijn geboren of in het land 

zijn aangekomen voor de leeftijd van twaalf 

jaar, wat vroeger niet het geval was.

 ■ De verschillende regimes maken het mogelijk 

om een verblijf in te trekken op grond van 

een beslissing die verband houdt met de duur 

van het verblijf en de ernst van de aantasting 

van de openbare orde en de nationale veiligheid:

 ■ aan een onderdaan van een derde land met een 

verblijfsrecht of in irregulier verblijf kan een BGV 

worden afgegeven wanneer hij door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde of de nationale 

veiligheid te kunnen schaden.

 ■ Van een onderdaan van een derde land die een 

langdurig ingezetene is of die is gevestigd of 

toegelaten tot een verblijf van meer dan tien 

jaar in België kan het verblijf worden ingetrok-

ken en aan hem of haar kan er een BGV worden 

afgegeven om ernstige redenen van openbare 

orde of nationale veiligheid.

 ■ van een burger van de EU kan het verblijf wor-

den ingetrokken en aan hem of haar kan een 

BGV worden afgegeven volgens een systeem 

met verschillende gradaties, gaande van re-

denen van openbare orde, nationale veiligheid 

of volksgezondheid (recent verblijf) over ern-

stige redenen van openbare orde of nationa-

le veiligheid (duurzaam recht op verblijf) tot 

dwingende redenen van nationale veiligheid 

(duurzaam recht op verblijf sinds minstens tien 

jaar en minderjarigen). Bovendien kan aan de 

EU-burgers voortaan ook een IV worden opge-

legd. Niettemin zijn de criteria voor het bepalen 

van deze verschillende graden van ernst niet 

gedefinieerd in de wet, waardoor er ruimte blijft 

voor juridische onzekerheid.

De categorieën van personen die beslissingen tot beëindiging 

van verblijf, afgifte van een BGV en het opleggen van een 

IV kunnen ontvangen worden almaar omvangrijker. Daarbij 

moet er volgens Myria op worden gewezen dat de perso-

nen die hun verblijfsrecht (en soms ook hun Belgische 

nationaliteit) verliezen en/of het land worden uitge-

zet om redenen van openbare orde heel uiteenlopende 

profielen hebben. Sommige personen werden bijvoorbeeld 

aangehouden wegens zwartwerk. Anderen pleegden ernstige 

misdrijven, verloren vervolgens hun verblijfsrecht en maakten 

het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel nadat ze 

van heel jonge leeftijd waren opgegroeid in België en hun land 

van nationaliteit in werkelijkheid niet (goed) kennen. Dat een 

persoon wordt beschouwd als een risico voor de openbare 

orde heeft meteen een impact op heel wat andere aspecten 

van diens rechtspositie in België, zoals de maximale duur van 

het inreisverbod dat aan hem of haar opgelegd kan worden, 

de beperking van de detentieduur38 of de mogelijkheid dat 

de betrokkene uitgesloten wordt van de bescherming tegen 

35 In de praktijk nam het aantal terugkeerbesluiten effectief sterk af: 47.811 in 2016, 45.601 in 2017, 34.877 in 2018, 30.934 in 2019 en het aantal neemt nog altijd af met 25.916 in 
2021. De daling kan evenwel ook (deels) te wijten zijn aan andere oorzaken. Zo kon ingevolge arrest RvS 238 170 van 11 mei 2017 geen BGV meer worden afgegeven aan een 
persoon aan wie een verblijfsweigering betekend wordt waartegen een schorsend beroep openstaat, zolang dat beroep ingediend kan worden of zolang het hangende is.

36 HvJ 15 februari 2016, C-601/15 J.N. t. staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

37 Voor de invoering van deze wet gaf een Adviescommissie, bestaande uit een magistraat, een advocaat en iemand van de ngo-wereld, een advies over een intrekking van 
verblijf.

38 Wanneer men het niet noodzakelijk acht voor de bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid kan de betrokkene na vijf maanden vasthouding worden 
vrijgesteld. Wanneer men dat wel noodzakelijk acht, kan de termijn altijd worden verlengd met telkens een maand, tot maximaal acht maanden (art. 7 Vw.). Dat staat uiteraard 
de toepassing van de maximale detentietermijn niet in de weg.
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verwijdering tijdens een eventuele procedure tot aangifte 

van huwelijk of wettelijke samenwoning39. 

� Enkele meldingen uitgelicht 

Twee gevallen van terugdrijving zonder formele 

beslissing tot intrekking van het verblijf

 ■ Een Aziatische man landt in Zaventem met een 

vals visum en enkele ontbrekende pagina’s in zijn 

paspoort. Hij wordt aangehouden en er wordt 

een pv opgesteld wegens gebruik van valse ge-

schriften. Hij krijgt – na het doorlopen van een 

asielprocedure – een BGV, een beslissing tot vast-

houding en een inreisverbod, en dat om redenen 

van openbare orde op basis van het voormelde 

pv en zonder dat hij strafrechtelijk vervolgd of 

veroordeeld wordt. 

 ■ Een man die zegt al zes à zeven jaar in België te 

verblijven werd drie keer aangehouden bij pogin-

gen om irregulier de oversteek te maken naar het 

Verenigd Koninkrijk. Naar aanleiding van de eerste 

aanhouding kreeg hij een BGV en een inreisver-

bod van drie jaar. Later werd hij veroordeeld tot 

een definitieve gevangenisstraf van zes maanden 

wegens onwettige binnenkomst of onwettig ver-

blijf in België. Sinds twee jaar heeft hij een relatie 

met een Belgische vrouw. Begin 2022 startten ze 

een procedure op om wettelijk samen te wonen. 

Enkele maanden later werd hij evenwel opgeslo-

ten: eerst in de gevangenis, vervolgens werd hij 

overgebracht naar een gesloten centrum. Hoewel 

er nog geen beslissing werd genomen rond zijn 

aanvraag tot wettelijke samenwoning, dreigt hij 

gerepatrieerd te worden en komt het gezinsle-

ven van hem en van zijn vriendin mogelijk in het 

gedrang. Wanneer er geen sprake van een risico 

voor de openbare orde is, is men beschermd te-

gen verwijdering tijdens deze procedure. Als dat 

risico er wel is, niet.40

De begrippen openbare orde 
en nationale veiligheid

Het begrip openbare orde wordt in de verblijfswet in een 

hele reeks gevallen gebruikt, in het kader van toegangs- en 

verblijfsweigeringen of -beëindigingen, in de context van het 

uitvaardigen van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

het afgeven van een (langdurig) inreisverbod, ...41 In de ver-

blijfswet worden begrippen gehanteerd die verschillende 

gradaties van ernst van dat gevaar voor de openbare 

orde en de nationale veiligheid uitdrukken: redenen 

van openbare orde of nationale veiligheid, ernstige42 

en daadwerkelijke bedreiging van de openbare orde of de 

nationale veiligheid, dwingende redenen van nationale vei-

ligheid, … De wet bevat evenwel geen duidelijke afbakening 

van deze begrippen. Ze leiden in ieder geval vaak tot hetzelfde 

gevolg: de beëindiging van het verblijfsrecht.

 

AANBEVELING

Myria meent dat de omschrijving van de be-

grippen gevaar voor de openbare orde en 

nationale veiligheid en de gradatie ertussen 

momenteel heel vaag zijn en het onderscheid 

duidelijker dient te worden aangegeven in de 

wet. Een duidelijkere omkadering is even-

eens nodig voor de begrippen “uitzonderlijke 

ernstige omstandigheden” ingeroepen bij de 

terbeschikkingstelling van de regering en 

van “(ernstige) redenen van openbare orde 

of nationale veiligheid”, in het kader van de 

verwijdering van de vreemdeling43. 

39 Voor meer en algemene info over deze impact, zie Jaarverslag migratie 2013, pp. 198-199.

40 Deze melding werd opgesteld o.b.v. de informatie die ter beschikking was gesteld van Myria op 4 augustus 2022.

41 Het begrip komt onder meer voor in de artikelen 3, 7, 16bis, 21, 43 en 44bis Vw.

42 Volgens het Hof van Justitie kunnen “ernstige redenen” onder meer terroristische misdrijven (HvJ 24 juni 2015, C-373/13, H.T.) of drugshandel (HvJ 23 november 2011, 
C-145/09, Baden-Württemberg t. Tsakouridis) betreffen.

43 Zie ook Myria,  Jaarverslag Migratie 2013, Publieke orde, detentie en verwijdering, pp. 193-199; Myria, MyriaDocs #5, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen 
in België. Terugkeer, tegen welke prijs?, 2017.
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De verschillende interpretaties over welke feiten in de praktijk 

onder een bepaalde noemer worden geplaatst en de on-

duidelijkheid over het onderscheid tussen de verschillende 

gradaties van ernst blijken ook uit de rechtspraak. Hieronder 

een illustratie van hoe deze concepten in de praktijk worden 

toegepast.  

 

Criminele feiten gepleegd door gevestigde 

vreemdeling die jonger dan twaalf jaar was bij 

aankomst in België moeten heel ernstig zijn om 

het verblijf te beëindigen

Een Congolese man die naar eigen zeggen op ze-

venjarige leeftijd naar België kwam werd in 1999 

geregulariseerd en verkreeg een tiental jaar later een 

C kaart (verblijfsrecht van onbepaalde duur). Hij werd 

als minderjarige na een aantal plaatsingen door de 

jeugdrechtbank als volwassene meermaals veroor-

deeld, onder meer wegens diefstal door middel van 

geweld of bedreiging, heling en bendevorming. In 

2018 werd zijn verblijf beëindigd wegens ernstige 

redenen van openbare orde (in toepassing van ar-

tikel 22 Vw.). De RvV verwierp zijn beroep44, maar 

de RvS vernietigde dat arrest. Immers, het GwH45 

beperkte de toepasbaarheid van de artikelen 21 en 

22 Vw. wanneer de betrokken vreemdeling in België 

geboren was of aankwam in België voor hij of zij 

twaalf jaar was tot bijzonder ernstige feiten zoals 

terrorisme of zware criminaliteit. Een andere inter-

pretatie van deze artikelen vormt een schending 

van grondwettelijke bepalingen.46

 

Einde verblijf familielid Unieburger wegens ern-

stige bedreiging voor de nationale veiligheid 

zonder veroordeling

Een Turkse man die in 2002 trouwde met een 

Nederlandse vrouw was sinds 2006 gekend 

als lid van de Turkse Hezbollah in België bij de 

Staatsveiligheid (VSSE). De VSSE stelde dat vast 

omwille van zijn verantwoordelijke functie in een 

aan de Turkse Hezbollah gelinkte moskee en voor-

namelijk door de financiële steun die hij aan die 

moskee bood. Hij werd niet veroordeeld, maar in 

een VSSE-nota van maart 2021 werd gesteld dat 

de dreiging nog altijd actueel zou zijn. Na hiervan 

recent op de hoogte gebracht te zijn, stelde DVZ om 

ernstige redenen van nationale veiligheid een 

einde aan het verblijf van de man. Ook ging hij over 

tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod 

(IV). De RvV verwierp het beroep en verwees naar 

de nota van de VSSE waarin staat dat de Turkse 

Hezbollah een terroristische groepering is 

die de neiging heeft de ernstige criminele feiten 

(moorden, ontvoeringen, folteringen) waarvoor haar 

leden werden veroordeeld te minimaliseren of zelfs 

compleet te ontkennen.47 De RvS bevestigde het 

verwerpingsarrest van de RvV in een beschikking 

tot niet-toelaatbaarheid. De betrokkene toonde niet 

aan dat het hoorrecht of het recht van verdediging 

geschonden was, hij toonde niet aan dat hij geen lid 

was van de beweging of hen niet financieel steunde 

of dat de vaststellingen van de VSSE genuanceerd 

zouden moeten worden.48

Rapporten van inlichtingendiensten volstaan even-

wel niet altijd om de beslissing tot beëindiging van 

verblijf, tot afgifte van een bevel om het grond-

gebied te verlaten en tot het opleggen van een IV 

te schragen. Zo vernietigde de RvV bij Verenigde 

Kamers een dergelijke beslissing met IV van vijftien 

jaar: de strafvervolging die geleid had tot de ver-

oordeling van een Marokkaanse man was niet-ont-

vankelijk bevonden omwille van een onherstelbare 

inbreuk op het recht op een eerlijk proces en de RvV 

achtte het onduidelijk in hoeverre deze elementen 

toch meespeelden in de beslissingen van DVZ.49

44 RvV 27 juni 2019, nr. 223 309.

45 GwH 18 juli 2019, nr. 112/2019, B.24.10.

46 RvS 14 januari 2021, nr. 249 488. Nadien vernietigde de RvV de beslissing van DVZ, bij arrest nr. 266 157, van 23 december 2021.

47 RvV 11 oktober 2021, nr. 261 989.

48 RvS 3 februari 2022, nr. 14735(c).

49 RvV (VK) 16 december 2021, nr. 265 593.
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Relevante factoren die 
de beslissing van de 
overheid beïnvloeden
Na feiten van openbare orde gepleegd te hebben kan die 

persoon niet zonder meer uitgewezen worden. Wanneer er 

overwogen wordt om een beslissing tot beëindiging van het 

verblijf en/of een bevel om het grondgebied te verlaten te 

nemen, al dan niet met een inreisverbod (IV), moet de staat 

een afweging maken waarbij onder meer de ernst van het 

misdrijf afgewogen wordt tegen onder meer het recht op een 

privé- en gezinsleven van de betrokkene. Druggerelateerde 

criminaliteit bijvoorbeeld weegt zwaar door in de beoordeling 

van de ernst.50 Er moet een proportionaliteitstoets gebeuren51 

en de overheid moet bijvoorbeeld nagaan of de betrokkene 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor 

een fundamenteel belang van de samenleving vormt52. De 

persoon ten aanzien van wie men een dergelijke beslissing 

overweegt te nemen heeft altijd recht op een individuele 

beoordeling van diens situatie.53 

De factoren waarmee er rekening moet worden gehouden 

zijn mee bepaald door rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)54. Het betreft 

onder meer de aard en de ernst van de gepleegde misdrij-

ven, de duur van het verblijf van de betrokkene in het 

gastland, de tijd die verstreken is sinds het gepleegde 

misdrijf en het gedrag van de betrokkene sindsdien, de 

nationaliteit van de betrokkene, de gezinssituatie zoals 

de duur van een huwelijk en het feit of een eventuele 

partner op de hoogte was van de criminele feiten, of 

er kinderen zijn en indien dat het geval is hun leeftijd, 

de moeilijkheid om een eventueel gezinsleven voort 

te zetten in het land van herkomst, het hoger belang 

van eventuele kinderen, de banden met het land van 

herkomst en met het gastland.55 Het EHRM laat de staten 

de jongste jaren een steeds ruimere appreciatiemarge. Het 

Hof meent dat het niet zijn opdracht is om de proportiona-

liteitstoets die de overheid deed opnieuw uit te voeren56.

In sommige gevallen worden er in de Belgische wet criteria 

genoemd waarmee bij de toepassing van dat begrip reke-

ning moet worden gehouden, zoals de mate van dreiging 

die uitgaat van een persoon, de banden met het land van 

herkomst en het gastland, de leeftijd, de socio-economische 

situatie en dergelijke. De beoordeling wordt overigens op een 

enigszins andere wijze gemaakt bij Unieburgers57 dan bij 

derdelanders58. Unieburgers mogen in ieder geval niet aan 

strengere regels worden onderworpen dan derdelanders, 

maar wanneer er geen Unierechtelijke regeling is, kunnen 

de nationale overheden wel gelijkaardige regels opleggen 

aan Unieburgers. Beperkingen van het recht op vrijheid van 

verkeer en verblijf kunnen alleen als die in overeenstemming 

zijn met de algemene beginselen zoals het evenredigheids-

beginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van de 

Unieburger.59

In theorie wordt er altijd een afweging gemaakt, maar in de 

praktijk is het volgens Myria maar erg de vraag of deze 

bepalingen afdoende garanderen dat de maatregelen 

proportioneel zijn en of ze bovendien leiden tot een 

effectief veiligere samenleving. Wanneer een persoon 

het verblijfsrecht verliest na een strafrechtelijke veroorde-

ling, heeft die logischerwijze geen vast adres meer, raakt 

die gemarginaliseerd en wordt hij of zij niet meer deskundig 

opgevolgd. Het is bovendien mogelijk dat de betrokkene 

meer geneigd is tot recidive. Het is a fortiori de vraag of de 

samenleving beter beschermd is wanneer de betrokkene 

geen verblijfsrecht heeft maar onverwijderbaar is. Dat kan 

het geval zijn omdat de verwijdering van een persoon 

een schending van het verbod op foltering (artikel 3 

van het EHRM) zou uitmaken of wanneer er praktische 

zaken zijn die de verwijdering onmogelijk maken, zoals 

het feit dat geen enkel land de betrokkene erkent als een 

staatsburger van dat land en bereid is een laissez-passer af 

te geven. Deze personen verdwijnen vaak “dans la nature” 

zonder enige opvolging. Er is bijvoorbeeld een risico op een 

schending van het verbod op foltering wanneer er een re-

eel risico is op represailles door de overheid bij terugkeer of 

door het gebrek aan een adequate medische behandeling 

voor de betrokkene in het land van herkomst. In het verleden 

werden voornamelijk personen uitgesloten van internationale 

50 C. Murphy, “The concept of integration in the jurisprudence of the European Court of Human Rights”, EJML, 2010, pp. 23-43.

51 Zie bijvoorbeeld art. 27.2 en 28.1 van de burgerschapsrichtlijn.

52 Zie bijvoorbeeld art. 23 Vw.

53 GwH 18 juli 2019, nr. 111/2019, B.14.2.

54 Zie onder meer de mijlpaalarresten: EHRM 2 augustus 2001, 54273/00, Boultif t. Zwitserland, EHRM 18 oktober 2006, Üner t. Nederland en EHRM 23 juni 2008, nr. 1638/03. 
In het arrest-Üner ging het EHRM een strengere norm hanteren, ook voor personen die een hoge mate van integratie konden aantonen. In het arrest-Maslov t. Oostenrijk 
werd gekaderd welke “zeer ernstige redenen” er moesten zijn om een gevestigde migrant te verwijderen.

55 Zie EHRM 18 oktober 2006, nr. 46410/99, Üner t. Nederland, §§57-60 en EHRM (GK) 23 juni 2008, nr. 1638/03, Maslov t. Oostenrijk.

56 Zie bijvoorbeeld EHRM 14 september 2017, nr. 41215/14. In die zin, zie E. Delval, “Expulsion de migrants de longue durée au regard de l’article 8 – lorsque le tournant procédural 
du contrôle européen prend le pas sur l’examen de la substance”, Cahiers de l’EDEM, maart 2022.

57 In art. 44 Vw. bijvoorbeeld inzake de verblijfsbeëindiging van Unieburgers en hun familieleden moet er rekening worden gehouden met: “[…] de duur van het verblijf van de 
burger van de Unie of zijn familielid op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in 
het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.” 

58 In art. 23 Vw. bijvoorbeeld wordt gesteld dat er rekening moet worden gehouden met: “[…] de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of de nationale veiligheid 
die hij heeft begaan, of met het gevaar dat van hem uitgaat, en met de duur van zijn verblijf in het Rijk.”

 “Er wordt ook rekening gehouden met het bestaan van banden met zijn land van verblijf of met het ontbreken van banden met zijn land van oorsprong, met zijn leeftijd en 
met de gevolgen voor hem en zijn familieleden.”

59 De algemene beginselen worden uiteengezet in art. 27 burgerschapsrichtlijn; HvJ 22 juni 2021, C-718/9; GwH 23 december 2021, nr. 187/2021.
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bescherming in toepassing van de Conventie van Genève 

bijvoorbeeld, omdat de betrokkene misdrijven tegen de men-

selijkheid pleegde in het land van herkomst. Sinds de eerder 

beschreven hervormingen zijn er meer categorieën van 

personen die bij verwijdering risico zouden lopen op 

een schending van artikel 3 EVRM. Heel wat personen 

die andere types misdrijven plegen nadat zij in België 

internationale bescherming hadden gekregen verliezen 

hun status (eventueel met een niet-terugleidingsclau-

sule) en later hun verblijfsrecht. Zo neemt het aantal 

personen toe dat niet verwijderd kan worden ingevolge 

een mogelijke schending van artikel 3 EVRM. Volgens 

Myria moet men, voordat men overgaat tot het beëindigen 

van het verblijfsrecht en/of het afgeven van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en/of een IV, overwegen of dat wel 

ten bate van de samenleving is en het geen disproportionele 

impact zou hebben op de betrokkene.

De casussen die beschreven worden in deze katern illustreren 

dat er heel wat zaken overwogen moeten worden wanneer 

dergelijke beslissingen worden genomen.

� Een melding uitgelicht 

Bij een bezoek in een gesloten centrum hebben 

medewerkers van Myria een jongeman ontmoet 

die sinds zijn kindertijd in België woont. Zijn naaste 

familieleden hebben allemaal de Belgische natio-

naliteit en hij heeft een Belgisch kindje. Sinds zijn 

puberteit pleegde hij heel wat misdrijven. Zijn ver-

blijfsrecht werd beëindigd om redenen van open-

bare orde en hij werd in detentie geplaatst. Daar 

werd hij tijdens zijn maandenlange opsluiting almaar 

wanhopiger, hij zou gescheiden worden van alle 

mensen die hij kent en heeft geen werkelijke her-

innering aan zijn kortstondige verblijf in zijn land 

van herkomst als peuter. De man vertelde Myria en 

de personeelsleden van de gesloten centra waar 

hij opgesloten zat meermaals dat hij overwoog om 

zelfmoord te plegen. Zijn opstandige toon tijdens 

de eerste gesprekken met Myria ging tijdens zijn 

vasthouding over in wanhoop. Na heel wat over-

plaatsingen en isolatieregimes wegens opstandig 

gedrag werd hij uiteindelijk na een maandenlange 

vasthouding vrijgesteld.

 

Geen schending artikel 8 EVRM bij verwijdering 

met permanent inreisverbod60

Het EHRM zag geen schending van het recht op een 

privé- en gezinsleven (artikel 8 EVRM) in de casus 

van een jonge Turkse man die na het plegen van 

enkele kleinere misdrijven en vervolgens ernstige 

drugsmisdrijven zijn verblijfsrecht verloor, 

verwijderd werd en een permanent IV kreeg. 

De man was in Denemarken geboren en had er 

altijd wettig verbleven. Hij woonde bij zijn ouders 

en broers en zussen en was zelf ongehuwd en 

kinderloos. Tijdens zijn jeugd reisde hij meermaals 

naar Turkije. Hoewel hij Koerdisch en Turks spreekt, 

spreekt hij deze talen minder goed dan Deens. De 

Deense rechtbank had geoordeeld dat de aard en de 

ernst van de misdrijven en de waarschijnlijkheid dat 

hij opnieuw misdrijven zou plegen opwegen tegen 

de impact van de maatregelen op de man zelf. Ook 

bevestigde het Hof de vreselijke impact van drugs 

op de samenleving, zoals de Deense rechtbank 

aangehaald had. De man was overigens verwijderd 

vlak na het uitzitten van zijn straf, waardoor er 

geen argument gemaakt kon worden over het 

tijdsverloop tussen de feiten en de verwijdering. 

Het Hof herinnert aan het subsidiariteitsbeginsel 

en meent dat, gelet op de bedreiging die de man 

vormt voor de openbare orde en de afwegingen 

die gemaakt werden door de Deense rechtbank, 

geen schending van artikel 8 EVRM vastgesteld 

kon worden.

Een belangrijk aspect waarmee de overheid rekening 

moet houden bij het nemen van een beslissing is 

de familiale situatie van de betrokkene. Zo kan de 

overheid strenger zijn als een in België gevestigde 

persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft 

nog geen eigen gezin heeft dan wanneer dat wel 

het geval is.61

60 EHRM 30 november 2021, nr. 40240/19, Avci t. Denemarken.

61 EHRM 30 november 2021, nr. 40240/19, Avci t. Denemarken, §27.
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Geboren en opgegroeid in Denemarken, meer-

dere veroordelingen en een inreisverbod van 

zes jaar

Aan een Pakistaanse man die in 1986 geboren is in 

Denemarken werd na een veroordeling in 2018 tot 

zestig dagen gevangenisstraf (de straf werd inge-

kort in beroep) wegens bedreiging van een poli-

tie-inspecteur een IV van zes jaar opgelegd. Hij was 

eerder al dertien keer veroordeeld sinds 2003, onder 

meer omdat hij de leider was van een bende, een 

verboden mes bezat in de publieke ruimte, geweld 

gepleegd had en zonder rijbewijs gereden had. Hij 

had geen eigen gezin in Denemarken, maar zijn 

ouders en vier broers en zussen wonen er wel. Er 

wordt evenwel geen beschermenswaardig gezins-

leven aangenomen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen of tussen meerderjarige broers en zussen, 

tenzij ze bijkomende elementen aanbrengen die het 

tegendeel aantonen. Het EHRM oordeelde dat het 

niet onmogelijk zou zijn voor de man om een leven 

op te bouwen in Pakistan en dat het IV van zes jaar 

beperkt is, hij werd niet verboden om na die zes 

jaar zijn privéleven voort te zetten in Denemarken.62

Schending recht op een privéleven van een 

gevestigde persoon die niet de Belgische na-

tionaliteit heeft met mentale gezondheidspro-

blemen, geen schending verbod op foltering63

Een Turkse man was op zesjarige leeftijd aange-

komen in Denemarken en pleegde als tiener een 

overval. Later was hij een van de leden van een 

groep die een man zo zwaar toetakelde dat hij stierf 

aan zijn verwondingen. Hij werd initieel veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van zeven jaar en tot een 

permanent inreisverbod, maar na een diagnose 

van (vermoedelijke) schizofrenie werd hij geïnter-

neerd. Op een tante na woonde de familie van de 

alleenstaande man in Denemarken. Hij had Turkije 

niet meer bezocht sinds zijn zestiende. Een aantal 

jaren later werd hij gerepatrieerd naar Turkije, waar 

hij alleen zou hebben geleefd. Hij wilde zich bij zijn 

moeder in Denemarken vervoegen en stapte naar 

de rechter.

Wat het verbod op foltering betreft, stelde het EHRM 

dat de standaard die ontwikkeld werd in het ar-

rest-Paposhvili onterecht niet correct toegepast 

wordt. Wanneer een persoon ernstig ziek is, en dat 

kan een mentale gezondheidsproblematiek betref-

fen, moet er worden nagegaan of de betrokkene een 

reëel risico zou lopen wegens het ontbreken van 

een passende behandeling in het herkomstland of 

er een reëel risico zou lopen op een ernstige, snelle 

en onomkeerbare achteruitgang van zijn gezond-

heidstoestand met intens lijden als gevolg of een 

aanzienlijke vermindering van de levensverwachting. 

De ernst van de slechte behandeling die vereist is 

om een schending van artikel 3 EVRM vast te kun-

nen stellen kon evenwel niet worden aangetoond. 

Zelfs als zijn toestand zou verergeren, zou dat geen 

gevaar voor hemzelf in de zin van een voormeld reëel 

risico uitmaken: hij zou voornamelijk een gevaar 

kunnen zijn voor anderen.

Wel stelde het EHRM een schending vast van het 

recht op een privéleven van de man die een ge-

vestigde migrant is die kwetsbaarder is dan andere 

gevestigde migranten. Mentale gezondheid vormt 

immers een belangrijk onderdeel van het recht op 

een privéleven. Bovendien kan agressie een gevolg 

zijn van schizofrenie en was er vastgesteld dat hij 

omwille van zijn ziekte niet strafrechtelijk schul-

dig bevonden was voor zijn misdrijven. Sinds hij 

de voormelde misdrijven gepleegd had, was zijn 

agressieve verdrag verbeterd en dat had geleid tot 

de beëindiging van zijn internering. Er werd geen 

schending van het recht op een gezinsleven vast-

gesteld door het EHRM.

 

62 EHRM 12 januari 2021, nr. 26957/19.

63 EHRM 7 december 2021, nr. 57467/15, Savran t. Denemarken.
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AANBEVELING

Myria beveelt aan dat er een transversale 

bepaling ingevoerd wordt die alle factoren 

opsomt waarmee er rekening moet worden 

gehouden, ook wanneer een verblijfsrecht 

beëindigd of ingetrokken wordt omwille van 

redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid. 

Volgens Myria is het van cruciaal belang dat 

bij elke beslissing tot weigering of beëindi-

ging van verblijf, bij elk terugkeerbesluit en bij 

elke beslissing tot afgifte van een inreisverbod 

(en de duur ervan) een afweging van het 

recht op een privé- en gezinsleven (arti-

kel 8 EVRM) en het (absolute) verbod op 

foltering (artikel 3 EVRM) gemaakt wordt. 

Deze afweging moet volgens Myria nagelezen 

kunnen worden in een dergelijke beslissing, in 

overeenstemming met de uitdrukkelijke moti-

veringsplicht ex art. 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991. Het volstaat volgens Myria niet dat uit 

het bestuderen van het administratief dossier 

blijkt dat deze afwegingen werden gemaakt.64

Inreisverbod (IV)
Een persoon die een bevel om het grondgebied te verlaten 

kreeg en die feiten van openbare orde pleegde ontvangt vaak 

of nagenoeg altijd een IV van enkele jaren. Tegen een IV an 
sich kan er overigens geen procedure in uiterst dringende 

noodzakelijkheid (UDN-procedure) worden ingesteld, alleen 

een annulatieberoep65. De betrokkene verkeert dan niet in 

de mogelijkheid om ongehinderd een verblijfsprocedure op 

te starten. Wanneer hij of zij dat toch doet, wordt hij of zij 

in principe herinnerd aan de verplichting om het IV na te 

leven, indien er geen verdere maatregelen worden genomen 

met het oog op de verwijdering van de betrokkene. Wanneer 

bijvoorbeeld de ouder van een minderjarig Belgisch kind 

die irregulier in België woont gezinshereniging aanvraagt 

met dat kind, moet DVZ alleen toetsen of er een bijzondere 

afhankelijkheid is tussen ouder en kind die ertoe zou leiden 

dat het Belgische kind gedwongen zou zijn om de ouder te 

vergezellen naar het herkomstland. De verplichting om de 

procedure inzake de schorsing of de opheffing van een IV 

op te volgen (zie infra) mag niet tot gevolg hebben dat het 

nuttige effect van het Unieburgerschap (ex art. 20 Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU)) van 

een statische Belg teniet wordt gedaan.66

Het aantal in België afgeleverde IV’s evolueerde de jongste 

jaren sterk. Zo werden er in 2015 nog 3.637 afgegeven, in 

2018 1.825, in 2020 3.677 en in 2021 2.576. Sinds de wetten 

van openbare orde van 2017 kan DVZ ook IV’s afleveren aan 

Unieburgers. De duurtijd van het opgelegde IV hangt onder 

meer af van de ernst van de gepleegde misdrijven. In 2021 

had 51% van de aan derdelanders afgegeven IV’s een duur 

van een tot drie jaar en 46% een duurtijd van zes jaar of meer. 

Bij Unieburgers bedroeg de duurtijd van de meerderheid van 

de IV’s (87%) zes jaar of meer.67 Dat verschil in gemiddelde 

duurtijd tussen Unieburgers en derdelanders kan worden 

verklaard door het feit dat omwille van het recht op vrij verkeer 

dat zij genieten Unieburgers niet snel worden onderworpen 

aan een IV en wanneer dat alsnog gebeurt, is het doorgaans 

om redenen van openbare orde.

Rond de duurtijd van een IV moet er altijd een uitdrukkelijke 

motivering staan in de beslissing waarin een IV wordt opge-

legd.68 Doorgaans acht het EHRM een permanent IV in strijd 

met artikel 8 EVRM69. Uitzonderlijk doorstaat een dergelijk 

verbod wel de toetsing door het Hof70. Ook korte IV’s kunnen 

overigens een schending van artikel 8 EVRM uitmaken71.

DVZ geeft aan er dat in België nog geen inreisverboden met 

onbepaalde termijn werden afgegeven. De duurtijd varieert 

in België tussen de 3 en 20 jaar.72

64 In 2013 formuleerde het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding deze aanbeveling, in combinatie met enkele elementen die elders in de tekst worden  
aangestipt, nog als volgt: “Om een grotere rechtszekerheid te verzekeren, beveelt het Centrum aan dat die criteria in een wettekst zouden worden opgenomen. Daardoor zou 
de overheid immers geval per geval een volledige en gedetailleerde evaluatie moeten uitvoeren van de evenredigheid tussen het gedrag van de persoon en zijn grondrechten, 
maar eveneens van de banden die hij met de samenleving heeft opgebouwd. Die criteria zouden eveneens concrete elementen vormen die door de rechtbanken moeten 
worden onderzocht in het kader van de controle op de wettigheid van de beslissingen en van hun motivering”, Jaarverslag Migratie 2013, p. 203. Ook in dit hoofdstuk deed 
Myria overigens al enkele aanbevelingen met het oog op het implementeren van bijkomende garanties inzake de grondrechten van vreemdelingen. 

65 RvS 5 december 2019, nr. 13585 (c).

66 HvJ 8 mei 2018, C-82/16, K.A., §56. Een statische Belg is een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van het recht op vrij verkeer.

67 Zie cijferdeel.

68 Zie bijvoorbeeld RvV 2 juli 2020, nr. 238 243.

69 Zie bijvoorbeeld een aantal zaken waarin het EHRM oordeelde dat art. 8 EVRM geschonden werd door de afgifte van een permanent inreisverbod: EHRM 13 februari 2001, 
nr. 47160/99, Ezzouhdi t. France, § 34, EHRM 27 oktober 2005, nr. 32231/02, Keles t. Germany, § 66, EHRM 23 september 2010, nr. 25672/07, Bousarra t. France, § 53.

70 Dat is het geval in EHRM 30 november 2021, 40240/19, Avci t. Denemarken.

71 In Nunez t. Noorwegen woog het belang van het kind bijvoorbeeld sterk door. Het twee jaar durende verbod voor de moeder van in Noorwegen geboren kinderen om het 
land te betreden werd niet proportioneel bevonden tegenover het gevaar dat ze stelde voor de nationale veiligheid. EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nunez t. Noorwegen.

72 Informatie ontvangen van DVZ tijdens de nalezing van dit verslag.
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Vernietiging inreisverbod (IV) van acht jaar 

wegens winkeldiefstal

Een vrouw die meer dan achttien jaar irregulier in 

België verbleef werd tweemaal veroordeeld wegens 

diefstal van levensmiddelen. De RvV vernietigde 

het IV omdat – hoewel het plegen van diefstallen 

laakbaar is en mevrouw verbruiksgoederen van 

beperkte waarde ontvreemdde – deze feiten niet 

toelaten om in redelijkheid te oordelen dat zij een 

ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde 

of de nationale veiligheid.73

Procedure tot schorsing of intrekking van 
een inreisverbod

Unieburgers en hun familieleden kunnen de schorsing of 

de intrekking van een IV aanvragen vanuit het land van oor-

sprong of verblijf en een beslissing moet worden genomen 

binnen de zes maanden. De Unieburger heeft tijdens de 

behandeling van die aanvraag geen recht van toegang of 

verblijf in België.74 

Derdelanders moeten een gemotiveerde aanvraag indienen, 

nadat zij de eerder aan hen afgegeven verplichting tot te-

rugkeer nageleefd hebben. Zij moeten een schriftelijk bewijs 

leveren van het verlaten van het land. Een beslissing moet 

binnen de vier maanden worden genomen en ook derdelan-

ders hebben tijdens de behandeling geen recht op toegang 

of verblijf.75

In heel wat gevallen verlaat de persoon aan wie een inreis-

verbod afgegeven wordt het grondgebied niet of wil die te-

rugkeren naar België voordat de geldigheidsduur van het 

inreisverbod afgelopen is, bijvoorbeeld omdat hij of zij daar 

een gezin heeft. Myria herinnert wat deze aanvragen en 

de stilzwijgende weigering ervan betreft aan de materiële 

motiveringsplicht. In de praktijk blijkt vaak dat de beperkte 

duur van het IV veeleer dode letter blijft, aangezien er vaak 

geen antwoord komt en wanneer de aanvraag tot opheffing 

ervan in België gebeurt, dat doorgaans tot een weigering 

leidt aangezien de betrokkene zich opnieuw naar het land 

van herkomst moet begeven en het verlopen van het IV daar 

moet afwachten76 of daar de aanvraag moet indienen.

 

AANBEVELING

Myria beveelt aan dat de procedure van de 

aanvraag tot schorsing of opheffing van een 

inreisverbod uniform wordt gemaakt en wordt 

hervormd, zodat deze procedure afdoende 

rekening houdt met mogelijke schendingen 

van artikel 20 VWEU (voor wat (statische) 

Unieburgers en hun familieleden betreft) en 

artikel 3 en 8 EVRM (voor wat Unieburgers, 

hun familieleden en derdelanders betreft). 

Volgens Myria moet het voor personen die 

op verdedigbare wijze opwerpen een risico 

te lopen op een schending van artikel 3 of 8 

EVRM of artikel 20 VWEU mogelijk worden dat 

de aanvraag vanuit België wordt ingediend.

 

Ook herinnert Myria aan zijn eerdere aanbeveling om de ge-

gevens rond de verzoeken en de beslissingen tot opheffing en 

opschorting van inreisverboden bij te houden.77 Deze gege-

vens zouden volgens Myria ook moeten worden gepubliceerd.

Conclusie
De gevolgen van beslissingen tot het beëindigen van het 

verblijfsrecht en/of het verwijderen van personen die feiten 

van openbare orde gepleegd hebben zijn, zoals hierboven 

geïllustreerd, vaak bijzonder verregaand. Enerzijds komt het 

privé- en gezinsleven van de betrokkene in het gedrang, 

anderzijds leiden de overheidsmaatregelen niet altijd tot een 

samenleving die effectief veiliger is. Beslissingen die worden 

genomen in dat kader moeten dan ook voldoende doordacht 

zijn en de nodige procedurele garanties bieden.

73 RvV 13 juli 2020, nr. 238 436.

74 Art. 44decies Vw.

75 Art. 74/12 Vw.

76 Zie HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami. In dit arrest bepaalde het Hof dat de periode waarin het inreisverbod geldt pas start wanneer de betrokkene het grondgebied van de 
lidstaten verlaten heeft. Men kan dus niet in irregulier verblijf het verlopen van de termijn afwachten en dan een nieuwe verblijfsaanvraag indienen. De RvS stelde vervolgens 
dat het inreisverbod wel bindende werking heeft, ook wanneer de termijn ervan nog niet is beginnen lopen (RvS 11 januari 2018, nr. 240 394).

77 Myria, Myriadoc 5, Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België, november 2017, p. 91.
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Take aways 

26.317 administratieve  
aanhoudingen in 2021.

De aantallen administratieve aanhoudingen 
van Eritreeërs, Soedanezen en Syriërs dalen 
sterk tussen 2018 en 2021, terwijl die van 
Marokkanen en Algerijnen licht toenemen.

Als gevolg van de COVID-19-
pandemie is de capaciteit van 
de gesloten centra tussen 
2019 en 2021 gehalveerd (570 

plaatsen in 2019 tegenover 282 in 2021). 

Het aantal eerste vasthoudingen is 
gedaald van 8.555 in 2019 naar 2.501 in 
2021.

Na sterk gedaald te zijn tussen 
2019 en 2020 bleef het aantal 
repatriëringen en gevallen van 

vrijwillige terugkeer stabiel tussen 2020 
en 2021.

Wel was er een stijging van het aantal 
terugdrijvingen in 2021 in vergelijking met 
het jaar daarvoor.

In 2021 waren er  

9x minder
repatriëringen met politie-
escorte dan in 2019. 

Deze waren al gedaald in aantal tussen 
2017 en 2019, en dan volgde de pandemie 
die een aanzienlijke impact had.

In 2021 zijn gevangenen goed 
voor 65% van de gerepatrieerde 
personen.

De repatriëringen van gedetineerden 
zijn tussen 2019 en 2021 veel minder 
afgenomen dan de repatriëringen van 
niet-gedetineerden.

Ondanks de COVID-pandemie 
is er een toename van het 
aandeel verwijderingen uit 
gesloten centra ten opzichte 
van de vrijstellingen (60% 
verwijderingen versus 40% 

vrijstellingen in 2019; 77% verwijderingen 
versus 23% vrijstellingen in 2021).
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De problemen die blijken uit twee 
recente arresten (-Makdoudi en 
-Saqawat) van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens 
waarin België wordt veroordeeld met 
betrekking tot detentie in gesloten 
centra zijn volgens Myria en het FIRM 
structureel van aard.

AANBEVELING

Myria beveelt aan de wet te wijzigen om het 
recht op een effectief beroep in geval van 
administratieve detentie van vreemdelingen, het 
recht op een privé- en gezinsleven en het hoger 
belang van het kind te garanderen.

In 2017 zijn de mogelijkheden 
inzake intrekking van het verblijf 
van personen die handelingen 
hebben gesteld die als strijdig met de 
openbare orde worden aangemerkt 
uitgebreid, ook voor wie heel goed 
geïntegreerd is in België.   

Juridisch gezien is de definitie van de 
begrippen gevaar voor de openbare 
orde en nationale veiligheid momen- 
teel wel heel vaag en bevat zij 
onvoldoende juridische garanties.

AANBEVELING

Myria beveelt een juridisch kader aan dat de 
verschillende begrippen inzake openbare orde 
die momenteel in de regelgeving zijn opgenomen 
duidelijk definieert, onderscheidt en waarin 
duidelijke gradaties worden opgenomen. 

AANBEVELING

Myria beveelt aan om in de wet een transversale 
bepaling op te nemen waarin alle factoren wor-
den opgesomd waarmee rekening moet worden 
gehouden bij de beëindiging of intrekking van het 
verblijfsrecht om redenen van openbare orde of 
nationale veiligheid.

AANBEVELING

Myria beveelt aan dat het recht 
op een privé- en gezinsleven 
en het verbod op mishandeling 
in aanmerking worden genomen 
en expliciet worden gemaakt bij 
elke beslissing tot weigering of 
beëindiging van het verblijf, bij elk 
terugkeerbesluit en bij elk inreis-
verbod (ook als het over de duur 
daarvan gaat).

De aanvraag tot opschorting of opheffing van een 
inreisverbod kan momenteel alleen vanuit het 
land van herkomst worden gedaan. In sommige 
gevallen kan deze verplichting evenwel leiden tot 
de schending van bepaalde grondrechten. 

AANBEVELING Myria beveelt aan de procedure voor het aanvragen van de opschorting 
of opheffing van een inreisverbod te harmoniseren en te hervormen. 

Het indienen van een verzoek vanuit België moet onder meer mogelijk zijn voor mensen die terecht 
beweren dat zij het risico lopen op mishandeling of een schending van hun recht 
op een privé- en gezinsleven in geval van terugkeer naar het land van herkomst.



Myria, het Federaal Migratiecentrum, is 
een onafhankelijke openbare instelling. 
Het analyseert migratie, verdedigt de 
rechten van vreemdelingen en strijdt 
tegen mensenhandel en mensensmokkel. 
Myria komt op voor een overheidsbeleid dat 
steunt op feitenkennis en respect voor de 
mensenrechten. 

Het verslag Migratie in cijfers en in rechten 
informeert elk jaar over de actualiteit van de 
migratiestromen en het eerbiedigen van de 
grondrechten van vreemdelingen. 

Myria 

Victor Hortaplein 40 • 1060 Brussel

T +32 (0)2 212 30 00

myria@myria.be

www.myria.be

  @MyriaBe 

 www.facebook.com/MyriaBe

www.linkedin.com/company/myria-federal-migration-centre
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