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I. Inleiding - Verloop van het bezoek

Een delegatie van vier Parlementsleden (zie deelnemerslijst in bijlage 1) heeft op 11 oktober 
2007 een bezoek gebracht aan drie gesloten centra voor asielzoekers en irreguliere 
immigranten in België. (Zie het programma in bijlage 2.)

Dit bezoek had tot doel informatie te vergaren over de manier waarop asielzoekers en 
migranten in België worden opgevangen in gesloten centra en de stand van zaken op te nemen 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging van Europese verordeningen en richtlijnen inzake 
asielbeleid, zoals:
- Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van 

minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten1 (Opvangrichtlijn),
- Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen 

voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 
vluchtelingenstatus2 (Procedurerichtlijn),

- Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de 
criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van 
de lidstaten wordt ingediend 3 (Dublin II-verordening).

Voorts bood dit bezoek de gelegenheid van gedachten te wisselen met maatschappelijke 
organisaties en vertegenwoordigers van de betrokken overheden te ontmoeten. 

Dit bezoek volgt op soortgelijke werkbezoeken van de Commissie LIBE aan Italië, Spanje, 
Frankrijk, Malta en Griekenland.

                                               
1 Publicatieblad nr. L 031 van 06 februari 2003, blz. 18-25
2 Publicatieblad nr. L 326 van 13 december 2005, blz. 13-34
3 Publicatieblad nr. L 050 van 25 februari 2003, blz. 1-10



PE404.456v01-00 2/23 PV\714008NL.doc

NL

Vóór het bezoek aan de centra heeft de delegatie veel informatie ontvangen van diverse
organisaties en ngo's, aan wie de delegatie dan ook een groot dankwoord wil richten: met 
name CIRÉ (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers, Coördinatie en 
Initiatieven voor en met vluchtelingen en vreemdelingen), het Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racismebestrijding, Artsen zonder Grenzen, Aide aux Personnes Déplacées 
asbl (Hulp aan ontheemden) en het UNHCR (Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties 
voor Vluchtelingen).

De delegatie heeft op 10 oktober 2007 tevens een vergadering gehouden met een groot aantal 
vertegenwoordigers van organisaties en ngo's die actief zijn op het gebied van immigratie en 
asiel in België (zie de lijst in bijlage 3), die de delegatie wil bedanken voor hun samenwerking 
en bereidwilligheid.

De delegatie heeft drie opvangcentra voor immigranten en asielzoekers bezocht: de centra 
"INAD", "127" en "127 bis", drie van de zes gesloten centra in België4.

In de Belgische pers is aandacht besteed aan het bezoek van de Parlementsleden. Belgische 
journalisten en verslaggevers van de zender Euronews hadden de delegatie graag vergezeld in 
de centra. De Dienst Vreemdelingenzaken, die verantwoordelijk is voor het beheer van de drie 
centra, heeft echter geen toestemming gegeven voor het maken van foto- en filmopnamen 
door de journalisten in de centra.

Daarom is met journalisten van de geschreven en audiovisuele pers (met name het 
persagentschap Belga, een team van Euronews en RTBF Radio) afgesproken dat zij de 
delegatie na afloop van hun bezoek aan het centrum 127 mochten opwachten.

Op 18 oktober 2007 is een persconferentie gehouden bij het Europees Parlement.

Na het bezoek had de delegatie graag een ontmoeting gehad met minister Dewael van 
Binnenlandse Zaken, belast met asiel- en immigratiebeleid. Dit is dan ook aan de minister 
voorgesteld, maar hij achtte het een beter idee deze ontmoeting te laten plaatsvinden met zijn 
opvolger, aangezien zijn functie slechts tijdelijk was.

II. Achtergrond

A. Groepen personen die kunnen worden opgevangen in de gesloten centra in 
België

De gesloten centra in België bieden opvang voor diverse categorieën personen:

 personen die een asielaanvraag hebben ingediend in België (zie details 
hieronder)

 personen die een asielaanvraag hebben ingediend in een andere EU-lidstaat -
wanneer iemand een asielaanvraag indient in een ander land binnen de EU of via dit 
land op Belgisch grondgebied terechtkomt, vragen de autoriteiten het land in kwestie 

                                               
4 De andere centra zijn detentiecentra voor illegalen, een in Vottem (CIV), een in Merksplas (CIM) en 
een in Brugge (CIB).
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de desbetreffende persoon op te nemen. In afwachting hiervan wordt de persoon in 
kwestie vastgehouden in een gesloten centrum in België.

 onderdanen van EU-lidstaten - uit jaarverslagen van de centra en uit 
verklaringen aan de delegatie blijkt dat onderdanen van Europese lidstaten in 
Belgische gesloten centra worden vastgehouden met het oog op uitzetting. Volgens de 
verklaringen van de verantwoordelijke persoon van de Dienst Vreemdelingenzaken 
aan de delegatie kunnen deze onderdanen door de politie worden gearresteerd omdat 
zij verdacht worden van kleine criminaliteit of zwartwerk. Na arrestatie worden zij in 
gesloten centra vastgehouden, waarna zij worden uitgezet.

 personen die illegaal op Belgisch grondgebied hebben verbleven - personen 
die zijn aangehouden op Belgisch grondgebied en niet over de vereiste documenten 
beschikken, personen wier legale verblijfstermijn is verstreken, personen die de 
openbare orde of de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en personen die 
zonder de benodigde toestemming arbeid verrichten als zelfstandige of als werknemer, 
kunnen een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten met een beslissing tot 
terugleiding naar de grens en met vrijheidsbeneming.

 zogeheten "ontoelaatbare" personen: aan hen is bij aankomst aan de grens de 
toegang tot België geweigerd. Zij worden doorgaans vastgehouden in het INAD-
centrum (de Franse afkorting voor "inadmissible", ontoelaatbaar).

B. Duur van de detentie 

In het verleden kon een asielprocedure meerdere jaren in beslag nemen en uitmonden in 
uitzetting van gezinnen die reeds in België waren geïntegreerd. De cijfers uit 2006 (toen de 
oude procedure nog van kracht was) die aan de delegatie zijn voorgelegd, laten echter zien dat 
de procedure sneller verliep.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet in juni 2007 is de detentieduur niettemin 
toegenomen, want voortaan mag de gehele procedure, en niet meer alleen wat voorheen de 
ontvankelijkheidsfase werd genoemd, in een gesloten centrum worden afgewikkeld. 

De duur van de inbewaringstelling bedraagt krachtens de wet van 15 december 1980 in 
principe maximaal 5 maanden, met de mogelijkheid van verlenging tot 8 maanden, wanneer 
dit omwille van de openbare orde of de nationale veiligheid noodzakelijk wordt geacht.
In de praktijk is het echter zo dat personen in België ongelimiteerd kunnen worden 
vastgehouden, omdat er een nieuwe termijn ingaat wanneer iemand bezwaar aantekent tegen 
uitzetting.

Voorts geven de cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de detentieduur een 
enigszins vertekend beeld. Dit komt door de wijze waarop de duur van de detentie wordt 
berekend. De cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken hebben betrekking op de gemiddelde 
detentieduur per centrum, en niet de gemiddelde duur per gedetineerde. Er wordt dus geen 
rekening gehouden met de totale periode gedurende welke een persoon daadwerkelijk is 
vastgehouden, omdat detentie in een ander centrum niet meetelt. Personen gaan echter 
veelvuldig van het ene centrum naar het andere. Zo wordt in het verslag over 2006 van 
centrum 127 bis het volgende gesteld: 
Van de 2.228 ingeschreven personen waren er 126 afkomstig uit andere centra:
In 2006 zijn 176 bewoners overgebracht naar een ander gesloten centrum.
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Een gedetineerde die 2 maanden heeft doorgebracht in centrum 127, vervolgens 3 maanden in 
centrum 127 bis en 24 uur in het INAD-centrum vóór repatriëring, komt drie keer in de 
statistieken voor. 
In de administratie wordt deze persoon niet beschouwd als iemand die meer dan 5 maanden is 
vastgehouden. In de statistieken gaat het om 3 individuen, met een detentieduur per centrum 
van respectievelijk 2 maanden, 3 maanden en 24 uur. Paradoxaal genoeg zorgt deze 
gedetineerde, die 5 maanden in gesloten centra heeft doorgebracht, ervoor dat de detentieduur 
in de statistieken van de administratie aanzienlijk lager is.
Het is dan ook van belang dat de administratie de detentieduur per individu publiceert en niet 
slechts per centrum, wat ook volgens de Dienst Vreemdelingenzaken technisch mogelijk is.

C. Opmerkingen met betrekking tot de asielprocedure in België

Vóór juni 2007 verliep de procedure voor asielaanvraag in twee fasen: de Dienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ) onderzocht de ontvankelijkheid van de aanvraag en het 
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) deed uitspraak over 
de rechtmatigheid van de aanvraag.

Na diverse uitingen van kritiek op de oude procedure (zeer lange termijn voor de behandeling 
van dossiers, beschuldigingen van disfunctioneren van de Dienst Vreemdelingenzaken) en een 
veroordeling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (zaak Conka tegen België), 
door de Raad van Europa alsmede door maatschappelijke organisaties, werd voor 2000 een 
hervorming beloofd. 

In 2005 werd een hervormingsplan goedgekeurd en op 1 juni 2007 is een nieuwe wet inzake 
vreemdelingen in werking getreden. Sindsdien worden alle asielaanvragen volgens de nieuwe 
asielprocedure behandeld. 
De behandeling van de asielaanvraag verloopt niet meer in twee fasen (ontvankelijkheid en 
rechtmatigheid). De Dienst Vreemdelingenzaken is niet meer bevoegd voor de behandeling 
van de ontvankelijkheid van asielaanvragen, maar blijft bevoegd voor het nemen van 
besluiten over verblijf, inbewaringstelling in gesloten centra en verwijdering van de 
asielaanvrager.

De asielinstanties

1. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) - Deze dienst maakt deel uit van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en is verantwoordelijk voor de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, het behoud van vreemdelingen in gesloten centra en de 
verwijdering van vreemdelingen in het algemeen. 

2. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) -
Deze instantie onderzoekt de asielaanvragen.

3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) - Deze instantie heeft de 
bevoegdheid de besluiten van het CGVS te bevestigen of te vernietigen.

4. De Raad van State - Dit rechtscollege gaat na of de procedure in overeenstemming 
met de wet is verlopen. Het kan geen besluiten nemen in de plaats van de 
asielinstantie.
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Verloop van de asielprocedure

1. De asielaanvraag - De vreemdeling dient een asielaanvraag in bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Als een vreemdeling België binnenkomt zonder de benodigde 
papieren, moet de aanvraag bij de grens of binnen 8 werkdagen worden ingediend. 

2. De DVZ registreert de aanvraag en verhoort de aanvrager. De vragen hebben enkel 
betrekking op de identiteit, de herkomst en het traject van de persoon in kwestie. De 
DVZ overhandigt de asielzoeker een vragenlijst waarin hij of zij de reden van de 
asielaanvraag aangeeft en wat de mogelijkheden zijn om terug te keren naar het land 
dat hij of zij is ontvlucht. Deze verklaring wordt ondertekend door de asielzoeker en 
samen met het volledige dossier aan het CGVS overhandigd.

3. De DVZ bepaalt welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor het onderzoek van de 
asielaanvraag op grond van de Dublin II-verordening en onderzoekt meervoudige 
asielaanvragen.

4. Behandeling van de asielaanvraag - Het Commissariaat-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) is bevoegd om de hoedanigheid van 
vluchteling te erkennen of te weigeren alsook om de subsidiaire beschermingsstatus 
toe te kennen of te weigeren. 

5. Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) tegen een beslissing 
van het CGVS - Dit rechtscollege heeft de bevoegdheid besluiten van het CGVS te 
bevestigen of te vernietigen. Beroepen bij de RVV moeten binnen 15 dagen na 
kennisgeving van de beslissing van het CGVS worden ingediend. Wanneer beroep 
wordt aangetekend, wordt de uitvoering van de betwiste beslissing opgeschort.

6. De beslissingen van de RVV zijn alleen vatbaar voor beroep in cassatie voor de Raad 
van State.

Wanneer iemand met alle vereiste documenten in België aankomt en een asielaanvraag 
indient, mag hij of zij gedurende de behandeling van de aanvraag in een open centrum
verblijven. Deze open centra worden beheerd door FEDASIL, het Federaal agentschap voor 
de opvang van asielzoekers, dat in 2002 is opgericht. 
Overige asielaanvragers daarentegen worden vastgehouden in de gesloten centra op Belgisch 
grondgebied (met uitzondering van het INAD-centrum). 

In deze gesloten centra kunnen de volgende asielzoekers verblijven:

 personen die een asielaanvraag hebben ingediend bij de grens - Personen die zich 
in deze situatie bevinden, worden altijd vastgehouden. Zij worden gedurende de 
gehele behandelingsprocedure van de asielaanvraag vastgehouden;

 asielzoekers die een aanvraag op Belgisch grondgebied hadden ingediend en die 
zijn afgewezen (ook personen die in beroep zijn gegaan bij de Raad van State), ook al 
hebben zij gedurende de gehele asielprocedure in een open centrum verbleven; 

 personen die hun asielaanvraag in een gesloten centrum hebben ingediend:
aangezien deze personen illegaal in het land verblijven, zijn zij vastgehouden. 
Wanneer zij zich in een gesloten centrum bevinden, dienen zij een asielaanvraag in en 
blijven daar gedurende de gehele procedure.
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 personen die een asielaanvraag hebben ingediend in een andere EU-lidstaat of 
personen die een tweede aanvraag in België indienen.

III. Ontmoeting met ngo's

Voor ngo's vormt administratieve detentie van vreemdelingen in België een ernstig probleem 
met betrekking tot de inachtneming van grondrechten en de menselijke waardigheid. Zij 
wijzen erop dat vrijheid op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden de regel moet zijn, en detentie de uitzondering. 
Sinds de hervorming van de asielprocedure zijn de detentiemogelijkheden van asielzoekers 
aan de grens en op Belgisch grondgebied echter uitdrukkelijk verruimd5. De detentieduur is 
verlengd, omdat de procedure voortaan in haar geheel, en niet meer alleen wat voorheen de 
ontvankelijkheidsfase werd genoemd, in een gesloten centrum mag worden afgewikkeld.6

Tijdens de ontmoeting met de Parlementsleden hebben de niet-gouvernementele organisaties 
een aantal problemen aangekaart:

1. Vasthouding van kinderen
Ngo's stellen vast dat het aantal kinderen dat in gesloten centra wordt vastgehouden, de 
afgelopen jaren schrikbarend is toegenomen. In 2004 werden er 152 kinderen vastgehouden, 
tegen 627 in 2006. Dit cijfer geeft overigens geen reëel beeld, want hierin is het centrum van 
Vottem niet meegenomen, waar van maart tot en met juni 2006 kinderen zijn vastgehouden, 
en ook centrum 127 ontbreekt, waar altijd kinderen zijn en nog steeds worden vastgehouden.

Zij wijzen erop dat meermalen is bewezen dat kinderen psychologische gevolgen ondervinden 
van een dergelijke opsluiting. Het blijkt onder meer uit onderzoek van de Université Libre de 
Bruxelles uit 1999 en een studie die is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, waarvan de conclusies duidelijk zijn: "De vasthouding van gezinnen met 
kinderen is zowel vanuit het oogpunt van de rechten van het kind als vanuit het welzijn van 
het kind niet aanvaardbaar onder de huidige omstandigheden in de gesloten centra. Het 
vasthouden van kinderen wordt op dit ogenblik eerder willekeurig en niet als ultieme 
uitzonderingsmaatregel toegepast. Voor sommige groepen wordt automatisch overgegaan tot 
detentie; in het bijzonder voor de gezinnen die vallen onder de toepassing van de Dublin-
Conventie. Hier wordt de opsluiting effectief geautomatiseerd en zo ook gebanaliseerd."7

De resultaten van deze studies zijn de afgelopen maanden opnieuw bevestigd in andere 
rapporten, waaronder dat van het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat8 en dat van Artsen 

                                               
5  Artikel 74/6, §1bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Asielaanvragers mogen na indiening van hun 
aanvraag in niet minder dan 15 situaties worden vastgehouden.
6  Artikel 74/6, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Voorheen konden vreemdelingen gedurende een 
asielprocedure maximaal 2 maanden worden vastgehouden. Nu kunnen asielaanvragers in bepaalde gevallen tot 
3 maanden en 15 dagen worden vastgehouden, zonder uitvoerbaar vonnis.
7 "Studie naar alternatieven voor de vasthouding van gezinnen met kinderen in gesloten centra met het 
oog op verwijdering. Deel 2: Visie en aanbevelingen", 
http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visie.pdf, 
blz.19.
8 Kinderrechtencommissariaat "Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht"
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zonder Grenzen9.

2. Detentieduur
Volgens de ngo's bedraagt de maximale detentieduur in België wettelijk weliswaar 5 
maanden, maar worden vreemdelingen in werkelijkheid soms veel langer vastgehouden. 
Sommigen hebben al meer dan een jaar onafgebroken doorgebracht in diverse gesloten centra. 
De psychologische effecten van dergelijke lange verblijven in gesloten centra zijn 
verwoestend.

3. Juridische onzekerheid
Veel vreemdelingen die worden vastgehouden, voelen zich machteloos en ontredderd 
tegenover de diverse procedures. Ngo's zien tijdens hun bezoeken aan de centra dat 
gedetineerden niet over voldoende informatie beschikken, dat zich problemen voordoen met 
de juridische bijstand of dat bepaalde procedures tekortschieten.

Er zijn geen tolken in de centra. Soms wordt een beroep gedaan op telefonische tolkdiensten, 
maar soms vertalen medegedetineerden documenten voor de anderen, met alle problemen die 
administratieve of juridische teksten met zich meebrengen.
Deze juridische onzekerheid wordt door een aantal zaken veroorzaakt:

 De medewerkers van de sociale diensten in de centra zijn niet onafhankelijk: zij zijn 
ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die de gedetineerden moeten 
informeren, maar ook moeten "voorbereiden op eventuele verwijdering"10

 Tekortkomingen in de informatie die aan migranten wordt verstrekt: de brochures met 
informatie over procedures die aan gedetineerde vreemdelingen worden verstrekt, zijn niet 
bijgewerkt (diverse maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure is 
hierover geen brochure beschikbaar in meerdere talen) en informatie over mogelijk beroep 
wordt niet altijd verstrekt. Het UNHCR heeft deze constateringen bevestigd.

 Problemen in verband met juridische bijstand. 

Personen die in gesloten centra worden vastgehouden, kunnen een beroep met schorsende 
werking aantekenen tegen de verplichting het grondgebied te verlaten. De schorsende 
werking geldt in werkelijkheid alleen als het beroep binnen 24 uur na vastzetting wordt 
ingediend. In bepaalde centra (waaronder "127 bis") kan de aanwijzing van een pro-deo 
advocaat echter meer dan drie à vier dagen in beslag nemen, waardoor gedetineerden niet 
eens gebruik kunnen maken van dit beroep met schorsende werking, dat toch zo 
belangrijk is. Een zo korte termijn roept ook de vraag op of er sprake is van een 
daadwerkelijk rechtsmiddel (artikel 13 van het EVRM).

4. Arrestatie van asielzoekers
Ngo's hebben vastgesteld op welke wijze personen soms worden gearresteerd. De
asielaanvrager wordt om een onbeduidende administratieve reden met zijn familieleden 
opgeroepen, bijvoorbeeld om ontbrekende gegevens in het dossier aan te vullen. Wanneer de 

                                               
9 Artsen zonder Grenzen: "Le coût humain de la détention" (De menselijke kosten van detentie).
10 Artikel 68 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de 
werkingsmaatregelen toepasbaar op de gesloten centra; in de werkaanbieding voor maatschappelijk werkers in 
gesloten centra zoals gepubliceerd door de overheidsdienst die verantwoordelijk is  voor de werving van 
ambtenaren (Selor) wordt gesteld: "Als ambtenaar verantwoordelijk voor repatriëring bereidt u de bewoners 
middels gesprekken voor op hun verwijdering, zodat deze doeltreffend en in humane omstandigheden kan 
plaatsvinden."
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aanvrager zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken meldt, wordt hij of zij gearresteerd en naar 
een gesloten centrum gebracht, terwijl deze mogelijkheid geenszins valt op te maken uit de 
uitnodiging. 

Deze werkwijze van de Belgische autoriteiten is reeds veroordeeld door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens in de zaak Conka11: het Hof stelde daarbij het volgende: "Het 
strookt niet met artikel 5 [EVRM] dat de administratie in het kader van een geplande 
uitzettingsoperatie en met het oog op gemak of doeltreffendheid bewust besluit personen, ook 
wanneer deze zich in een illegale situatie bevinden, te misleiden over het doel van een oproep, 
zodat zij deze personen beter van hun vrijheid kunnen ontnemen." A fortiori wanneer het om 
personen gaat die zich niet illegaal in een land ophouden.

In het kader van de zogeheten Dublin-procedure (zie hierboven) worden zelfs personen die 
zich een aantal maanden lang regelmatig hebben gemeld na oproepen, plotseling aangehouden 
en vastgezet met als reden dat zij zich mogelijk niet zullen onderwerpen aan verplichte 
teruggeleiding naar de grens.

Tijdens het bezoek van de EP-delegatie zijn deze praktijken door migranten bevestigd. Zo 
heeft een jonge vrouw verteld dat zij op die manier samen met haar kinderen is gearresteerd 
en vervolgens in een gesloten centrum is vastgehouden.

5. Terugkerende medische en psychologische problemen in de gesloten centra
Volgens de ngo's worden regelmatig ernstig zieke personen vastgehouden en ontwikkelen 
andere ziekteverschijnselen die rechtstreeks verband houden met hun inbewaringstelling. Er 
zij op gewezen dat de medische en sociale diensten niet onafhankelijk functioneren. Er zijn 
psychologen die tevens directeur van het centrum zijn. 

6. Detentieomstandigheden
De gesloten centra zijn gehuisvest in oude gebouwen en hebben een uitgesproken omgeving: 
sterke aanwezigheid van bewakers, prikkeldraad, videobewaking en strafmaatregelen die 
kunnen gaan tot isolement. Personen mogen in beperkte mate naar buiten (ongeveer twee uur 
per dag) en contacten met de buitenwereld zijn eveneens zeer gelimiteerd (er mag naar buiten 
worden gebeld tegen betaling van een telefoonkaart, maar de personen in de centra kunnen 
niet worden gebeld, alleen door de advocaat).

Een ander probleem dat zeer moeilijk te verdragen is voor de vastgehouden vreemdelingen, 
van wie er sommigen al jaren in België wonen en contacten hebben gelegd in het land, is dat 
zij geen bezoek mogen ontvangen in de centra vlakbij het vliegveld.

De ngo's stellen ook het precaire karakter van hun bezoekrecht in de centra aan de kaak. Dit 
recht is afhankelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en kan zonder opgave van 
redenen worden ingetrokken door de administratie, wat volgens de ngo's zelf een teken kan 
zijn van de lacunes die de werkzaamheden van deze centra vertonen. Ngo's hebben geen 
toegang tot het INAD-centrum.

                                               
11 Zaak Conka tegen België, Verzoekschrift nr. 51564/99 (derde afdeling) (bil.) EHRM 2002 – I –
(5.02.02).



PV\714008NL.doc 9/23 PE404.456v01-00

NL

7. Druk en geweld in verband met uitzettingen12

Het belangrijkste kenmerk van uitzettingen is dat deze zeer ondoorzichtig zijn. Er vindt 
vrijwel geen externe controle plaats. Interne controle wordt sporadisch uitgevoerd. Er is geen 
videobewaking en het is vrijwel onmogelijk om een klacht over de gang van zaken ingediend 
te krijgen. De ngo's maken vaak melding van gevallen van uitzetting waarin geweld wordt 
gebruikt.

IV. Beschrijving van het bezoek aan de centra voor administratieve 
detentie

A. Het INAD-centrum (luchthaven van Zaventem)

Het INAD-centrum bevindt zich in de gebouwen van de luchthaven van Brussel. Het is 
geopend voor opvang van zogeheten "ontoelaatbare personen", dat wil zeggen mannen, 
vrouwen en kinderen wie de toegang tot het grondgebied is ontzegd en die het grondgebied 
moeten verlaten zonder het te hebben betreden. 

Het centrum is in het leven geroepen na kritiek op de omstandigheden waarin personen die 
niet in België waren toegelaten, werden opgevangen (huisvesting op matrassen op de grond 
en slechte hygiëne).

De volgende personen kunnen in het INAD-centrum worden opgevangen:

 personen die zijn uitgewezen met als reden dat zij niet over de vereiste documenten 
beschikken voor toegang tot het grondgebied of dat de reden van hun reis "niet 
duidelijk" is in de ogen van de grenspolitie13. Zij worden vastgehouden totdat de 
luchtvaartmaatschappij die hen heeft vervoerd, hen terugbrengt;

 personen die onwettig in het land verblijven en die als gemakkelijk uit te zetten 
worden beschouwd;

 uitgeprocedeerde asielzoekers die in een gesloten centrum zijn vastgehouden en een 
paar uur vóór hun uitzetting naar het INAD-centrum worden overgebracht.

In het rapport over het jaar 2006, dat de Belgische autoriteiten aan de delegatie hebben 
verstrekt, wordt tevens melding gemaakt van 200 EU-burgers die in het INAD-centrum 
hebben verbleven (Malta, Duitsland, Frankrijk, Polen, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, 
Slowakije, Tsjechië, Letland, Litouwen).

Het schijnt dat personen die in het INAD-centrum worden vastgehouden er in principe niet 
lang blijven, maar als zij het besluit tot uitwijzing aanvechten, lopen zij het risico er langer te 
worden vastgehouden.

Staat van het centrum

Het centrum is zeer klein. Het is zo groot als een appartement en bestaat uit betrekkelijk 
                                               
12 Fragmenten uit de samenvatting van het Franstalige rapport "Centres fermés pour étrangers : Etat des 
lieux" (Gesloten centra voor vreemdelingen: stand van zaken) 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
13 Zie hieronder voor een rechtstreekse getuigenis. 
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kleine ruimten: een hal, een woonkamer, een keuken en twee kleine slaapzalen (een voor 
mannen, een voor vrouwen) met elk zo'n vijftien stapelbedden. De ramen kijken uit op de 
taxibaan van het vliegveld, maar zij kunnen niet worden geopend. Personen die hier worden 
vastgehouden, kunnen niet naar buiten.

Ngo's noch bezoekers hebben toegang tot het INAD-centrum, ook omdat het zich binnen het 
vliegveld bevindt. Het UNHCR heeft de delegatie laten weten dat het betreurt geen 
regelmatige toegang te hebben tot dit centrum. 

Er zijn geen maatschappelijk werkers. Er is geen infrastructuur voor kinderen die in het 
INAD-centrum verblijven.

De delegatie is van oordeel dat de materiële omstandigheden voor huisvesting ongeschikt zijn 
voor detentie, in ieder geval niet langer dan een paar uur. In dit opzicht schaart zij zich achter 
de conclusies van het Comité ter voorkoming van marteling van de Raad van Europa die in 
zijn laatste rapport over het INAD-centrum worden geuit.

Het schijnt dat er plannen zijn voor een nieuw centrum.

Gesprekken met de autoriteiten

Er zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de autoriteiten. Tijdens het 
onderhoud met de vertegenwoordiger van de Dienst Vreemdelingenzaken heeft zij naar 
aanleiding van een vraag van de Parlementsleden beschreven dat personen die nerveus of 
agressief overkomen, handboeien worden aangedaan om veiligheidsredenen of als er sprake is 
van een vluchtrisico. Ook wanneer personen naar een ander centrum of naar het vliegveld 
worden overgebracht, krijgen zij handboeien om.

De rapporteur heeft gevraagd naar welke landen de personen worden uitgewezen: naar het 
land van doorreis of dat van herkomst. Het voorbeeld van een persoon afkomstig uit Afrika 
die via Libië naar België reist wordt aangehaald. De vertegenwoordiger van de Dienst 
Vreemdelingenzaken vertelt dat personen in een dergelijk geval op grond van afspraken met 
betrekking tot de verantwoordelijkheid van luchtvaartmaatschappijen (Verdrag van Chicago) 
naar Libië worden gestuurd, het land van doorreis.

Tijdens een discussie over de plaatsing van vreemdelingen in de transitzone heeft de 
vertegenwoordiger van de Dienst Vreemdelingenzaken de delegatie nadere uitleg verstrekt. 

Wanneer iemand bij de grens aankomt, krijgt hij of zij twee afzonderlijke besluiten: een 
besluit tot uitwijzing, en een besluit tot inbewaringstelling met dat doel. Indien de Raadkamer 
beslist dat deze detentie onwettig is en dat de persoon in kwestie moet worden vrijgelaten, 
besluit de Dienst Vreemdelingenzaken deze persoon "vrij te laten" in de transitzone van de 
nationale luchthaven.
De delegatie acht deze gang van zaken onaanvaardbaar. Deze personen komen zonder enige 
vorm van begeleiding terecht in de transitzone. Zij moeten op de stoelen van het vliegveld of 
op de grond slapen en kunnen zich niet douchen. Zij worden in feite op een andere manier 
vastgehouden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft overigens gesteld dat 
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een transitzone kan worden beschouwd als een detentieplaats14.

Het ontmoedigende effect van deze "vrijlating" zorgt ervoor dat het beroep dat wettelijk 
mogelijk is tegen het besluit iemand in een gesloten centrum (INAD) vast te houden, 
vruchteloos is, wat indruist tegen het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
Vastgehouden personen wordt meegedeeld dat een mogelijke vrijlating uitmondt in een 
plaatsing in de transitzone, zodat velen wel twee keer nadenken voordat zij een verzoek om 
invrijheidstelling indienen zoals wettelijk is voorzien.
Deze praktijk is al uitgebreid gehekeld door Belgische ngo's, advocaten en de Belgische 
Ombudsman. De Rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft in een kort geding in 2003 
eveneens bepaald dat de Belgische staat een strafbaar feit had begaan dat veel weg had van 
een "schijnvertoning". Het is volgens de rechtbank ontoelaatbaar en tegen de beginselen van 
de rechtsstaat dat "de Belgische staat [vreemdelingen] in een andere gesloten ruimte plaatst 
(de transitzone) waar de levensomstandigheden onmenselijk en onterend zijn, in de hoop dat 
[deze persoon] zich ‘vrijwillig’ bij het bevel tot uitwijzing zal neerleggen".
In zijn recente verslag over België heeft het Europees Comité ter voorkoming van marteling15

de Belgische autoriteiten ook aanbevolen onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om 
definitief een einde te maken aan deze praktijk. De rapporteur schaart zich geheel achter deze 
aanbevelingen en verzoekt de Dienst Vreemdelingenzaken tekst en uitleg te verschaffen over 
deze praktijken, aangezien er bij weten van de parlementsleden in september 2007 drie 
gevallen van "vrijlating" in de transitzone zijn geweest. 
België is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens overigens zeer recentelijk, in 
een arrest van 24 januari 200816, veroordeeld omdat het twee Palestijnse onderdanen had 
"vrijgelaten" in de transitzone van de luchthaven van Brussel. Het Hof was van oordeel dat 
plaatsing in de transitzone wel degelijk een vorm van inbewaringstelling was, dat deze 
detentie onwettig was en een mensonterende behandeling vormde. 

Getuigenissen van migranten 

Op het moment van het bezoek bevonden zich slechts drie personen in het centrum. Twee van 
hen (een met de Congolese en een met de Rwandese nationaliteit) waren in het bezit van de 
vereiste documenten voor toegang tot België (studievisum, reisdocument, geld e.d.), maar 
werden uitgewezen omdat de reden van hun reis in de ogen van de grenspolitie "niet 
duidelijk" was. Zij werden vastgehouden totdat de luchtvaartmaatschappij die hen had 
vervoerd, hen zou terugbrengen.

Zoals in het geval van deze twee personen, ontvangen vreemdelingen die niet tot het 
grondgebied worden toegelaten twee documenten:

 een formulier waarop de reden wordt vermeld,
 een besluit tot vasthouding in een gesloten centrum.

Het formulier wordt door de ambtenaren van de grenscontrole ingevuld en het is opgesteld in 
het Nederlands. De vreemdeling moet het formulier ondertekenen. De delegatie verbaast zich 
erover dat vreemdelingen geen vertaling van dit formulier krijgen, zelfs wanneer zij een van 
de andere twee talen in België spreken (Frans of Duits). 
Het besluit tot vasthouding in een gesloten centrum is zowel in het Nederlands als in het Frans 
                                               
14 Arresten Guzzardi tegen Italië, 6 november 1980, Amuur tegen Frankrijk, 25 juni 1996 en Shamsa 
tegen Polen, 27 november 2003
15 http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Zaak RIAD en IDIAB tegen BELGIË (Verzoeken nrs. 29787/03 en 29810/03).



PE404.456v01-00 12/23 PV\714008NL.doc

NL

opgesteld, maar het is gebaseerd op het besluit tot uitwijzing, dat alleen in het Nederlands is 
opgesteld. 

De persoon in kwestie moet binnen 24 uur een dringend beroep aantekenen tegen het besluit 
tot verwijdering (dat een schorsende werking heeft). Indien de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (RVV) zich niet binnen 72 uur uitspreekt, kan de persoon 
opnieuw worden uitgezet.

Wanneer personen zich willen laten bijstaan door een advocaat, verstrekken de autoriteiten 
van het centrum een telefoonboek. Bij de receptie is een openbare telefoon, maar daarmee kan 
geen discreet gesprek worden gevoerd. Advocaten die hun cliënt wensen te ontmoeten, 
moeten dat doen in het gebouw van de luchthavenpolitie, waar hun cliënt onder begeleiding 
van de politie heen wordt gebracht vanaf het INAD-centrum.

B. Het Transitcentrum 127 (Melsbroek)

Dit centrum bevindt zich in Melsbroek, naast de militaire luchthaven.
Het bestaat uit prefabgebouwen (slaapzalen met ongeveer 20 bedden, gemeenschappelijke 
ruimte, keuken, eetzaal en bezoekruimten). Een klein gedeelte is gebouwd in steen (directie, 
sociale dienst, medische dienst). Er is een kleine binnenplaats, maar personen mogen slechts 
een beperkte tijd buiten doorbrengen. Het centrum wordt omringd door hekken en 
prikkeldraad.

Het centrum is verouderd. Het is in 1988 opgezet als tijdelijke maatregel. De delegatie stelt 
vast dat deze "tijdelijke" situatie nu al 20 jaar voortduurt. Er wordt al jaren gesproken over 
een nieuw centrum ter vervanging van INAD en 127. De eerste steen is al een paar maanden 
geleden gelegd door minister Dewael van Binnenlandse Zaken, maar de bouw wordt pas in 
maart 2009 gestart en het nieuwe centrum zal in principe in 2010 zijn deuren openen.

De volgende personen worden in het centrum vastgehouden: mannen, vrouwen en kinderen 
onder begeleiding, asielzoekers en personen die illegaal in het land verblijven.

Het meest recente rapport uit 2006, waarin een beeld wordt geschetst van de situatie in het 
centrum, bevat een aantal cijfers:

In totaal zijn er 2.132 personen ingeschreven in 2006. Dit cijfer stijgt ieder jaar.
Hieronder bevonden zich 558 vrouwen, 152 begeleide minderjarigen en 31 alleenstaande 
minderjarigen. 
In 2006 was de gemiddelde verblijfsduur van alleenstaande minderjarigen 25,2 dagen. Het 
kortste verblijf besloeg 1 dag en het langste 66 dagen.
De gemiddelde leeftijd in het centrum was 27 jaar in 2006. De jongste bewoner was drie 
maanden oud, de oudste 64 jaar.
Eén persoon is vrijgelaten in de transitzone en 3 personen zijn ontsnapt.

Volgens het rapport zijn in 2006 honderden onderdanen van EU-lidstaten vastgehouden in dit 
centrum: Polen: 321, Tsjechië: 12, Hongarije: 11, Slowakije: 10, Letland: 5, Estland: 2, 
Duitsland: 1, Slovenië: 1.

Tijdens het bezoek aan centrum 127 heeft de vertegenwoordiger van de Dienst 
Vreemdelingenzaken de delegatie verteld dat burgers uit de EU-lidstaten hier worden 
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vastgehouden wanneer zij worden "verdacht" van kleine criminaliteit of "zwartwerk". De 
opsluiting van deze personen, zonder enige veroordeling, roept veel vragen op. De 
Parlementsleden hebben hierover navraag gedaan bij de autoriteiten van het centrum en zijn 
van oordeel dat er nadere uitleg nodig is: als het gaat om criminelen, dient er gerechtelijke 
vervolging plaats te vinden, en als deze personen onschuldig zijn, dienen zij te worden 
vrijgelaten.

De aanwezigheid van gezinnen, kinderen met ouders en alleenstaande minderjarigen vormt 
een ernstig probleem, aangezien iedereen in dit centrum dicht op elkaar woont: kinderen 
slapen in dezelfde slaapzalen als volwassenen die geen deel uitmaken van hun gezin.

De vastgehouden vreemdelingen mogen geen bezoek van familieleden of vrienden ontvangen, 
ook omdat het centrum zich binnen het vliegveld bevindt. Ngo-medewerkers zouden 
bezoeken afleggen. 

Getuigenissen van migranten 

De personen die de Parlementsleden hebben ontmoet, laten hun kinderen aan de delegatie zien 
en zeggen dat zij hier niet thuishoren, dat zij samenwonen en slapen met vreemde 
volwassenen en dat zij constant gesprekken tussen volwassenen opvangen. 

Sommigen beklagen zich over het lawaai van opstijgende en landende vliegtuigen, dat soms 
oorverdovend is.

Een jongen uit Rwanda vertelt hoe zijn procedure is verlopen. Hij beklaagt zich erover dat hij 
de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken niet zelf heeft kunnen invullen en dat de 
ambtenaar die deze voor hem heeft ingevuld, fouten heeft gemaakt die de rest van de 
procedure hebben beïnvloed.

In de Belgische wet is vastgelegd dat de Dienst Vreemdelingenzaken een verklaring afneemt 
en "de vreemdeling een vragenlijst verstrekt waarin hij uitgenodigd wordt om de redenen 
uiteen te zetten die hem ertoe aanzetten om een asielaanvraag in te dienen en waarin de 
mogelijkheden tot terugkeer naar het land waaruit hij gevlucht is worden verduidelijkt"17. 
Deze verklaring wordt ondertekend door de asielzoeker en samen met het volledige dossier 
aan het CGVS overhandigd.
In de wet is nergens vastgelegd dat ambtenaren de vragenlijst namens de asielzoeker moeten 
invullen. 
Volgens de ngo's die de delegatie heeft ontmoet, vullen de ambtenaren van de Dienst 
Vreemdelingenzaken de vragenlijst echter voor de asielzoeker in. Dit geschiedt met de hulp 
van een tolk, maar de persoon in kwestie heeft geen recht op een advocaat. De asielzoekers 
beklagen zich over de haastige manier waarop zij worden behandeld en over de slechte 
omstandigheden in de gesloten centra (lawaai, temperatuur) tijdens het onderhoud met de 
ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Er wordt rekening gehouden met de Ramadan: in de vastentijd mogen de betrokkenen vroeger 
of later eten.

C. Het Repatriëringscentrum 127bis (Steenokkerzeel)

                                               
17 Artikel 51/10 van de wet van 15 december 1980
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Dit centrum bevindt zich in Steenokkerzeel, ook naast de luchthaven. Het wordt omringd door 
twee hoge metalen hekken en diverse rijen prikkeldraad. Het wekt sterk de indruk van een 
gevangenis. De ramen hebben tralies. 

Het centrum bestaat uit twee gebouwen. In het eerste gebouw bevinden zich de 
maatschappelijk werkers, het administratief en medisch personeel evenals de isoleercel. 
Achter de binnenplaats ligt het gebouw voor de migranten, achter diverse rijen traliewerk met 
5 meter hoog prikkeldraad.

In het centrum worden personen vastgehouden die zijn aangehouden terwijl zij zich illegaal 
op Belgisch grondgebied bevonden en asielzoekers, mannen, vrouwen en kinderen met en 
zonder ouders.

Cijfers18

In 2006 stonden in totaal 2.228 personen (1.691 volwassenen en 537 kinderen) geregistreerd 
in repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel (de 520 personen die hier slechts één nacht 
hebben doorgebracht niet meegeteld), tegenover een totaal van 2.196 in 2005. 

22,58 procent van de gedetineerden waren vrouwen, 24,10 procent kinderen en de rest waren 
mannen. In 2006 hebben 4 alleenstaande minderjarigen in het centrum verbleven.

In dit centrum zijn ook onderdanen van EU-lidstaten vastgehouden (Estland, Hongarije, 
Letland, Polen, Slowakije, Tsjechië - 212 volwassenen en 81 kinderen in 2006).

De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 16,08 dagen in 2006. Het kortste verblijf was minder 
dan een dag en het langste 6,5 maanden.
Voor heel 2006 bedroeg het gemiddelde aantal gedetineerden per dag 96,83.

Het centrum beschikt over maatschappelijk werkers en vormingswerkers. Sommige ngo's 
kunnen de migranten bezoeken. Zij mogen echter geen bezoek ontvangen van familie of 
vrienden. 

Getuigenissen van migranten

Veel migranten beklagen zich over het gebrek aan adequate medische zorg. Het is moeilijk de 
arts te bezoeken of met hem te communiceren, mede door gebrek aan tolken. Bezoeken zijn 
haastig. Zij nemen met name aanstoot aan de situatie van een vrouw die 5 maanden zwanger 
is en medische problemen heeft. De delegatie heeft haar ook ontmoet.

Ouders van jonge kinderen uiten hun bezorgdheid over het feit dat er geen kinderarts 
aanwezig is. 
De migranten beklagen zich erover dat voor alles en nog wat pijnstillers worden 
voorgeschreven en dat zij niet worden geïnformeerd over de aard van de medicijnen die zij 
krijgen voorgeschreven. Er wordt alleen verteld wat de dagelijkse dosis is. Deze praktijk 
vormt een schending van de rechten van patiënten, en vooral van patiënten die zich in een 
moeilijke situatie bevinden omdat zij geen andere arts kunnen kiezen.

De gedetineerden vertellen dat zij nog banger zijn sinds er een jonge asielzoeker is overleden 
                                               
18 Rapport van de DVZ voor 2006 over het centrum 127bis
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in september 2007. Volgens de migranten heeft de directie hierover zeer slecht met hen 
gecommuniceerd. 

Het valt de betrokkenen zwaar dat zij niet over informatie beschikken over de voortgang van 
hun dossiers en niet weten wat hun te wachten staat. 

De beweringen van de migranten worden overigens gestaafd door het jaarverslag over 2006, 
waarin melding wordt gemaakt van: 

- hongerstakingen van tientallen personen, soms hele blokken in het centrum, met 
inbegrip van kinderen. Met deze stakingen willen zij hun beklag doen, ongenoegen 
laten blijken of protesteren tegen de karige voedselvoorziening; 

- drie zelfmoordpogingen in 2006.

V. Opmerkingen van de rapporteur

Systematische detentie

De rapporteur onderstreept dat voorlopige administratieve detentie een schending van de 
mensenrechten vormt en dat deze vorm van detentie vanuit juridisch oogpunt onaanvaardbaar 
is. Voor een overtreding van administratieve aard (illegale binnenkomst in een land of 
verlopen van de verblijfsvergunning) worden betrokkenen van hun persoonlijke vrijheid 
beroofd, gedurende een periode die vaak buiten proporties is.
Daarom dienen centra voor voorlopige detentie niet te worden getolereerd en dienen deze te 
worden gesloten. Vervolgens kan concreet worden nagedacht over een andere vorm van 
opvang.
Het is onaanvaardbaar dat asielzoekers dusdanig worden behandeld: het gaat om mannen, 
vrouwen en soms kinderen die een problematische situatie zijn ontvlucht en in Europa een 
veilige haven zoeken. Zij mogen niet worden opgesloten in centra die de individuele 
vrijheden schenden en de grondrechten aantasten.
De rapporteur is dan ook van oordeel dat asielzoekers in geen geval om administratieve 
redenen mogen worden vastgehouden (zoals in internationale verdragen is vastgelegd). 
Opsluiting van vreemdelingen raakt een fundamentele vrijheid. Het moet dan ook een 
uitzondering blijven en niet de regel zijn, zoals in de rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens is bekrachtigd.
België lijkt asielzoekers aan de grens en asielzoekers in het kader van de Dublin-procedure 
systematisch vast te houden, zonder aanzien des persoons (gezinnen, kinderen) en ongeacht 
het risico dat zij zich aan de Dienst Vreemdelingenzaken onttrekken.
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn de detentiemogelijkheden van asielzoekers 
duidelijk uitgebreid. Dit vormt een schending van het fundamentele beginsel van het Verdrag 
van Genève, waarin is vastgelegd dat asielzoekers niet mogen worden gestraft voor 
binnenkomst in een land of illegaal verblijf.
In haar verslag aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de 
Opvangrichtlijn19 wijst de Commissie er eveneens op dat gezien het feit echter dat bewaring 
volgens de richtlijn een uitzondering is op de algemene regel van bewegingsvrijheid, een 
uitzondering die uitsluitend mag worden toegepast "in de gevallen waarin zulks nodig blijkt”, 
automatische inbewaringstelling zonder enige beoordeling van de situatie van de persoon in 
                                               
19 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van Richtlijn 
2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 
lidstaten - COM(2007) 745 def.
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kwestie strijdig is met de richtlijn.
De omstandigheden zijn in gesloten centra niet geschikt voor een goed verloop van een 
asielprocedure: van de inbewaringstelling gaat een grote psychologische druk uit en 
communicatie met de buitenwereld is zeer problematisch. Het is moeilijk advies in te winnen 
bij een onafhankelijke sociale of juridische dienst en informatie te verkrijgen die van belang is 
voor de procedure (er is bijvoorbeeld geen Internetverbinding).
Doordat vreemdelingen vrijwel geen toegang hebben tot een advocaat, is het praktisch 
onmogelijk om beroep in te dienen volgens de vereiste procedure en binnen de gestelde (zeer 
korte) termijn, des te meer omdat de procedure bij de RVV schriftelijk verloopt. Dit biedt 
asielzoekers vrijwel geen gelegenheid om mondeling hun verhaal te doen voor het 
rechtscollege. Deze korte termijnen zijn uiterst zorgwekkend.

Duur van de detentie

De duur van de inbewaringstelling speelt een belangrijke rol, omdat langdurige 
inbewaringstelling invloed kan uitoefenen op de betrokkene. 
Deze periode is al buitensporig lang, gelet op de aanbevelingen van de Raad van Europa, die 
voorstelt vreemdelingen maximaal een maand in bewaring te stellen20. In de praktijk kunnen 
vreemdelingen in België ongelimiteerd worden vastgehouden, omdat er een nieuwe termijn 
ingaat wanneer iemand bezwaar aantekent tegen uitzetting.
In een recent verslag dat in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld21 wordt ook het 
volgende gesteld:
Gezien de toepasselijkheid van de richtlijn voor asielzoekers die in gesloten centra worden 
vastgehouden, is het de vraag of de legale detentieduur van twee maanden (met de 
mogelijkheid van verlenging tot acht maanden) kan worden beschouwd als een redelijke, zo 
kort mogelijke termijn.

Opsluiting van minderjarigen

In België worden kinderen met ouders en alleenstaande minderjarigen in de gesloten centra in 
bewaring gesteld. Volgens de betrokken maatschappelijke organisaties vertoont hun aantal 
een stijgende lijn.
De inbewaringstelling van kinderen vormt een schending van de Internationale Conventie 
voor de rechten van het kind22. Bovendien kunnen zij hierdoor niet naar school. België is 
onlangs veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat het een 
minderjarig meisje had vastgehouden en uitgewezen23. Naar het oordeel van het Hof was er 
om de volgende redenen sprake van een onmenselijke behandeling: inbewaringstelling in een 
centrum dat oorspronkelijk is bedoeld voor volwassenen, inbewaringstelling in dezelfde 
omstandigheden als volwassenen waarbij geen rekening is gehouden met haar leeftijd en 
extreme kwetsbaarheid.

In het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing 
                                               
20 Aanbeveling 1547 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.
21 Verslag over België, opgesteld voor de Europese Commissie, over de toepassing van de 
Opvangrichtlijn, dat als basis diende voor het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 
over de toepassing van deze richtlijn (COM(2007) 745 def.)
22 Internationale Conventie voor de rechten van het kind, goedgekeurd en opengesteld voor 
ondertekening, ratificatie en instemming door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in resolutie 
44/25 van 20 november 1989, die op 2 september 1990 in werking is getreden - cf. 
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 EHRM, 12/10/06, nr. 13178/03, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga tegen België.
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van de Opvangrichtlijn24 wordt België genoemd als een van de landen die minderjarigen die 
worden vastgehouden, de toegang tot onderwijs ontzeggen of dit in de praktijk onmogelijk of 
zeer beperkt maken. De Commissie wijst erop dat dit indruist tegen de Opvangrichtlijn. In 
deze richtlijn is immers het volgende vastgelegd: De lidstaten bieden minderjarige kinderen 
van asielzoekers en minderjarige asielzoekers toegang tot onderwijs onder vergelijkbare 
omstandigheden als onderdanen van de lidstaat van opvang zolang een eventueel tegen hen of 
hun ouders gerichte verwijderingsmaatregel niet daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit 
onderwijs kan in opvangcentra gegeven worden.25

De Commissie stelt voorts dat in sommige lidstaten, waaronder België, geen procedure van 
kracht is voor identificatie van kwetsbare asielzoekers en merkt op dat ernstig te betwijfelen 
valt of en hoe personen met bijzondere behoeften daadwerkelijk herkend worden in lidstaten 
die niet over een dergelijk instrument beschikken. In het verslag wordt gesteld:
Er zouden ernstige problemen kunnen ontstaan in lidstaten die niet uitsluiten dat asielzoekers 
met bijzondere behoeften in bewaring worden genomen.
Gezien hun bijzondere situatie moet de inbewaringstelling van kwetsbare asielzoekers 
uitsluitend als laatste optie worden overwogen, in naar behoren gemotiveerde gevallen.26

De rapporteur benadrukt dat minderjarigen in geen enkel geval in bewaring zouden moeten 
worden gesteld en dat het hogere belang van het kind nooit uit het oog mag worden verloren. 
Een land dat geen bescherming biedt aan kinderen, gaat in tegen onze hoogste waarden.

Gebrek aan informatie aan migranten

In de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn is weliswaar duidelijk vastgelegd dat 
informatie moet worden verstrekt aan in bewaring gestelde migranten, maar uit de 
getuigenissen van de migranten blijkt dat zij slecht op de hoogte zijn van de procedures en 
deze niet begrijpen. Zij weten niet wat hun rechten zijn, welke bezwaren zij kunnen indienen 
en zelfs niet wat er met hen gaat gebeuren. Dit gebrek aan informatie springt met name in 
centrum 127bis in het oog.

Tot INAD hebben ngo's, bezoekers en advocaten geen toegang. Advocaten kunnen in het 
politiegebouw met migranten spreken. 
Niettemin wordt in de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn duidelijk gesteld dat 
advocaten, het UNHCR en ngo's toegang moeten hebben tot de centra waar asielzoekers zijn 
gehuisvest om deze personen bijstand te kunnen verlenen. Alleen om veiligheidsredenen kan 
de toegang tot de centra (en niet van het nabijgelegen vliegveld) en de gebouwen worden 
beperkt, en ter bescherming van de asielzoekers. In de Procedurerichtlijn is vastgelegd dat 
beperkingen alleen mogelijk zijn als de toegang van de juridische adviseur of andere 
raadsman daardoor niet ernstig wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt.27

Tot de andere bezochte centra, 127 en 127bis, hebben maatschappelijke organisaties wel 
                                               
24 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van Richtlijn 
2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 
lidstaten - COM(2007) 745 def.
25 Art. 10, Opvangrichtlijn.
26 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van Richtlijn 
2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 
lidstaten - COM(2007) 745 def.
27 Art. 16, Procedurerichtlijn.
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toegang, maar dit recht is precair. Vrienden en andere bezoekers aan de migranten mogen hier 
niet naar binnen.
In een recent verslag dat in opdracht van de Commissie is opgesteld, 28 staat het volgende te 
lezen: De meeste bewoners hebben geen ontvangst- of informatiebrochure gekregen. De 
meeste bewoners weten niet dat zij in een klacht kunnen indienen. Zij hebben niet altijd 
toegang tot een tolk. De organisatie van een permanente beschikbaarheid van medische 
dienstverlening vormt in een aantal gesloten centra een probleem. Veel migranten klagen dat 
er niet voldoende wordt gekeken naar hun geestelijke gezondheid. Er zijn problemen met de 
aard en kwaliteit van juridische bijstand. Zelfs wanneer de administratieve begeleiding 
vlekkeloos verloopt, kunnen zich problemen voordoen met de psychosociale begeleiding. Tot 
slot wordt er niet altijd voor gezorgd dat gezinnen van asielzoekers die in gesloten centra in 
bewaring zijn gesteld, bij elkaar worden gehouden.
Voorts zijn er in de gesloten centra problemen met het schoolbezoek van minderjarigen. 
Daarnaast worden zij samen met volwassenen vastgehouden, wat indruist tegen artikel 37c 
van de Internationale Conventie voor de rechten van het kind.

VI. Conclusies

1. Systematische inbewaringstelling van bepaalde groepen asielzoekers, met name de 
zogeheten Dublin-gevallen, zonder oog voor de concrete situatie van personen die worden 
vastgehouden, is a fortiori onaanvaardbaar. De situatie is nog stuitender wanneer kwetsbare 
personen (kinderen, zwangere vrouwen, gezinnen met baby's, zieken) in bewaring worden 
gesteld.

2. Inbewaringstelling, die soms zeer lang duurt (in sommige gevallen meer dan vijf 
maanden), vormt een extra zware beproeving, omdat de personen in kwestie zeer dicht op 
elkaars huid zitten, er veel lawaai is, allerlei vormen van druk voelbaar zijn, mensen in een 
gevangenisomgeving zitten opgesloten en zij gedwongen met elkaar moeten samenleven.

3. Detentie van EU-burgers is onverklaarbaar. Hiermee worden de grondrechten 
geschonden, want de vrijheidsbeneming is buiten proporties wanneer er sprake is van een 
lichte administratieve overtreding (bijvoorbeeld het feit dat iemand zich niet bij de gemeente 
heeft laten inschrijven). De cijfers die door de Belgische autoriteiten zijn verstrekt, zijn des te 
verontrustender omdat het om honderden gevallen gaat.

4. Iedere vreemdeling over wie de Belgische autoriteiten een besluit nemen, heeft het 
recht een tolk in te schakelen en dergelijke besluiten te ontvangen in een taal die hij of zij 
begrijpt. Dit recht dient dan ook in acht te worden genomen. Het is des te 
verbazingwekkender dat de vertaling van deze besluiten soms niet eens in een van de officiële 
Belgische talen wordt verstrekt.

De delegatie beveelt de Belgische regering het volgende aan:

                                               
28 Verslag over België, opgesteld voor de Europese Commissie, over de toepassing van de 
Opvangrichtlijn, dat als basis diende voor het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 
over de toepassing van deze richtlijn (COM(2007) 745 def.)
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1. Duidelijkere informatie vertrekken met betrekking tot:

- de opsluiting van EU-burgers in de Belgische centra.

- recente gegevens (2007) over de cijfers aangaande inbewaringstelling in de centra, met de 
details en niet alleen gemiddelden.

2. Een duidelijker standpunt innemen met betrekking tot:

- al dan geen voortzetting van de praktijk van automatische inbewaringstelling, zelfs kinderen, 
ondanks vele rapporten waaruit blijkt dat de nasleep ervan ernstig is.

- de gevallen waarin handboeien mogen worden gebruikt voor het vervoer van gedetineerden 
in gesloten centra.

- haar interpretatie van internationale verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van 
Chicago en haar verhouding met internationale instrumenten ter bescherming van de 
mensenrechten.

- de rechtsgrondslag voor de opsluiting van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan 
kleine criminaliteit of die zwartwerk hebben verricht.

- de getroffen maatregelen voor onderzoek naar de redenen en omstandigheden van de 
zelfmoordpogingen die in het verslag over 2006 worden gemeld.

3. Belangrijke en dringende wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen treffen, in het 
bijzonder:

- een einde maken aan de inbewaringstelling van EU-burgers.

- de termijn wijzigen voor indiening van beroep met schorsende werking tegen de verplichting 
het grondgebied te verlaten (deze bedraagt nu 24 uur) en voor de uitspraak van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (72 uur), waarmee wordt voorkomen dat een stilte van de RVV 
in verband kan worden gebracht met de mogelijkheid de vreemdeling uit te zetten.

- een einde maken aan de praktijk van illegale oproepen waarmee beter kan worden 
overgegaan tot uitzetting, een praktijk die reeds is veroordeeld door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens.
- een einde maken aan de praktijk van het plaatsen van vreemdelingen in de transitzone, die 
onlangs ook is veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

- zorgen voor toegang tot onderwijs voor alle minderjarigen, met name de kinderen die in 
bewaring zijn gesteld.
- regelmatige, gereglementeerde en onwillekeurige toegang tot alle centra (met inbegrip van 
INAD) bieden aan maatschappelijke organisaties die de centra permanent wensen te bezoeken 
om de migranten met raad en daad bij te staan en aan het UNHCR, in de verschillende fasen 
van de procedure.

- de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de sociale diensten in de centra niet 
meer afhankelijk zijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de artsen van het centrum 
niet meer afhankelijk zijn van de directie van het gesloten centrum.
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- ervoor zorgen dat in alle centra tolken en culturele bemiddelaars aanwezig zijn die 
onafhankelijk zijn van deze centra.
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BIJLAGE 2
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Bezoek van de Commissie burgerlijke vrijheden,

justitie en binnenlandse zaken aan België
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Ontwerpprogramma 4
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