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Vermenigvuldiging van dit verslag of delen ervan is toegestaan mits bronvermelding

Realisatie:

Vanden Broele Grafische Groep

Samenvatting
Deze samenvatting bevat de opvallendste vaststellingen, bedenkingen en aanbevelingen van het
verslag. Om de leesbaarheid te verhogen zijn de resultaten van het onderzoek gehergroepeerd rond
zeven belangrijke deelaspecten van het verblijf in een gesloten centrum. Met andere woorden de
samenvatting is anders gestructureerd dan het thematisch onderzoek in deel II van het verslag zonder
dat dit enige invloed heeft op de inhoud.
Het is verder onontbeerlijk om hier voorafgaandelijk te benadrukken dat de vrijheid van de persoon de
regel is en de vrijheidsberoving de uitzondering. Vrijheidsberoving mag bovendien slechts een uiterste
maatregel zijn wanneer het gaat om de opsluiting van vreemdelingen in afwachting van hun
verwijdering.
Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
stelt uitdrukkelijk in artikel 5 :

Het zesde beginsel van de Twintig leidende beginselen voor de gedwongen terugkeer van het Comité
van Ministers van de Raad van Europa vereist dat de autoriteiten een grondig en individueel onderzoek
voeren naar de noodzaak van de vrijheidsberoving. Vrijheidsberoving mag slechts gebeuren als na
afloop van dit onderzoek de overheid besluit dat de uitvoering van de beslissing tot verwijdering niet
op een even efficiënte manier zou gewaarborgd zijn indien men zich zou beperken tot niet
vrijheidsberovende maatregelen (zoals toezicht, een regelmatige meldingsplicht bij de overheid,
voorwaardelijke vrijheid of andere controlemiddelen).

A. Het verblijf in een gesloten centrum – een vrijheidsberoving
De gesloten centra hebben als enkele opdracht om op een humane wijze op een gesloten plaats de
vreemdelingen die er geplaatst worden door een administratieve beslissing vast te houden, in
afwachting van ofwel de toelating om het grondgebeid binnen te komen ofwel de organisatie van hun
terugkeer naar hun land van herkomst of een derde land. De gesloten centra zijn dus geen
penitentiaire instellingen.
Dit neemt niet weg dat de gesloten centra plaatsen van vrijheidsberoving zijn. De opsluiting in deze
centra maakt dan ook een uitzondering uit op het fundamentele recht van elke mens om in vrijheid te
leven. De opsluiting moet daarom gepaard gaan met garanties die alle andere fundamentele rechten
beschermen die de personen die er opgesloten zijn, blijven genieten, zowel krachtens de Belgische
wetten als de internationale overeenkomsten die België onderschreven heeft en die waarborgen dat
de inbreuken op de individuele vrijheid beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is om het doel van
de opsluiting te verwezenlijken.
Verscheidene malen wordt in dit verslag een vergelijking gemaakt met het wettelijke en reglementaire
kader betreffende het statuut van de gedetineerden in de penitentiaire instellingen. Deze vergelijking
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Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden
ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure:
….
f. in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon teneinde hem te beletten op
onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of van een persoon waartegen een uitwijzings- of
uitleveringsprocedure hangende is.
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dringt zich onvermijdelijk op daar het Verslag aan de Koning bij het KB gesloten centra uitdrukkelijk
aangeeft dat de voorgestelde reglementering gebaseerd is op de regels betreffende de werking van de
penitentiaire instellingen. Het basisprincipe uitgewerkt door de afdeling Wetgeving van de Raad van
State op dit punt is dat deze regels in de centra niet strikter mogen zijn dan deze in de penitentiaire
instellingen. Dit principe werd uitdrukkelijk herinnerd in een arrest van de Raad van State van 10
december 2008 dat verschillende bepalingen van het KB gesloten centra vernietigde omdat zij niet
dezelfde rechten of voordelen toekenden dan deze die de gedetineerden in de gevangenis genieten
sinds de inwerkingtreding van de wet Dupont betreffende het bestuur van de penitentiaire instellingen
en het juridisch statuut van de gedetineerden. De reglementering met betrekking tot de gesloten
centra moet bijgevolg de verbeteringen overnemen die aan de situatie van de gedetineerden in de
gevangenissen werden aangebracht.
De leefregels – het tuchtregime – de veiligheid en de ordehandhaving
Het leefregime in de centra is in beginsel een groepsregime en geen cellulair regime zoals in een
gevangenis. De bewegingsvrijheid van de persoon en zijn autonomie zijn er nochtans sterk beperkt,
weliswaar in verschillende mate naar gelang de eigen regels van ieder centrum.
De omvang van de beperkingen op de individuele vrijheid van de bewoners van de centra maakt dat
de gesloten centra eerder als oorden van detentie moeten beschouwd worden dan als opvangplaatsen
in een gesloten omgeving.
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II

De centra kunnen schematisch in drie categorieën onderverdeeld worden:
- het INAD-centrum en het centrum 127 waar mannen, vrouwen en soms gezinnen worden
ondergebracht in één leefeenheid. Mannen en vrouwen worden enkel gescheiden voor de
nachtrust en om zich te wassen, maar ook de gezinnen worden dan gescheiden. Het verloop van
de dag is er betrekkelijk vrij;
- het centrum 127bis en het CIV waar de bevolking verdeeld wordt over verschillende vleugels met
een bijna volledige scheiding van de verschillende groepen van bewoners. Binnen elke vleugel
vertoont het groepsregime een zekere soepelheid waarbij aan iedereen een betrekkelijke
zelfstandigheid en bewegingsvrijheid wordt gelaten binnen de vleugel die onder toezicht van een
centrale post staat.
- het CIB en het CIM waar de bewoners gescheiden zijn in verschillende leefeenheden die
hermetisch van elkaar afgescheiden zijn en waar binnen elke leefeenheid een strikt groepsregime
heerst. Zo moeten in deze centra alle bewoners op vastgestelde uren en in groep opstaan, een
douche nemen, eten, in de ontspanningsruimte verblijven, buiten wandelen en gaan slapen. Elke
verplaatsing van de groep gebeurt onder toezicht van veiligheidsagenten die er mee belast zijn om
de deuren van de plaatsen waar de bewoners zich bevinden te sluiten.
Het leefregime in groep moet beslist en grondig herzien worden om meer zelfstandigheid aan de
bewoners toe te kennen. De inperkingen van de individuele vrijheid van de bewoners binnen het
centrum moeten beperkt worden tot wat strikt noodzakelijk is om het gemeenschapsleven in het
centrum te organiseren.
De volstrekte scheiding van mannen en vrouwen, ook overdag, en het verbod van elke vorm van
contact tussen de bewoners van de verschillende vleugels op straffe van sancties, draagt in vier centra
bij tot een verzwaring van de gevangenissfeer en verhindert er elke vorm van normaal leven in het
centrum.
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De verplichting opgelegd aan de bewoners van het CIB en het CIM om zich in groep en onder
toezicht van de veiligheidsagenten te verplaatsen, op vastgestelde uren, beperkt hun zelfstandigheid
overmatig.
Het oneigenlijke gebruik van het aangepaste regime om moeilijke bewoners te isoleren wegens
tuchtredenen (in het bijzonder wanneer het opgelegd wordt aansluitend op een disciplinaire
afzondering) moet ophouden. De reglementering moet aangepast worden om een duidelijk
onderscheid te maken tussen veiligheidsmaatregelen en tuchtsancties en om elk risico op verwarring
tussen het aangepaste regime en de disciplinaire afzondering te vermijden.
Het concept ’dynamische veiligheid’ – dit concept houdt in dat er een evenwicht tot stand wordt
gebracht tussen de aangewende technische middelen en een constructief detentieregime – dient
opgenomen te worden in het geheel van de beheersmethoden van de open centra. Naast het
aanzienlijke aantal leden van het veiligheidspersoneel is het nodig om ook andere functies verder te
ontwikkelen.
De toewijzing van de materiële en menselijke middelen in de centra moet bij voorrang gebeuren in
functie van het welzijn van de bewoners en de veiligheid van de groep en het personeel, eerder dan in
functie van de strijd tegen ontsnappingen.

De kwetsbare groepen
De stress die verbonden is aan de detentie is aanwezig bij alle bewoners, maar de psychologische last
van de opsluiting – en de vrijheidsberoving – is nog zwaarder bij de gezinnen met kind(eren) en bij de
andere kwetsbare groepen zoals personen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen,
alleenstaande ouders en personen die psychologische problemen hebben.
Er moet onmiddellijk een einde worden gesteld aan de opsluiting van kinderen gelet op de rampzalige
gevolgen die ze heeft op hun evenwicht en ontwikkeling. De opsluiting is noch juridisch, noch medisch
verdedigbaar.
Wat dit betreft is de oprichting in oktober 2008 van woonunits voor gezinnen die illegaal op het
grondgebied verblijven een bemoedigende vooruitgang.
Deze is nochtans om twee redenen onvoldoende:
- de maatregel beoogt slechts een deel van de gezinnen die vastgehouden worden in de gesloten
centra. De gezinnen die aangehouden zijn aan de grens worden nog steeds opgesloten in de
centra. Zij hebben er geen infrastructuur noch een leefregime dat voldoende aangepast is aan de
noden van kinderen;
- het gaat om een politieke beslissing, waarvan het niet zeker is dat deze zal gehandhaafd blijven.
Een terugkeer naar de voorgaande praktijk blijft zeker denkbaar.
De opsluiting van gezinnen met kinderen in de centra dient uitdrukkelijk uitgesloten te worden door
de wet, zoals dit gebeurde voor de niet begeleide minderjarigen in het kader van de wet van 12 januari
2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën vreemdelingen.
Zouden de woonunits niet door middel van een juridische fictie kunnen gelijkgesteld worden met
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Er moeten maatregelen genomen worden om de stress in de centra te verminderen. De vorming van
het personeel moet hiertoe versterkt worden. Voor de contacten van de bewoners met de
buitenwereld dienen waarborgen geboden te worden die minstens gelijkwaardig zijn aan de
waarborgen die de wet Dupont biedt voor de gedetineerden in de penitentiaire instellingen.
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plaatsen die aan de grens gelegen zijn, zoals nu het geval is voor het centrum 127bis, het CIB, het CIM
en het CIV? Deze fictie zou het mogelijk maken om er gezinnen met kinderen op te vangen die aan de
grens werden tegengehouden.
Er dienen alternatieven gezocht voor de opsluiting van personen die psychologische problemen
hebben, weze het ingevolge het geweld dat zij hebben ondergaan in hun land van herkomst of wegens
een psychiatrische pathologie. De huidige omstandigheden van opsluiting van deze personen kunnen
een onmenselijke of vernederende behandeling uitmaken, gelet op de onmogelijkheid voor de
centrumdirecties om hen een passende begeleiding te verschaffen. Hun aanwezigheid in de centra
weegt zwaar door op het welzijn en de veiligheid van de andere bewoners en het personeel.

B. Het verblijf in een gesloten centrum – een uiterste
maatregel?
De personen die zich in de gesloten centra bevinden, vallen onder een verwijderingsmaatregel die hun
opsluiting in een gesloten centrum toelaat en hun opsluiting is dus technisch gesproken legaal. Geen
enkele Belgische wets- of reglementaire bepaling voorziet echter dat er moet nagegaan worden of het
gebruikte middel - de opsluiting - in verhouding staat tot het nagestreefde doel - de verwijdering - en
evenmin of de maatregel billijk is ten aanzien van de individuele situaties.
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IV

In juni 2008 gaf de dienst Vreemdelingen aan dat 90% van de asielzoekers die werden opgesloten
‘Dublin gevallen’ waren, dat wil zeggen asielaanvragers van wie de aanvraag moet behandeld worden
door een andere lidstaat van de Europese Unie. Dit zeer hoge percentage lijkt aan te geven dat deze
categorie van bewoners systematisch wordt opgesloten. De wet staat de automatische opsluiting van
deze asielaanvragers nochtans niet toe. De opsluiting van de ‘Dublin gevallen’ kan enkel het gevolg zijn
van een redelijk en objectief onderzoek van de persoonlijke situatie van elke betrokken vreemdeling.
Bij de illegalen zijn er veel bewoners die moeilijk begrijpen waarom zij van hun vrijheid werden beroofd
terwijl anderen, die in dezelfde situatie verkeerden, niet werden aangehouden door de politiediensten.
Zij voelen hun vrijheidsberoving aan als een onrechtvaardigheid omdat de controles die geleid hebben
tot hun verblijf in een gesloten centrum louter het gevolg waren van het toeval. Voor velen onder hen
was de enige maatregel die genomen werd vóór hun opsluiting in een gesloten centrum, de
betekening van een bevel om het grondgebied te verlaten, zonder dat ze ooit werden aangespoord
gevolg te geven aan dit bevel of begeleid werden met het oog op een vrijwillige terugkeer.
Met uitzondering van de afgewezen asielzoekers die in het beste geval informatie over een vrijwillige
terugkeer hebben ontvangen bij de weigering van hun asielaanvraag, worden de andere bewoners vaak
pas voor de eerste keer geconfronteerd met de organisatie van hun terugkeer bij hun aankomst in het
gesloten centrum.
De vrijheidsberoving wordt dan niet ervaren als een uiterste maatregel maar eerder als een
ambtshalve maatregel, een automatisme, om over te gaan tot de verwijdering van het grondgebied van
vreemdelingen die opgepakt zijn in illegaal verblijf.
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C. Het verblijf in een gesloten centrum – een maatregel van
onbeperkte duur
Krachtens de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling worden opgesloten in een centrum, in
afwachting van de organisatie van zijn terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.
In afwachting van het bepalen van de Staat die verantwoordelijk is voor het behandelen van de
asielaanvraag, kan de asielzoeker in principe niet langer dan één maand worden vastgehouden, behalve
wanneer het een complex dossier betreft. In dat geval kan de vasthouding met één maand verlengd
worden.
Voor de andere bewoners is de maximale duur van opsluiting in principe twee maanden. Onder
bepaalde voorwaarden kan die duur verlengd worden tot vijf maanden. Na vijf maanden opsluiting
moet de vreemdeling worden vrijgelaten, behalve indien dit in tegenspraak is met het handhaven van
de openbare orde of de nationale veiligheid. Enkel in dit geval kan de opsluiting van de vreemdeling
worden verlengd tot maximaal acht maanden.
In uitzonderlijk ernstige omstandigheden kan de minister een bewoner ter beschikking stellen van de
regering. In dit geval kan het voorkomen dat een bewoner langer dan acht maanden wordt
vastgehouden.

Momenteel laten de door de dienst Vreemdelingenzaken gepubliceerde gegevens niet toe een exact
zicht te hebben op de effectieve duur van de opsluiting per bewoner die werd verwijderd of per
bewoner die werd vrijgelaten. Dit gegeven is nochtans essentieel :
- enerzijds is dit gegeven onmisbaar als beheersinstrument om de doeltreffendheid na te gaan van
de opsluiting met het oog op de verwijdering;
- anderzijds is het de werkelijke duur van de opsluiting die, afhankelijk van de omstandigheden
waarin ze verloopt, de opsluiting kan doen omslaan in een onmenselijke of vernederende
behandeling die in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens, ook al is de beslissing tot vasthouding wettelijk.
Het is noodzakelijk dat de dienst Vreemdelingenzaken beschikt over een adequaat, betrouwbaar en
transparant registratiesysteem van de reële duur van de vasthouding per bewoner.
De materiële omstandigheden en/of de leefregels in bepaalde centra kunnen de opsluiting doen
omslaan in een behandeling die in strijd is met de menselijke waardigheid.
De aftakeling en het verval van het centrum 127, dat initieel als voorlopig en tijdelijk voorzien was,
gecombineerd met de kleine oppervlakte van het centrum en het verbod op bezoek, laat aan de
bewoners geen levensstandaard toe die in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Niet
alleen houdt deze situatie een mogelijke schending in van artikel 3 van het Europese Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens, ze is eveneens strijdig met de Opvangrichtlijn voor wat de
asielzoekers betreft.
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Volgens een vaststaande praktijk neemt de dienst Vreemdelingenzaken een nieuwe beslissing tot
vasthouding wanneer een bewoner zich verzet tegen een poging tot verwijdering. De duur van de
opsluiting die aan de poging tot verwijdering voorafgaat, wordt dan ’tot nul’ teruggebracht. Deze
praktijk werd gevalideerd door het Hof van Cassatie in een arrest van 31 augustus 1999.
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Het strikte groepsregime in het CIM, gecombineerd met de gevangenisstructuur van het centrum en
het feit dat de relaties met de bewoners overheersend gekarakteriseerd worden door
veiligheidsbekommernissen, leiden tot een disproportionele inperking van de rechten en de autonomie
van de personen die er worden vastgehouden.
Als de opsluiting in dergelijke omstandigheden wordt verlengd zonder dat er een duidelijk zicht is op
de afloop ervan, geeft dit aanleiding tot een evident psychologisch lijden voor de bewoners, wat op zijn
beurt bijdraagt tot de verhoging van de spanningen binnen de groep.
De bewoners hebben getuigd van de psychologische moeilijkheid om hun vrijheidsberoving te
verdragen omdat er, in tegenstelling tot in de gevangenissen, geen voorzienbare termijn is voor het
einde van hun detentie en omdat ze moeten leven met de voortdurende vrees voor de dag van hun
repatriëring.
Gezien de infrastructuur en de huidige materiële omstandigheden in de centra en de opgelegde
leefregels is de federale Ombudsman van mening dat een opsluiting van langer dan twee maanden in
sommige gevallen een aantasting kan vormen van de menselijke waardigheid en gevolgen kan
meebrengen die niet in verhouding staan tot het door de opsluiting nagestreefde doel.
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D. Het verblijf in een gesloten centrum – een mengeling van
verschillende types van bewoners
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Vaak hoort men zeggen dat de gesloten centra ‘illegalen’ opvangen.
De gesloten centra vangen echter de volgende mensen op:
- de ‘niet toegelaten personen’, personen aan wie de toegang tot het grondgebied geweigerd
wordt;
- de asielzoekers aan de grens;
- de asielzoekers op het grondgebied;
- de vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven.
De dienst Vreemdelingenzaken spreidt de bewoners in functie van het specifieke doel van elk centrum
en in functie van de gezinssituatie en het geslacht (gezinnen met kinderen, koppels, alleenstaande
mannen en vrouwen), de taal waarin het dossier wordt behandeld en de risico’s. De centra gaan
onderling ook over tot het overplaatsen van bewoners.
De vier vermelde categorieën kunnen aangetroffen worden in de verschillende centra in meer of
mindere mate, en dit zonder in rekening te brengen dat er onder de groep vreemdelingen die illegaal
in het land verblijven ook een aantal ex-gedetineerden van gemeen recht zijn die uit een penitentiaire
instelling komen.
De vermenging van deze verschillende categorieën bewoners wordt vaak negatief ervaren door de
bewoners omdat ze vrezen door de samenleving als een amalgaam te worden beschouwd : een
asielzoeker waarvan de procedure nog in behandeling is, is geen ‘illegaal’; een ‘illegaal’ is geen ‘niet
toegelaten persoon’. Een vreemdeling die administratief wordt vastgehouden is geen ‘delinquent’.
Om te vermijden dat ex-gedetineerden van gemeen recht zich samen in een gesloten centrum
bevinden met vreemdelingen zonder penitentiair verleden, moet de verwijdering van illegaal in het
land verblijvende buitenlandse gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten, vanuit de gevangenis
plaatsvinden.
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Deze groepen hebben trouwens verschillende noden en vereisen een begeleiding die aan hun situatie
is aangepast.
Er wordt in de centra geen juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd in de zin van de wet van
23 november 1998 betreffende de juridische bijstand. Die moet op korte termijn ingesteld worden.
Momenteel is het voornamelijk de maatschappelijk assistent die de taak heeft om de bewoner uitleg
en inlichtingen te geven over de genomen beslissingen, de toepasselijke wetgeving en de
beroepsmogelijkheden. De maatschappelijk assistent moet echter ook de rol van terugkeerfunctionaris
op zich nemen. Die rol is onverenigbaar met de missie van sociale bijstand aan de bewoners. De rol
van terugkeerfunctionaris moet toevertrouwd worden aan andere personeelsleden, specifiek daarvoor
aangesteld. De rol van terugkeerfunctionaris kan trouwens enkel worden opgenomen ten aanzien van
bewoners die worden vastgehouden in het centrum met het oog op hun verwijdering van het
grondgebied (‘niet toegelaten personen’, illegalen, afgewezen asielzoekers) en niet ten aanzien van
andere categorieën van bewoners (asielzoekers met een lopende procedure).
Voor wat de medische begeleiding betreft, bestaan er eveneens specifieke noden. Om de efficiëntie
van de medische dienst te verhogen en de stabiliteit van het personeelsbestand te vergroten, dient een
aan het centrum verbonden arts de coördinerende rol van de medische dienst op te nemen. Er
moeten daarenboven dringend gespecialiseerde opvangplaatsen voor bewoners met psychiatrische
aandoeningen en voor bewoners met tuberculose worden gecreëerd.

De Europese Opvangrichtlijn legt de lidstaten op om, op het vlak van de materiële
opvangvoorzieningen, maatregelen te nemen die garanties bieden op een levensstandaard die
voldoende is om de gezondheid te verzekeren en op voldoende bestaansmiddelen. De lidstaten zien
erop toe dat die levensstandaard ook gehandhaafd blijft in het specifieke geval van personen met
bijzondere noden (minderjarigen, personen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen,
alleenstaande ouders en personen die aan geweld zijn blootgesteld) alsmede in het geval van personen
die in gesloten centra worden ondergebracht.
In zijn advies bij het voorontwerp van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van
asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, heeft de afdeling wetgeving van
de Raad van State het feit aangeklaagd dat de bepalingen van de Opvangrichtlijn die slaan op de
asielzoekers die worden vastgehouden in gesloten centra niet waren omgezet. Deze bepalingen van de
Opvangrichtlijn moeten zonder verwijl worden omgezet.
Infrastructuur
Wanneer de menselijke waardigheid bedreigd is in de centra, is dit meestal gedeeltelijk te wijten aan
problemen met, of tekortkomingen van de infrastructuur. Er moet absolute prioriteit gegeven worden
aan de uitvoering van het project voor de bouw van een nieuw centrum ter vervanging van het
INAD-centrum en het centrum 127, en dit volgens de minimumnormen die als referentie dienen in de
open opvangcentra en de normen van het CPT.
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E. Het verblijf in een gesloten centrum –
levensomstandigheden die niet altijd overeenkomen met de
menselijke waardigheid

VII

Samenvatting

In de mate dat de materiële omstandigheden van het centrum 127 onaanvaardbaar zijn op het gebied
van de eerbiediging van de menselijke waardigheid, kan met de sluiting van dit centrum niet gewacht
worden tot het toekomstige centrum dat het INAD-centrum en het centrum 127 dient te vervangen,
klaar zal zijn. Voortaan mag geen enkel gezin met kinderen er nog vastgehouden worden en het is
aanbevolen om vanaf nu progressief de opvangcapaciteit van het centrum te verminderen.
In tegenstelling tot de vijf andere centra waar de douches individueel zijn, bestaan de doucheruimtes
van het CIV uit twee collectieve douchebakken voor drie personen. Het feit dat het CIV enkel mannen
opvangt, rechtvaardigt deze aantasting van de intimiteit waarop de bewoner recht heeft niet.
De centrumdirecteurs zijn zich bewust van de problemen met de infrastructuur en van de invloed
daarvan op de levenskwaliteit in hun centrum. Ingevolge budgettaire beperkingen dienen zij na het
indienen van een verbeterproject soms nog jaren te wachten vooraleer de gevraagde werken worden
uitgevoerd. Daardoor blijven onontbeerlijke verbouwingswerken vertraging oplopen en blijven
ontoelaatbare situaties aanslepen.
In het algemeen vertonen de centra gebreken op het vlak van de netheid van de gemeenschappelijke
ruimtes en op het vlak van privacy.
Gebrek aan privacy
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Zolang er nog gezinnen in de centra worden vastgehouden, moet dit gebeuren in individuele
uitgeruste wooneenheden (bedden, wastafel, douche, toilet, keuken …).
De oppervlakte van de huisvesting in de centra waarborgt niet dat elke bewoner over voldoende
ruimte beschikt om zijn recht op privacy te waarborgen. Zelfs als de slaapzalen relatief groot zijn zoals
in het CIM, is er niet voldoende ruimte voor intimiteit. Dit is ook het geval als de slaapzaal enkel
stapelbedden bevat die dicht tegen elkaar staan. Dit is zeer frappant in het CIB.
De privacy, die al sterk beperkt is in de slaapgelegenheden, moet bovendien nog wijken voor de zorg
om de veiligheid. Volgens de directies vereist de veiligheid een permanente mogelijkheid tot controle.
Vandaar dat er geen gordijnen zijn, er fouilleringen plaatsvinden en plotse invallen door het personeel
in de kamers. Buiten zijn veiligheidsopdrachten legt het personeel van de centra over het algemeen
voldoende zorg aan de dag om aan te kloppen alvorens de slaapruimtes te betreden.

F. Het verblijf in een gesloten centrum – een ongelijk onthaal
Het KB gesloten centra kent een aantal rechten toe aan de opgesloten bewoners en legt hen een
aantal na te leven verplichtingen op. Deze regels worden in principe op gelijke wijze toegepast in alle
centra. De praktijk toont echter aan dat eenzelfde categorie van bewoners kan worden onderworpen
aan een verschillend regime naar gelang het centrum waar ze wordt vastgehouden.
Het INAD-centrum is uitgesloten uit het toepassingsgebied van het KB gesloten centra. De bewoners
van dit centrum en diegenen die opgesloten zijn in de andere vijf centra zijn niet aan hetzelfde regime
onderworpen. De dienst Vreemdelingenzaken moet het KB gesloten centra onmiddellijk en zonder
voorbehoud toepassen in het INAD-centrum. Indien sommige bepalingen van dit KB niet kunnen
toegepast worden in het INAD-centrum omwille van specifieke kenmerken van het centrum, kan hun
toepassing enkel uitgesloten worden bij koninklijk besluit. In geen geval kan de toepassing van
bepalingen die de uitoefening van fundamentele rechten waarborgen, uitgesloten worden.

Samenvatting

Ongelijke behandeling die voortvloeit uit onvoldoende informatie
Eén nood hebben alle bewonerscategorieën van de centra gemeen: de nood aan en het recht op
informatie. Kennis van zijn rechten en plichten is een conditio sine qua non opdat de bewoner deze
geheel en al zou kunnen uitoefenen en naleven.
De informatie die het centrum verstrekt is nu eens onvolledig, dan weer verkeerd. Sommige informatie
wordt simpelweg niet verstrekt. In de huishoudelijke reglementen van de centra moet het geheel van
de verplichtingen van de bewoners uitdrukkelijk opgenomen worden evenals de inbreuken die kunnen
gesanctioneerd worden en het geheel van de sancties die kunnen toegepast worden. Bij de intake
moet de bewoner het huishoudelijk reglement ontvangen in een taal die hij verstaat alsook een
volledige en bijgewerkte versie van de informatiebrochure. Hij moet geı̈nformeerd worden over zijn
recht om de centrumdirecteur te spreken, zonder dat de uitoefening van dit recht aan enige
voorwaarde onderworpen wordt alsook over zijn recht om klacht in te dienen bij de
Klachtencommissie en over de regels die hij hierbij moet volgen.
Ongelijke behandeling als gevolg van infrastructurele verschillen

In het centrum 127bis en in het CIV slapen de bewoners in kamers van vier personen. In de andere
centra zijn de slaapgelegenheden voornamelijk slaapzalen waar de mensen op elkaar gepakt zitten.
Iedere bewoner moet zijn recht op intimiteit en de eerbiediging van zijn privé-leven kunnen vrijwaren.
In het INAD-centrum, het centrum 127 en het centrum 127bis moeten onmiddellijk individuele kasten
geplaatst worden waarin de bewoners hun persoonlijke bezittingen achter slot kunnen opbergen.
Ongelijke behandeling bij gebrek aan uniforme regels
De leefregels variëren van het ene centrum tot het andere. De toegang tot de doucheruimte is
bijvoorbeeld niet op dezelfde manier geregeld in alle centra. Ook de sluitingsuren van de leefruimtes
en de uren om verplicht naar de slaapgelegenheden te gaan zijn verschillend. In het CIB en het CIM
moeten deze uren afgestemd worden op de uren in het centra 127bis en het CIV, die beter aangepast
zijn aan het levensritme van volwassenen.
In het INAD-centrum en in het centrum 127 kunnen de bewoners hun persoonlijke gsm gebruiken, in
tegenstelling tot de bewoners van de andere centra. De directies moeten er voor zorgen dat de
bewoners dagelijks hun persoonlijke gsm kunnen gebruiken.
Het KB gesloten centra voorziet in een afzondering voorafgaand aan de effectieve verwijdering van een
bewoner. Deze vorm van afzondering wordt noch door het KB gesloten centra, noch door nota’s van
de algemene diensten omkaderd. De modaliteiten van de afzondering voor de verwijdering, de duur
en opvolging ervan, alsook de beperkingen die eraan verbonden kunnen zijn, moeten in het KB
gesloten centra worden opgenomen. De praktijk in de verschillende centra moet worden
geharmoniseerd.
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De bewoners die in het INAD-centrum worden vastgehouden, hebben geen toegang tot de open
lucht terwijl diegenen die zich in de andere centra bevinden minimum twee uur wandeling krijgen. De
bewoners van het INAD-centrum moeten toegang hebben tot de buitenlucht; in principe gedurende
twee uren zoals in de andere centra zonder dat de toegang tot de buitenlucht kan teruggebracht
worden tot minder dan een uur.

Samenvatting

Het KB gesloten centra voorziet niet in de mogelijkheid voor de bewoner om zijn overplaatsing te
vragen. De administratie organiseert ook geen enkele procedure in dat opzicht. In de praktijk staan de
centra slechts uitzonderlijk een overplaatsing op vraag van de bewoner toe. Soms berust dergelijke
aanvraag nochtans op ernstige redenen. De administratie moet rekening houden met alle door de
bewoner naar voren gebrachte elementen en de aanvraag in de mate van het mogelijke inwilligen, er
zorg voor dragend dat haar beslissing geen onevenredige inbreuk maakt op de belangen van de
bewoner.
De fouilleringsmethodes verschillen van centrum tot centrum. Een uniforme methode van fouilleren
die in overeenstemming is met het nieuwe artikel 74/8, § 5 van de Vreemdelingenwet en transparant is
voor de bewoners, moet dringend vastgelegd worden.

G. Het verblijf in een gesloten centrum – een maatregel waarbij
een effectief klachtrecht hoort?
De Klachtencommissie werd ingesteld in januari 2004. Ze is belast met de behandeling van de
individuele klachten van de bewoners over de toepassing van het KB gesloten centra en het
huishoudelijk reglement dat er de uitvoering van is.
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Luidens het Verslag aan de Koning bij het KB gesloten centra is het doel van het door het KB
ingevoerde klachtmechanisme het tot stand brengen van een ’soepele’ beroepsprocedure voor de
problemen die de bewoners mogelijk kunnen ondervinden in de centra, naast de procedure voor de
Raadkamer, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken.
Uit de praktijk blijkt dat de effectiviteit van het klachtrecht sterk te wensen overlaat.
De behandeling van de klacht is onderworpen aan ontvankelijkheidsvoorwaarden. De cumulatie van
deze voorwaarden en de interpretatie hiervan door het permanent secretariaat van de
Klachtencommissie
doen
het
systeem
van
zijn
doel
afwijken.
Wanneer
de
ontvankelijkheidsvoorwaarden niet vervuld zijn, moet de bewoner in staat gesteld worden dit te
verhelpen met behoud van de oorspronkelijke datum van indiening.
De Klachtencommissie is van mening dat een bewoner geen actueel belang meer heeft bij de
behandeling van zijn klacht indien hij niet meer wordt vastgehouden in een centrum op het ogenblik
dat zij de klacht onderzoekt. In dergelijk geval verwerpt zij de klacht. De Commissie moet een einde
maken aan deze praktijk en de klacht ten gronde behandelen.
Gezien de extreme kwetsbaarheid van een vastgehouden persoon ten aanzien van het risico op
onmenselijke of vernederende behandeling, is het trouwens absoluut noodzakelijk dat er een
onafhankelijk controlemechanisme wordt opgericht voor plaatsen van vrijheidsberoving.
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Deel I. Inleiding
1. Kader van het onderzoek
1.

Op 28 februari 2008 keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers het volgende verzoek goed:

‘Verzoek aan het College van Federale ombudsmannen om een audit te houden over de werking van de
gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken en van de open centra van Fedasil’
‘Met toepassing van artikel 1, eerste lid, 2° en 3° van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van Federale
ombudsmannen verzoekt de Kamer van volksvertegenwoordigers het College van Federale ombudsmannen:
1° onderzoek te verrichten naar de werking van de gesloten centra die worden beheerd door de Dienst
Vreemdelingenzaken, alsook, op grond van de naar aanleiding van de uitvoering van die opdracht gedane
vaststellingen, aanbevelingen te formuleren en daarvan zo spoedig mogelijk verslag uit te brengen aan de
Kamer van volksvertegenwoordigers’.

2.

Dit verslag betreft het onder punt 1° bedoelde deel van het verzoek.

3.

Er zijn in België zes gesloten centra die door de dienst Vreemdelingenzaken beheerd worden:
-

het INAD-centrum (gelegen op de luchthaven Brussel-Nationaal);
het transitcentrum 127 (Melsbroek);
het repatriëringcentrum 127bis (Steenokkerzeel);
het centrum voor illegalen te Brugge;
het centrum voor illegalen te Merksplas;
het centrum voor illegalen te Vottem.

2. Onderzoeksdomein
4. Het onderzoek naar de werking van de gesloten centra betreft de omstandigheden waarin de
bewoners worden vastgehouden, de kwaliteit van de hulp die hen geboden wordt, de eerbied voor
hun fundamentele rechten en de correcte uitvoering van de aan de centra toevertrouwde opdracht.
Het onderzoek is dus geen audit van het financiële of budgettaire beheer van de centra.
5. Het gaat over de werking van ‘de gesloten centra die worden beheerd door de Dienst
Vreemdelingenzaken’. Andere plaatsen, zoals de begeleide open huisvesting die in oktober 2008 door

1

Gedr. St., Kamer, 2007-2008, Doc. 52, nr 0144/5, p. 3.
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2° onderzoek te verrichten naar de werking van de open centra die worden beheerd en zijn erkend door
Fedasil, alsook, op grond van de naar aanleiding van de uitvoering van die opdracht gedane vaststellingen,
aanbevelingen te formuleren en daarvan zo spoedig mogelijk verslag uit te brengen aan de Kamer van
volksvertegenwoordigers’.1
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de Minister van Migratie- en asielbeleid voor de illegaal in het land verblijvende gezinnen in het leven
werd geroepen of de INAD-centra die door andere instanties dan de dienst Vreemdelingenzaken2
worden beheerd, vallen niet binnen het onderzoeksdomein van deze opdracht.
6. Het gaat over de werking van de ‘centra’’. Wat de centrale administratie van de dienst
Vreemdelingenzaken betreft worden enkel die aspecten onderzocht die rechtstreeks betrekking
hebben op de werking van de centra.
Gelet op de rechtstreekse en nauwe relatie met de werking van de centra omvat het onderzoek ook
de werking van de Klachtencommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken. De Klachtencommissie is
belast met de behandeling van klachten van bewoners van gesloten centra en, zo nodig, met het
richten van aanbevelingen aan de directeurs van de centra en/of de Directie-generaal van de dienst
Vreemdelingenzaken.
7.

Het onderzoek werd gevoerd op grond van twaalf concrete thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Onderzoeksrapport 2009/2

2

De organisatie
De bevolking vastgehouden in de centra
De materiële omstandigheden
De leefregels
De activiteiten, bezoldigde taken, onderwijs en erediensten
De contacten met de buitenwereld
Het tuchtregime
De veiligheid en de ordehandhaving
De sociale en juridische bijstand
De medische zorgverlening en de psychologische begeleiding
Het klachtrecht
De statistieken en het cijfermateriaal van de dienst Vreemdelingenzaken en de gesloten
centra

3. Methode
3.1. Inzamelen van de informatie
8. Het onderzoek werd gestart met de analyse van een aantal voor het publiek toegankelijke
documenten zoals de jaarverslagen van de dienst Vreemdelingenzaken, parlementaire stukken, de
verslagen van de verschillende controle-instellingen van de Raad van Europa en de verslagen van de in
het veld aanwezige NGO’s en met de analyse van de wetgeving en de nationale en internationale
rechtspraak.
9. Vervolgens vonden enkele verkennende gesprekken plaats met een aantal instanties en NGO’s die
hoewel ze niet altijd rechtstreeks bij de werking van de centra betrokken zijn, toch een duidelijke
voeling hebben met het terrein. De bedoeling was om via deze gesprekken van bij het begin van het
onderzoek een vrij volledig beeld te krijgen van het onderzoeksterrein en de eventueel daaraan
gerelateerde problemen. Een lijst van deze gesprekken is als Bijlage I toegevoegd aan het verslag.
2

Bedoeld worden de centra voor aan de grens teruggedreven vreemdelingen die zich in de verschillende havens en
luchthavens van het Koninkrijk kunnen bevinden.
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10. Er vonden eveneens voorafgaande gesprekken plaats met de Voorzitster van het Directiecomité
van de FOD Binnenlandse Zaken, met de dienst ‘interne audit’, met de Directeur-generaal van de
dienst Vreemdelingenzaken, met de verantwoordelijke van de directie Centra, en binnen deze directie,
met de cel Algemene Coördinatie en Controle Centra (ACCC) en met de directeurs van de gesloten
centra.
11.

Het onderzoeksteam heeft ieder centrum tweemaal bezocht.

12. Het eerste bezoek werd minstens 48 uren op voorhand aangekondigd en begon met een
gesprek met de directeur van het centrum. Daarna volgde een begeleid bezoek aan het centrum. Een
teamlid doorliep de volledige intake procedure alsof hij een pas in het centrum aangekomen nieuwe
bewoner was. Vervolgens boden de bezoeken de mogelijkheid om gesprekken te voeren met door
het team gekozen bewoners en personeelsleden, om de dossiers van de bewoners te bestuderen en
om kennis te nemen van de registers van de centra (afzondering, klachten, enz.). ’s Middags nuttigde
het team dezelfde maaltijd als de bewoners. Een afsluitend gesprek met de centrumverantwoordelijke
rondde het bezoek af.
Het onderzoeksteam werd vergezeld door een geneesheer-expert die een gesprek had met de
medisch verantwoordelijke en zijn team en met hem het centrum bezocht. Deze expert voerde
eveneens gesprekken met de bewoners.

Tijdens de tweede reeks bezoeken werden foto’s genomen. Een aantal hiervan is ter illustratie van de
vaststellingen in het verslag opgenomen.
14. Het onderzoeksteam ontmoette bij de dienst Vreemdelingenzaken ook de dienst die het
cijfermateriaal betreffende de werking van de centra verzamelt en verwerkt. Het keek er ook dossiers
in van bewoners, die werden geselecteerd in het licht van de thema’s van het onderzoek.
15. Er vonden ontmoetingen plaats met de Voorzitter van de Klachtencommissie, de afgevaardigde
van de Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken die in de Commissie
zetelt en de medewerker die het permanent secretariaat van deze Commissie verzekert.
16. Vragenlijsten werden naar de dienst Vreemdelingenzaken en naar de directeurs van de centra
gestuurd.
17. Het onderzoek van het bij de dienst Vreemdelingenzaken ingezameld cijfermateriaal en van de
registers van de centra behelst de periode van 1 januari 2007 tot 31 mei 2008.

3.2. Verwerking van de resultaten
18. Vertrekkende van de onderzoeksresultaten werden de met betrekking tot de onderzoeksthema’s
vastgestelde situaties en praktijken onderzocht in het licht van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
3

Tijdens de voorafgaande gesprekken was echter overeengekomen met de Voorzitster van het Directiecomité van de FOD
Binnenlandse Zaken en met de dienst Vreemdelingenzaken dat een onverwacht bezoek tot de mogelijkheden behoorde.
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13. Het tweede bezoek gebeurde onverwachts, zonder voorafgaande aankondiging, noch aan het
centrum, noch aan de dienst Vreemdelingenzaken3. Het bood de kans nieuwe vaststellingen te doen,
dieper in te gaan op bepaalde zaken met de directie van het centrum of opnieuw gesprekken te
voeren met bewoners of personeelsleden.
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vreemdelingen (verder de ‘Wet’ genoemd), het Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende
vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het
Belgisch grondgebied beheerd door de dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt
opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen
vermeld in artikel 74/8, § 1, van de Wet (verder het ‘KB gesloten centra’ genoemd, andere Belgische en
internationale rechtsnormen en uiteraard ook getoetst aan de eigen ombudsnormen4. De
toepasselijke rechtsnormen worden systematisch opgesomd bij het begin van ieder thema dat in ‘Deel
II. Thematisch onderzoek’ wordt behandeld.
19. Naast deze analyse in het licht van de op de gesloten centra toepasselijke rechtsnormen, hebben
wij de situatie en de rechten van de bewoners vergeleken met die van de gedetineerden in
penitentiaire instellingen. Volgens het Verslag aan de Koning bij het KB gesloten centra mogen de
regels die gelden in de centra nooit strenger zijn dan die in de gevangenissen. Het feit dat het KB
gesloten centra ouder is dan de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de
rechtspositie van de gedetineerden is in dat opzicht niet relevant. Bovendien leggen een aantal
internationale normen betreffende de bescherming van personen die van hun vrijheid zijn beroofd
verplichtingen op aan de Belgische staat, ongeacht de aard van de plaats van opsluiting.
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20. Bepaalde situaties en/of praktijken zijn gemeenschappelijk aan alle centra, andere zijn eigen aan
één of ander centrum. Voor ieder in ‘Deel II. Thematisch onderzoek’ behandeld thema vermelden wij,
in een eerste onderverdeling, onze algemene vaststellingen en aanbevelingen en, in een tweede
onderverdeling, desgevallend de specifieke vaststellingen en aanbevelingen die betrekking hebben op
één of meerdere centra.
21. Sommige vaststellingen worden geı̈llustreerd door voorbeelden geput uit de registers van de
centra, uit dossiers van bewoners of door feiten die direct door het onderzoeksteam zelf werden
vastgesteld. Deze voorbeelden worden weergegeven in van de rest van de tekst onderscheiden
kadertjes.
22. De voornaamste vaststellingen van de geneesheer-expert zijn opgenomen in het hoofdstuk over
de medische zorgverlening en psychologische begeleiding en ondersteunen de aan deze materie
verbonden aanbevelingen. Het volledige verslag van de geneesheer-expert met betrekking tot de
medische zorgverlening in de gesloten centra is bijgevoegd als bijlage op CD-Rom.
23. De onderzochte periode loopt tot 31 oktober 2008. De opmerkingen en aanbevelingen
opgenomen in het verslag werden dus opgesteld op basis van onze vaststellingen gedurende de
onderzochte periode. Voor de cijfergegevens en de raadpleging van de registers begint de
onderzoeksperiode op 1 januari 2007. Opmerkelijke evoluties die zich nadien hebben voorgedaan en
die ons werden meegedeeld door de administratie, zijn eveneens opgenomen in dit verslag. Een
tegensprekelijk onderzoek gaat immers altijd gepaard met bijwerkingen vanwege de opmerkingen van
gecontroleerde instantie.

3.3. Tegensprekelijk karakter van het onderzoek
24. Om het tegensprekelijk karakter van het onderzoek te garanderen, werd een voorlopige versie
van ‘Deel II. Thematisch onderzoek’ van het verslag en van het verslag van de geneesheer-expert
bezorgd aan de Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken, aan de
Directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken, aan de verantwoordelijke van de directie
Centra en aan de directeurs van de centra.
4

Een definitie van alle ombudsnormen is opgenomen als Bijlage III.

Deel I. Inleiding

25. De directie Centra van de dienst Vreemdelingenzaken heeft de opmerkingen van de centrale
administratie en de centra bij dit voorlopig verslag gecentraliseerd en aan de federale Ombudsman
overgemaakt. De federale Ombudsman besliste echter autonoom welke van deze opmerkingen, op
welke plaats en in welke vorm in het verslag werden opgenomen.
Een gefundeerde correctie of een aanvulling op een vaststelling werd in de tekst van het verslag zelf
verwerkt. Wanneer de administratie een vaststelling verder toelichtte of nuanceerde werd dit als een
duidelijk van het eigenlijke verslag te onderscheiden ‘Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken’ aan
het verslag toegevoegd.
26. Na de verwerking van de opmerkingen van de administratie werd het verslag verstuurd naar de
minister van Migratie- en asielbeleid om haar op haar beurt de gelegenheid te geven haar opmerkingen
kenbaar te maken. De brief van de Minister is in Deel III van het verslag opgenomen. Hij wordt gevolgd
door de tabel die als bijlage bij haar brief was gevoegd en waarin de opmerkingen staan van de
administratie op het voorlopig verslag en de maatregelen die reeds genomen werden of op het punt
stonden genomen te worden. Daarna volgen de algemene opmerkingen van de dienst
Vreemdelingenzaken op het voorlopig verslag.

4. Kwaliteitsbewaking

Dit comité was samengesteld uit,
- De heer Bernard Hubeau, Hoogleraar aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen,
expert in institutionele bemiddeling en gewezen Vlaams Ombudsman;
- De heer Sébastien van Drooghenbroeck, Docent aan de Facultés universitaires Saint-Louis,
expert inzake mensenrechten;
- De heer Patrick Meulepas, Lid van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke
Orde en expert inzake audits in de publieke sector;
- Mevrouw Françoise Pissart, Directrice bij de Koning Boudewijnstichting;
- Mevrouw Barbara Bernath, Detention Monitoring Programme Officer bij de Association for
the prevention of torture (Genève);
- De heer Alex Brenninkmeijer, Nationale ombudsman (Nederland);
- De heer Henrique Nascimento Rodrigues, Provedor de Justiça (Portugees ombudsman).
De leden van het comité deden elk vanuit hun specifieke achtergrond suggesties in verband met de
globale aanpak van het onderzoek en met name de onderzoeksmethode en de verslaggeving. De
uiteindelijke keuzes die werden gemaakt berustten echter uitsluitend bij de federale Ombudsman. De
leden van het begeleidingscomité dragen daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Ze hebben
evenmin het standpunt van hun organisatie vertolkt.
Enkel de federale Ombudsman is dus verantwoordelijk voor de inhoud, de conclusies en de
aanbevelingen van dit verslag.

5
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27. De aanpak van het onderzoek werd afgetoetst met de steun van een begeleidingscomité dat ook
gevraagd werd zijn advies over de verslaggeving te geven.

Deel I. Inleiding

5. Verloop van het onderzoek
28. Het onderzoeksteam dankt alle personeelsleden van de centra en van de centrale administratie
van de dienst Vreemdelingenzaken voor hun goede samenwerking bij de uitvoering van dit onderzoek.
29. Niettegenstaande de vaak moeilijke werksomstandigheden en het gespannen sociaal klimaat rond
de werking van de gesloten centra heeft het personeel geen moeite gespaard om het onderzoeksteam
in staat te stellen zijn opdracht uit te voeren en met hen de passie te delen voor hun werk en de
uitdagingen die eraan verbonden zijn.
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Deel II. Thematisch Onderzoek
1. De organisatie
Belgische normen
Hard law
- Grondwet, artikel 22, eerste lid
- Wet van 15 december 1980, artikels 74/5 tot 74/8
- KB gesloten centra
Soft law
- Ombudsnormen:
- overeenstemming met de rechtsregels

1.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
1.1.1. Missie
30. De dienst Vreemdelingenzaken beheert zes gesloten centra: het INAD-centrum, het
transitcentrum 1275, het repatriëringscentrum 127bis6, het centrum voor illegalen in Brugge7, het
centrum voor illegalen in Merksplas8 en het centrum voor illegalen in Vottem9.
Sinds

Plaats

Capaciteit

juli 1996

30

december 1988

Brussel Nationaal
(Zaventem)
Melsbroek

maart 1994

Steenokkerzeel

120

CIB
CIM

januari 1995
november 1993

Brugge
Merksplas

112
146

CIV

maart 1999

Vottem

160

INAD
127
127bis

60

Populatie
- Gezinnen met kind(eren)
- Alleenstaande mannen en vrouwen
- Gezinnen met kind(eren)
- Alleenstaande mannen en vrouwen
- Gezinnen met kind(eren)
- Alleenstaande mannen en vrouwen
- Alleenstaande mannen en vrouwen
- Gezinnen met kind(eren)
- Alleenstaande mannen en vrouwen
- Alleenstaande mannen

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Sinds 01.10.08 worden er geen gezinnen met kinderen meer vastgehouden in de centra (cf. beslissing
minister Turtelboom).
Sinds 15.12.08 verblijven er geen vrouwen meer in het CIM (cf. beslissing hoofdbestuur), waardoor de
populatie van het CIM volledig uit mannen bestaat.

5
6
7
8
9

Hierna in het verslag ‘het centrum 127’ genoemd.
Hierna in het verslag ‘het centrum 127bis’ genoemd.
Hierna in het verslag ‘het CIB’ genoemd.
Hierna in het verslag ‘het CIM’ genoemd.
Hierna in het verslag ‘het CIV’ genoemd.
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Deel II. Thematisch Onderzoek
1. De organisatie

31. De missie van de centra, zoals geformuleerd door de dienst Vreemdelingenzaken, bestaat in het
op een humane wijze vasthouden van vreemdelingen die in het centrum geplaatst zijn met het oog op,
naargelang het geval, de organisatie van hun terugkeer binnen een zo kort mogelijke termijn of een
eventuele toelating om het Rijk binnen te komen of er te verblijven wanneer dit reglementair vereist is,
en dit met inachtneming van de geldende Belgische en internationale wetgeving10.
De vastgehouden bevolking bestaat uit de volgende categorieën (zie punten 80 en verder):
- niet toegelaten personen11;
- asielzoekers aan de grens;
- asielzoekers op het grondgebied;
- vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven.
In de praktijk vind je deze vier categorieën in alle centra terug, behalve in het INAD-centrum dat
hoofdzakelijk ‘niet toegelaten personen’ opvangt.
32. Op 27 april 2007 heeft de ministerraad het project voor de bouw van een nieuw gesloten
centrum ter vervanging van het INAD-centrum en het centrum 127 goedgekeurd. De eerste steen
werd op 5 mei 2009 gelegd.

1.1.2. Organisatieschema en personeel 12
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33. De directie Controle Binnenland en Grenzen van de dienst Vreemdelingenzaken is
onderverdeeld in drie directies, waarvan één de directie Centra is. Onder deze directie vallen de
Algemene Coördinatie en Controle van de Centra (ACCC), het bureau Transfer en de zes gesloten
centra.
34. Aan het hoofd van elk centrum staat een statutaire directeur die de dagelijkse
verantwoordelijkheid heeft over het leven in het centrum, zowel voor het personeel als voor de
bewoners.
Het INAD-centrum en het centrum 127 staan beide onder het gezag van dezelfde directrice, maar de
dagelijkse leiding van het INAD-centrum wordt verzekerd door een coördinator.
35. De directeur wordt bijgestaan door twee of drie attachés (VTE, voltijds equivalent), en in het
CIM zijn er zelfs vijf. De attachés hebben specifieke taken: van logistiek tot personeelsbeheer, van
veiligheid tot beheer van de bewoners.
36. Voor het overige werken de centra in het algemeen volgens hetzelfde schema. Er zijn: een sociale
dienst, opvoeders, minstens één VTE onderwijzer en één VTE psycholoog, een medisch team en een
zeer groot veiligheidsteam.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De veiligheidsagenten-begeleiders richten een heel gamma aan activiteiten in op zowel ontspannend als
educatief niveau.

10
11
12

Schriftelijk antwoord dd. 8 juli 2008 van de dienst Vreemdelingenzaken op de vragenlijst van de federale Ombudsman.
Het gaat om personen aan wie de toegang tot het Rijk wordt ontzegd.
Dit onderdeel is gebaseerd op informatie geldig op 31 augustus 2008.
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Personeelscategoriën in voltijds equivalenten (VTE)
Sociaal team:
opvoeders en
maatschappelijk
werkers

Onderwijzers

Psychologen

Medisch team

Veiligheidspersoneel

INAD

0

0

0

013

12,8

127
127bis

6,8
14,5

1
2,5

0
1

2
4

35,4
86,1

CIB

15,6

1

1

3,8

86,6

CIM

19,9

2

1

4,1

130,9

CIV
Totaal

23,8
80,6

2
8,5

1
4

4
17,9

99,7
451,5

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Sinds 1 november 2008, is een psycholoog tewerkgesteld in het centrum 127 (0,5 VTE).
37. Het centrum 127 (capaciteit van 60 bewoners) heeft 35,4 VTE veiligheidsagenten in dienst. Dit
komt neer op 1 veiligheidsagent voor 1,7 bewoners. Verhoudingsgewijs is dit het kleinste aantal
veiligheidsagenten.
In het CIM, met een capaciteit van 146 bewoners en 130,9 VTE veiligheidsagenten, is er
1 veiligheidsagent voor 1,1 bewoners. Proportioneel is het aantal veiligheidsagenten hier het grootst.

Volgens de centrumdirecteurs is het grote aandeel van het veiligheidspersoneel in het
personeelsbestand te verklaren door de noodzaak om de aanwezigheid van deze personeelscategorie
24/24u te verzekeren. Het veiligheidspersoneel werkt daarom in een ploegenstelsel.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De infrastructuur van het CIV is bijvoorbeeld speciaal ontworpen en bijgevolg ook het best gericht op een
minimale behoefte aan veiligheidspersoneel.

1.1.2.1. Samenwerking tussen de dienst Vreemdelingenzaken en de centra
38. De missie van de centra wordt gedefinieerd door de dienst Vreemdelingenzaken op basis van de
Wet (zie punt 31). De centra zetten de missie om in hun operationele plannen. Een goede
samenwerking tussen de centrale diensten van de dienst Vreemdelingenzaken en de centra is
onontbeerlijk. Naast de vergaderingen ad hoc, vergaderen de directie Centra van de dienst
Vreemdelingenzaken en de centrumdirecteurs maandelijks.
De attachés van de directie van de verschillende centra komen op regelmatige basis samen.

13

Het INAD bevindt zich op het grondgebied van de nationale luchthaven. Aangezien er ernstige beperkingen bestaan i.v.m. de
toegang tot de luchthaven, werden afspraken gemaakt met de uitbater van de luchthaven, BIAC en met MEDA (= de
medische dienst die instaat voor de medische zorgen op het grondgebied van de luchthaven), die de medische hulpverlening
in het INAD op zich neemt.

9
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De verhoudingen in de andere centra schommelen tussen deze twee:
- 1,29 bewoners per VTE veiligheidsagent in het CIB (capaciteit van 112 bewoners);
- 1,39 bewoners per VTE veiligheidsagent in het centrum 127bis (capaciteit van 120 bewoners)
- 1,6 bewoners per VTE veiligheidagent in het CIV ( capaciteit van 160).

Deel II. Thematisch Onderzoek
1. De organisatie

39. De dienst Vreemdelingenzaken stelt dienstnota’s en richtlijnen op ter attentie van de centra om
te waken over de uniforme toepassing van het KB gesloten centra en over de praktijken in de centra.
Sinds 2005 heeft de dienst Vreemdelingenzaken eveneens dertien specifieke moderniseringsprojecten
(MPM) uitgewerkt voor de centra14. Ze hebben zowel betrekking op de bewoners als op het
personeel van het centrum:
- Invoering van een centrale dispatching voor de toewijzing van bewoners;
- Stroomlijning van de intake- en outtake-procedures;
- Optimalisering van de medische omkadering;
- Operationalisering van de werkorganisatie;
- Bevorderen van de terugkeer van de bewoners;
- Maken van een draaiboek voor bewonersactiviteiten en de opstart van pilootprojecten;
- Centrale planning van transport;
- Stroomlijning van het administratief beheer van het personeel;
- Begeleidingsproces voor personeelsleden met feedback naar het aanwervingsproces;
- Stroomlijning van het financieel beheer;
- Optimalisering van de interne informatiedoorstroming en communicatie;
- Optimalisering van de bewonersgroepen in de centra;
- Opmaken van operationele plannen en het invoeren van prestatiemeting.

Onderzoeksrapport 2009/2
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40. De centra moeten een reeks gegevens en verslagen aan de dienst Vreemdelingenzaken
bezorgen: dagelijkse statistieken betreffende de bezettingsgraad van de centra, maandelijkse
statistieken betreffende de evolutie van het aantal verwijderde of in vrijheid gestelde bewoners, een
jaarverslag. Bepaalde gebeurtenissen worden sowieso aan de dienst Vreemdelingenzaken
gerapporteerd: inspectie door NGO, ontsnapping, opstand, rel, hongerstaking... Ten slotte wordt elke
afzonderingsmaatregel ten aanzien van een bewoner in een schriftelijk gemotiveerd rapport aan de
dienst Vreemdelingenzaken meegedeeld.

1.1.2.2. Opleiding van het personeel
41. Sinds 2005 werkt de dienst Vreemdelingenzaken opleidingsplannen uit voor het personeel van
de centra.
42.

Het plan 2008-2009 voorziet opleidingen op het gebied van:
- management;
- veiligheid;
- omgaan met agressie (communicatie en respect voor cultuur);
- toepassing van de Vreemdelingenwet;
- talen;
- persoonlijke efficiëntie;
- team efficiëntie;
- communicatie;
- geneeskunde;
- informatica;
- administratie (statuut).

43. Deze (permanente) opleidingen worden nu eens door intern personeel gegeven, dan weer door
het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), door politie- of brandweerdiensten, door
het Rode Kruis of door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKRB).
14

Jaarverslag 2005 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 39.
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Sommige opleidingen zijn verplicht, andere facultatief en, naargelang de inhoud, zijn ze bestemd voor
nieuw personeel of voor bestaand personeel.
44. De frequentie van deze opleidingen verschilt. De basisopleiding agressiebeheerstechnieken (9
modules) wordt, bijvoorbeeld, al enkele jaren gegeven in de centra. De meeste personeelsleden
hebben die opleiding dus al gevolgd. In de meeste recente opleidingsplannen werd deze opleiding
logischerwijze dus enkel nog opgenomen voor nieuwe personeelsleden en anderen die de opleiding
(uitzonderlijk) nog niet zouden gevolgd hebben.
Vanaf 2008 werd gestart met een opfrissingscursus (2 dagen). Het is de bedoeling dat die voor alle
personeelsleden gegeven wordt en periodiek herhaald wordt.
De vorming ‘omgaan met agressie’ wordt voorzien voor alle personeelsleden en jaarlijks worden per
centrum een aantal groepen voorzien.
Het nieuwe personeel moet eveneens een opleiding ‘Beroepsethiek’ volgen, die periodiek wordt
herhaald.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In het najaar 2009 zal gestart worden met enkele proefgroepen voor een vorming ‘Interculturele
communicatie’.

11
45. De FOD Binnenlandse Zaken, waaronder het personeel van de dienst Vreemdelingenzaken en
van de centra ressorteert, heeft sinds 2006 een deontologische code. Zij geldt voor alle
personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken, ongeacht hun statuut, graad, rang of functie.
46. Naast deze code, heeft de dienst Vreemdelingenzaken reeds sinds 2002 ook een eigen ‘code
voor het gedrag in de gesloten centra’.

1.1.3.1. Toepassingsgebied
47.

De gedragscode geldt voor alle personeelsleden van de centra in ruime zin:
- zowel het statutaire als het contractuele personeel;
- de medewerkers die voor een beperkte periode in een gesloten centrum werken (bv. een
studentenjob);
- de personen die er een beroepsactiviteit verrichten zonder ambtenaar van de FOD
Binnenlandse Zaken te zijn (extern keukenpersoneel, extern schoonmaakpersoneel, artsen
met een aannemingsovereenkomst ...).

Luidens de definitie van de dienst Vreemdelingenzaken gaat het om alle personen die verantwoording
verschuldigd zijn aan de centrumdirecteur over hun gedrag binnen het centrum.
De code geldt voor de contacten:
- tussen personeelsleden en bewoners;
- tussen personeelsleden onderling;
- tussen personeelsleden en personen of instanties van buiten het centrum.
15

De gedragscode is opgenomen als bijlage III.
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1.1.3.2. Inhoud
48.

De code regelt drie soorten gedrag:
- gewenst en ongewenst gedrag;
- ontoelaatbaar gedrag;
- overige vormen van onprofessioneel handelen.

49. Het punt over gewenst en ongewenst gedrag16 is onderverdeeld in twee codes: een ’code
leidinggevende’ en een ’code medewerker’.
De ’code leidinggevende’ bevat eerder managementvoorschriften: de leidinggevende heeft een
voorbeeldfunctie, hij moet eenduidig en duidelijk leiding geven, hij moet blijk geven van openheid, hij
moet zijn medewerkers motiveren, hij moet communiceren, hij moet tolerant en hulpvaardig zijn.
De ’code medewerker’, die eveneens geldt voor de leidinggevende, bevat algemene principes: flexibel,
stipt en integer zijn, een aangename werksfeer scheppen ...
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50. Het tweede punt van de gedragscode behandelt de voornaamste vormen van gedrag dat door
de dienst Vreemdelingenzaken als ontoelaatbaar wordt beschouwd: seksuele intimidatie, discriminatie,
agressie, corruptie, alcohol- en drugsgebruik, het onderhouden van privécontacten met (ex-)
bewoners. Wat deze laatste vorm van ontoelaatbaar gedrag betreft, benadrukt de code: Privécontacten
die ontoelaatbaar zijn, zijn de niet-functionele contacten die zich buiten de professionele werksfeer bevinden
en die niet gemeld zijn geworden. De dienst Vreemdelingenzaken bedoelt daarmee voeren van
correspondentie, onderhouden van een (liefdes)relatie, niet melden dat een bewoner van het centrum
behoort tot familie- of kennissenkring, onderhouden van contacten na overplaatsing of invrijheidstelling.
51. De huidige definitie van het ontoelaatbare gedrag, waaronder het onderhouden van
privécontacten met (ex-)bewoners valt, vormt een inbreuk op het privéleven van zowel het personeel
als de (ex-)bewoners. Ook al moeten zulke contacten verboden zijn tijdens de vasthouding van de
bewoner in een centrum, het is ongrondwettelijk om, door middel van een gedragscode, zulke
contacten in het algemeen te verbieden wanneer de bewoner niet langer in een gesloten centrum
verblijft. Artikel 22, alinea 1, van de Grondwet bepaalt immers: Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn
privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.
Bovendien is de code, volgens de huidige definitie van het toepassingsgebied, niet van toepassing op de
contacten met vroegere bewoners van de centra.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De gedragscode legt enkel de verplichting op aan het personeel om privécontacten met (ex-)bewoners te
melden.
Dit blijkt ook overigens ook uit de praktijk. Een aantal personeelsleden zijn zelfs getrouwd met
ex-bewoners. Enkel ingeval van niet-melding van deze contacten zal opgetreden worden.
Wanneer het gemeld wordt zullen maatregelen genomen worden zodat het personeelslid beroepsmatig
niet meer in contact komt met de bewoners. Het personeelslid zal in zijn contacten dezelfde regels
moeten volgen als een buitenstaander.
Voor overheidsambtenaren kan het gedrag dat zich situeert in de privé sfeer wel degelijk een invloed
hebben op het functioneren en het imago van de dienst en in deze op de gelijke behandeling van alle
bewoners.
16

De gedragscode bepaalt de soorten ongewenst gedrag niet.
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52. Naast deze vormen van ontoelaatbaar gedrag, somt de code in een derde punt andere vormen
van gedrag op, beschouwd als onprofessioneel handelen. Worden daarmee bedoeld: telefoneren voor
privédoeleinden, veelvuldig te laat komen, toe-eigenen van kantoorartikelen voor eigen doeleinden,
een bijberoep uitoefenen, ontoelaatbaar gedrag niet melden ... Deze vormen van gedrag vallen onder
de deontologische code die voor het gehele personeel van de FOD Binnenlandse Zaken geldt.

1.1.3.3. Statuut
53.

De code maakt integraal deel uit van het intern reglement van de centra.

Hij vervangt niet de reglementering die van toepassing is op de federale ambtenaren. Hij primeert ook
niet op de deontologische code van de FOD Binnenlandse Zaken.
Het statuut van de code is niet duidelijk. Hij wordt als hulpmiddel beschouwd maar is niet facultatief.
De huidige formulering stelt immers: Het niet nakomen van de gedragscode en het vertonen van
ontoelaatbaar gedrag kan onder bepaalde omstandigheden worden beschouwd als het niet nakomen van
opgelegde verplichtingen en als een vorm van plichtsverzuim. Bij constatering van ontoelaatbaar gedrag
kunnen bovendien sancties volgen. Wie de voorbeelden van dergelijk gedrag in de code leest, kan zich
de omstandigheden niet voorstellen waarin deze geen vorm van plichtsverzuim zijn: in welke
omstandigheden is seksuele intimidatie toegelaten? en discriminatie? of corruptie? ... Daarenboven ook al vermeldt de code dat op ontoelaatbaar gedrag sancties kunnen volgen - wordt er geen enkel
gevolg verbonden aan ‘overige vormen van onprofessioneel handelen’, die nochtans gesanctioneerd
kunnen worden krachtens de deontologische code.

13

Het rapport laat uitschijnen dat ‘de overige vormen van onprofessioneel handelen ‘ niet gesanctioneerd
zouden kunnen worden terwijl deze volgens de code van beroepsethiek wel kunnen gesanctioneerd
worden. Hoewel de gedragscode de bestraffing van ontoelaatbaar gedrag wilde benadrukken, is het
duidelijk dat ook andere vormen van ongewenst gedrag en onprofessioneel handelen gesanctioneerd
kunnen worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden in de opvolging waarover de overheid kan beschikken om op te treden
naar een persoon die een aantal regels of aanbevelingen niet opvolgt. De code mag dan ook niet als
losstaand beschouwd worden van de regels inzake tucht, het arbeidsrecht, de ontwikkelcirkels en de
eventuele strafrechtelijke vervolgingen.
Het is duidelijk dat het niet naleven van de gedragscode gevolgen kan hebben voor het personeelslid. Dit
is de opzet van de gedragscode.
De gedragscode heeft niet de bedoeling inzake de maatregelen exhaustief te zijn. Immers er zijn ook
andere inbreuken die hierin niet vermeld worden die ‘bestraft worden’ of die een bijsturing vergen.
54. De code voorziet geen specifieke sancties in geval van een inbreuk op één van zijn voorschriften.
Het zijn dus de sancties en rechtsmiddelen van het openbaar ambt die van toepassing zijn.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
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1.2. Algemene aanbevelingen
55. De dienst Vreemdelingenzaken moet in de definitie van het toepassingsgebied van de
gedragscode uitdrukkelijk vermelden dat zij ook van toepassing is op de centrumdirecteurs. De code
moet immers gelden voor het volledige personeel van de centra.
56. De dienst Vreemdelingenzaken moet de ’code leidinggevende’ weglaten uit de gedragscode. De
’code leidinggevende’ bevat eerder managementprincipes.
57. De gedragscode moet zich toespitsen op de bijzondere eisen verbonden aan het werk in
gesloten centra. Alle richtlijnen die de deontologische code overlappen, moeten eruit verwijderd
worden.
58. De gedragscode moet permanent het voorwerp zijn van opleiding en opvolging bij het
personeel.
59. Het statuut van de gedragscode, de sancties verbonden aan het niet naleven van zijn
voorschriften en de rechtsmiddelen hiertegen moeten duidelijk bepaald worden.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De gedragscode van DVZ wordt klaarblijkelijk genegeerd: men wil in het voorlopig verslag dat in de
gedragscode enkel het gewenst gedrag van de medewerker wordt opgenomen en niet dat van de
leidinggevende en één vorm van ontoelaatbaar gedrag, namelijk het totaal verbod op het gebruik van
alcohol en drugs, aangezien deze niet onder dezelfde vorm opgenomen is in de andere deontologische
codes, gezien de overige of een inbreuk op de privacy inhouden of al opgenomen zijn in de
deontologische code van de FOD of strafrechterlijk kunnen vervolgd worden. Bovendien moeten alle
sancties en beroepsmogelijkheden vermeld worden.
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Het is duidelijk dat indien deze aanbevelingen worden gevolgd, de doelstelling van de gedragscode niet
zal bereikt worden.

1.3. Specifieke vaststellingen, bedenkingen en aanbevelingen
1.3.1. Het INAD-centrum
1.3.1.1. Vaststellingen en bedenkingen
60. Het KB gesloten centra bepaalt dat het niet van toepassing is op het INAD-centrum. Er was
aanvankelijk voorzien om een afzonderlijke reglementering uit te werken voor dit centrum17. Die is er
niet gekomen.
61. Bij gebrek aan koninklijk besluit dat het regime en de werkingsregels van dit centrum vastlegt, past
de directie van het INAD-centrum interne richtlijnen toe.

17

In het Verslag aan de Koning bij het KB gesloten centra wordt naar de INAD-centra verwezen. Het gaat hier om centra die
zich in de verschillende havens en luchthavens kunnen bevinden. De dienst Vreemdelingenzaken beheert één
INAD-centrum, dat van de luchthaven Brussel Nationaal.
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Opmerking dan de dienst Vreemdelingenzaken:
Voor het INAD-centrum werd recent een ontwerp van KB uitgewerkt dat nu voorligt bij de Raad van
State.
62. Door de infrastructuur van het centrum (zie punten 204 en verder) hebben de bewoners geen
toegang tot de open lucht en worden ze 24 uur op 24 opgesloten in het centrum. Daarom heeft de
dienst Vreemdelingenzaken de instructie gegeven dat bewoners niet langer dan zeven dagen mogen
worden vastgehouden. Als die termijn uitzonderlijk overschreden wordt, wordt de bewoner naar een
ander gesloten centrum overgebracht.
63. In het INAD-centrum is er geen sociale dienst en geen psycholoog. De bewoners kunnen wel op
uitdrukkelijk verzoek een maatschappelijk assistent spreken van de politiediensten van de luchthaven
maar dit is dus geen maatschappelijk assistent die aan het centrum verbonden is.
Rekening houdend met de kwetsbare situatie van de bewoners die door de Belgische autoriteiten als
niet toegelaten beschouwd worden, is een sociale dienst en een psycholoog onontbeerlijk in het
INAD-centrum.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De sociale begeleiding gebeurt door de VA-begeleiders. Indien twijfel of bijkomende vragen, zal het
INAD-personeel het niet nalaten om contact op te nemen met de Federale Politie of met de
grensinspectie of met de luchtvaartmaatschappij.

15

Bewoners blijven heel kort in het INAD en de bezettingsgraad is laag. (gemiddelde verblijfsduur in 2008
telde 2,223 dagen en het gemiddeld aantal bewoners per dag was 6,1). Een fulltime psychologe of
sociaal assistent zou niet in verhouding staan tegenover het gemiddelde van 6 bewoners.
Er is sinds 2009 een speciaal formulier waarbij de bewoner bij de intake tekent dat hij op de hoogte
gebracht werd van zijn rechten (prodeo, RVV ed) en omstandigheden van de opsluiting.
64. Hoewel de hoofdtaak van het INAD-centrum erin bestaat de ‘niet toegelaten personen’ vast te
houden, neemt dit niet weg dat deze bewonerscategorie ook in de andere centra voorkomt.
Omgekeerd komt het ook voor dat asielzoekers of illegalen soms in het INAD-centrum terechtkomen.
Indien aangenomen wordt dat het KB gesloten centra niet van toepassing is op het INAD-centrum,
komt dit neer op een verschil in behandeling tussen de bewoners. De waarborgen voor de naleving
van hun grondrechten zoals bepaald in het KB gesloten centra zijn niet verzekerd wanneer ze zich in
het INAD-centrum bevinden, terwijl dit wel het geval is wanneer ze in een van de vijf andere centra
worden vastgehouden.

1.3.1.2. Aanbevelingen
65. De dienst Vreemdelingenzaken moet het KB gesloten centra onmiddellijk en zonder voorbehoud
toepassen op het INAD-centrum. Indien sommige bepalingen van dit KB niet kunnen toegepast
worden in het INAD-centrum omwille van specifieke kenmerken van het centrum, kan hun toepassing
enkel uitgesloten worden bij koninklijk besluit. In geen geval kan de toepassing van bepalingen die de
uitoefening van fundamentele rechten waarborgen, uitgesloten worden.

Onderzoeksrapport 2009/2

Bewoners van het INAD kunnen beroep doen op de psycholoog van het TC. De psychologen van het
MPOT komen bijna dagelijks naar het INAD.
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Hier moet aangestipt worden dat de Raad van State met het arrest nr. 188.705 van 10 december
2008 artikel 2 van het KB gesloten centra vernietigd heeft dat bepaalt dat het KB niet van toepassing is
op de INAD-centra.
66. Het wachten op de bouw van een nieuw centrum ter vervanging van het INAD-centrum en het
centrum 127 rechtvaardigt niet dat de werking van dit centrum uitsluitend geregeld wordt door
administratieve instructies van de dienst Vreemdelingenzaken.
67. De dienst Vreemdelingenzaken en de directie van het INAD-centrum moeten spreekuren van
de sociale dienst en van een psycholoog organiseren.
68. Zoals in de andere centra moeten de bewoners gedurende twee uur per dag toegang hebben
tot de buitenlucht, zonder dat deze toegang tot minder dan een uur per dag kan teruggebracht
worden.
69. De NGO’s moeten toegang hebben tot het INAD-centrum onder de voorwaarden bepaald in
artikel 45 van het KB gesloten centra.

1.3.2. Het centrum 127
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1.3.2.1. Vaststellingen en bedenkingen
70. Bij een bezoek aan het centrum vertrouwden twee bewoners, afzonderlijk van elkaar, het
onderzoeksteam toe dat een personeelslid in een van de slaapzalen intieme contacten had met een
van de bewoonsters.
71. Dit werd onmiddellijk gemeld aan de dienst Vreemdelingenzaken en aan de centrumdirectie. De
wet van 22 maart 1995 verplicht de federale ombudsmannen immers om de bevoegde administratieve
overheid te verwittigen zodra ze een feit vaststellen dat een tuchtvergrijp kan opleveren en de
gedragscode die van toepassing is op de personeelsleden van de centra verbiedt intieme contacten
met de bewoners18. De dienst Vreemdelingenzaken voerde snel een intern onderzoek. Andere
getuigenissen die we later aan de dienst Vreemdelingenzaken bezorgden, bevestigden de eerste. Een
tweede personeelslid zou eveneens betrokken zijn.
72. Uit het onderzoek bleek dat een van de ambtenaren (statutair) de feiten ontkende. Hij gaf wel
toe dat hij een ’vertrouwensrelatie’ had gehad met de bewoonster in het centrum en na haar
overplaatsing. De bewoonster ontkende eveneens dat er intieme contacten geweest waren. De
Algemene Directie van de dienst Vreemdelingenzaken stelde toch een tuchtprocedure in tegen deze
eerste ambtenaar voor andere feiten die een overtreding van de gedragscode uitmaken. De tweede
ambtenaar (contractueel) werd ontslagen, maar eveneens op grond van andere dan de hierboven
aangehaalde feiten.
18

Punt 1 ’seksuele intimidatie’ van het hoofdstuk van de Code dat gewijd is aan ’ontoelaatbaar gedrag’ bepaalt: Hieronder
verstaat men elke vorm van seksueel getinte aandacht voor een persoon, zich uitend in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.
Bepalend voor de vraag of iemand zich geı̈ntimideerd voelt, is of het gedrag door deze persoon als ongewenst, kwetsend of
bedreigend is ervaren. Dit betekent dat de beleving doorslaggevend is en niet de intentie. Voorbeelden van dergelijk gedrag:
opdringerig gedrag, handtastelijkheden, seksueel getinte opmerkingen, uitnodiging tot seksueel contact, (te) schaars gekleed gaan,
het tentoonstellen van seksueel getinte afbeeldingen, het draaien van pornofilms etc.. Punt 4 van hetzelfde hoofdstuk bepaalt: Het
contact tussen het personeel met de bewoners van de gesloten centra dient zich te beperken tot dat wat strikt noodzakelijk is voor
de goede uitoefening van de functie. Privé contacten die ontoelaatbaar zijn, zijn de niet-functionele contacten die zich buiten de
professionele werksfeer bevinden en die niet gemeld zijn geworden. Hiermee wordt o.a. bedoeld: voeren van correspondentie,
onderhouden van een (liefdes)relatie, niet melden dat een bewoner van het centrum behoort tot familie- of kennissenkring,
onderhouden van contacten na overplaatsing of invrijheidsstelling.
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73. Het intern onderzoek bracht andere disfuncties aan het licht in het centrum: een contractuele
ambtenaar werd ontslagen, de stage van een tweede statutaire ambtenaar werd afgebroken, een
derde ambtenaar werd op eigen verzoek overgeplaatst naar de centrale administratie van de dienst
Vreemdelingenzaken en twee personeelsleden kregen een nota in hun administratief dossier.
74. De dienst Vreemdelingenzaken leidde uit het interne onderzoek af dat er sprake was van een
verminderd normbesef bij het personeel van het centrum. De centrumdirectie moet daarom een plan
voor de opvolging van het personeel uitwerken. Ze moet eveneens de communicatie bevorderen en
doortastender optreden.
75. De dienst Vreemdelingenzaken stelde eveneens een gebrek aan hiërarchie vast bij het personeel
van het centrum 127. Het hiërarchisch gezag wordt enkel uitgeoefend door de directrice en een
attaché. Er is geen teamverantwoordelijke. De dienst Vreemdelingenzaken wil dit euvel verhelpen
zodat erop toegezien wordt dat elk personeelslid de interne regels naleeft en er een effectieve
opvolging gebeurt van de ambtenaren die deze regels zouden overtreden.
76. Na het onderzoek werd de psycholoog van het centrum toegevoegd aan de centrumdirectie.
Tussen 31 augustus 2008 en 31 oktober 2008, was er in het centrum 127 geen bewonerspsycholoog
meer.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Bij het wekken en ’s nachts zal er steeds een vrouwelijk personeelslid aanwezig zijn (eventueel samen
met een mannelijke collega) indien er een vrouwelijk personeelslid aanwezig is in het centrum.
Tijdens de dag zal er bij voorkeur een vrouwelijk personeelslid naar de vrouwenslaapkamers gaan. Het is
mogelijk dat een mannelijke VA dit doet: deze zal echter nooit op de kamers blijven, zijn collega dient
steeds te weten waar hij is en de kamerdeur mag nooit dicht als een mannelijke VA op de kamer is.

1.3.2.2. Aanbevelingen
78. De dienst Vreemdelingenzaken en de directie van het centrum 127 moeten waarborgen dat de
deontologische code en de andere interne regels nageleefd worden, in het bijzonder de gedragscode.
79. De directie van het centrum 127 moet er uitdrukkelijk over waken dat de mannelijke
personeelsleden geen toegang hebben tot de slaapzalen voor de vrouwen tenzij ze vergezeld zijn van
een vrouwelijk personeelslid.
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77. Verder blijkt uit getuigenissen van bewoners dat zowel het mannelijke als het vrouwelijke
personeel toegang heeft tot de slaapzaal van de vrouwen. Volgens regel 53.2 van de Minimumregels
voor de behandeling van gedetineerden mag echter geen enkele ambtenaar van het mannelijke geslacht
de vrouwenafdeling betreden zonder vergezeld te zijn door een lid van het vrouwelijke personeel.
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2. De bevolking vastgehouden in de centra
Internationale normen
Hard law
- Verenigde Naties
- Verdrag inzake de rechten van het kind, artikels 3.1, 22, 27.1, 28.1, 31.1 en 37
- Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 24
- Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, artikel 13
- Raad van Europa
- Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele Vrijheden,
artikels 1, 3 en 5
- Europese Unie
- Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie, bijgevoegd bij
het Verdrag van Amsterdam
- 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 in een van de lidstaten wordt ingediend
(ook ‘Verordening Dublin II’ genaamd)
- Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de
opvang van asielzoekers in de lidstaten, artikels 10, 14.3 en 17
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Soft law
- Verenigde Naties
- United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, adopted by General
Assembly resolution 45/113 of 14 December 1990, regel 2
- Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988, beginsel 20
- Raad van Europa
- Twenty guiding principles on forced return, adopted by the Committee of Ministers on 4 May
2005, beginsel 10.4
- Europese Unie
- Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 juni 2008 over het voorstel voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures
in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied
verblijven, artikel 17, §1
Belgische normen
Hard law
- Grondwet, artikels 22bis en 24, §3
- Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere
categorieën van vreemdelingen, artikel 41, §2
- Wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, artikel 1
- Vreemdelingenwet, artikels 2, 3, 7, 20, 25, 27, 29, 43, 51/5, 52/4, 54, 57/32, 74/5, 74/6 en 74/8
- KB gesloten centra, artikels 4 en 105
Soft law
- Ombudsnormen:
- overeenstemming met de rechtsregels
- redelijkheid en evenredigheid
- afdoende motivering
- actieve informatieverstrekking
- efficiënte coördinatie
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2.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
2.1.1. Categorieën vastgehouden personen
80.

De bevolking vastgehouden in de gesloten centra bestaat uit de volgende categorieën:
- niet toegelaten personen (het gaat hier om personen aan wie de toegang tot het grondgebied
geweigerd wordt);
- asielzoekers aan de grens;
- asielzoekers op het grondgebied;
- vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven.

81. Het volgende diagram biedt een overzicht van de samenstelling van de bevolking per categorie
voor het jaar 2007.
Bevolking in de centra
793
10 %

Niet toegelaten personen
Asielzoekers aan de grens

1 324
16 %

Asielzoekers op het grondgebied
Vreemdelingen in illegaal verblijf

5 668
69 %

82. Personen die niet toegelaten zijn, zijn personen die het voorwerp uitmaken van een
uitwijzingsmaatregel bij aankomst aan de grens omdat zij niet voldoen aan de criteria om toegang te
verkrijgen tot het Belgische grondgebied of de Schengen-zone. Het gaat om personen zonder
reisdocumenten of met niet conforme reisdocumenten (vals paspoort, vals visum, ...), personen die
geen duidelijk reisdoel hebben of over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en ook om
personen die geseind staan in het Schengen Informatiesysteem (SIS). Krachtens artikel 74/5, §1, 1° van
de Vreemdelingenwet kunnen zij – maar moeten zij niet – vastgehouden worden in een gesloten
centrum aan de grens.
83. De asielzoeker aan de grens is de vreemdeling die niet voldoet aan de voorwaarden om het
Belgische grondgebied te betreden en die aan de grens een aanvraag indient tot erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling. In de praktijk gaat het vaak om aanvragen in de luchthaven van
Brussel-Nationaal. Krachtens artikel 74/5, §1, 2° van de Vreemdelingenwet kan deze persoon
vastgehouden worden in een gesloten centrum in afwachting van de toelating om het grondgebied te
betreden of het bevel tot uitwijzing, maar dat is niet verplicht.
84. De asielzoeker op het grondgebied is de vreemdeling die het grondgebied is binnengekomen
zonder te voldoen aan de voorwaarden die in de Vreemdelingenwet19 zijn vastgelegd of van wie het
verblijf niet langer regulier is en die een aanvraag om erkenning als vluchteling indient bij de dienst
19

Wet van 15 december 1980, artikel 2.

19
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Vreemdelingenzaken in Brussel. Krachtens artikel 74/6, §1 en §1bis van de Wet, kan deze
vastgehouden worden in een gesloten centrum tijdens de behandeling van de aanvraag, maar dat is
niet verplicht.
Artikel 74/6, §1bis voorziet 15 gevallen waarin de vreemdeling in een gesloten centrum kan worden
vastgehouden. Sommige hebben betrekking op gevallen waarin de vreemdeling niet meewerkt aan de
behandeling van zijn asielaanvraag. Een ervan beoogt de situatie waarbij de vreemdeling bij het indienen
van zijn asielaanvraag niet aangegeven heeft dat hij reeds een asielaanvraag in een ander land heeft
ingediend20.
85. Overeenkomstig het reglement van Dublin II21 gaat de Minister of de dienst Vreemdelingenzaken
over tot het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag
van zodra de vreemdeling een asielaanvraag indient aan de grens of op het grondgebied van het
Koninkrijk. In afwachting kan de vreemdeling vastgehouden worden in een gesloten centrum voor de
tijd die hiervoor strikt noodzakelijk is en dit op basis van artikel 51/5, §1 van de Vreemdelingenwet. De
vasthouding mag in principe niet langer duren dan één maand. In complexe dossiers kan de Minister of
de dienst Vreemdelingenzaken de vasthouding met een maand verlengen22.
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De vreemdeling die door een andere Dublin-staat ten laste wordt genomen, kan ook in een gesloten
centrum worden vastgehouden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn
overbrenging naar deze staat. De vasthouding mag niet langer duren dan één maand23. Deze termijn
kan niet verlengd worden. De Vreemdelingenwet voorziet echter uitdrukkelijk dat er geen rekening
gehouden wordt met de eventuele dubbele termijn van één maand tijdens welke de dienst
Vreemdelingenzaken vaststelt welke Staat verantwoordelijk is voor het onderzoek van de
asielaanvraag.
86. De vreemdeling in illegaal verblijf24 is deze die een bevel ontving om het grondgebied te
verlaten of een uitwijzingsbeslissing zonder daar gevolg aan te geven en waarvoor de dienst
Vreemdelingenzaken kan beslissen dat hij vastgehouden wordt met het oog op zijn repatriëring.
87. Tot deze categorie kunnen ook Europese onderdanen behoren. Hun aanwezigheid in de
gesloten centra verontrustte de afvaardiging van de Commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en
Binnenlandse zaken van het Europees Parlement (de LIBE-commissie) tijdens haar bezoek aan drie
Belgische gesloten centra op 11 oktober 200725.
88. Het betreft voornamelijk onderdanen van Roemeense, Bulgaarse en Poolse afkomst, maar soms
ook Fransen en Spanjaarden. In 2007 meldde de dienst Vreemdelingenzaken dat 1 387 Europese
onderdanen vastgehouden werden, verdeeld over 19 verschillende nationaliteiten.
Bovendien hield de dienst Vreemdelingenzaken bij de berekening van dit aantal geen rekening met
175 Europese onderdanen die vastgehouden werden in het INAD-centrum26.

20
21

22
23
24
25
26

Vreemdelingenwet, artikel 74/6, §1bis, 14°.
Reglement (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.
Dit reglement geldt voor de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Noorwegen en Zwitserland.
Vreemdelingenwet, artikel 51/5, §1, alinea 3.
Vreemdelingenwet, artikel 51/5, §3, alinea 4.
Vreemdelingenwet, artikel 7, 20, 25 en 27.
Verslag van de afvaardiging van de Commissie LIBE, EP404.465v02-00, pp. 12 en 13.
Jaarverslag 2007 van het INAD-centrum, p. 50.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het betreft de nationaliteit die de bewoner heeft aangegeven op het moment van zijn aankomst in het
centrum. Het kan voorkomen dat tijdens zijn verblijf uit de identificatieprocedure blijkt dat de bewoner
eigenlijk uit een ander land afkomstig is dan dat hij heeft aangegeven bij zijn inschrijving in het gesloten
centrum.
89. In het Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken staat dat onderdanen van EU-landen
enkel worden gerepatrieerd indien er sprake is van inbreuken op de openbare orde en indien er zwartwerk
wordt vastgesteld.27 Deze beslissing is gebaseerd op artikel 7, lid 1, 3° en artikel 7, lid 3 van de
Vreemdelingenwet die het vasthouden van personen die de openbare orde in het gevaar zouden kunnen
brengen toestaan. Een voorafgaande veroordeling is niet vereist door de wet die een
beoordelingsbevoegdheid toekent aan de administratie.
Deze handelwijze lokte kritiek uit van de LIBE-commissie, aangezien dergelijke opsluiting van Europese
onderdanen niet gebaseerd is op een veroordeling maar enkel op verdenkingen. Het staat vast dat
dergelijke beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken moet voldoen aan de eisen van redelijkheid en
evenredigheid.
90. Tot de categorie vreemdelingen in illegaal verblijf behoren ook strafrechtelijk ex-gedetineerde
vreemdelingen die illegaal in het land verblijven na het uitzitten van hun straf en overgebracht zijn naar
een gesloten centrum in plaats van vrijgelaten te zijn. In het jargon worden zij SMEX genoemd.28

Jaar

Aantallen

Percentage overplaatsingen naar een gesloten centrum binnen de groep
gedetineerden in illegaal verblijf op het einde van de straf29

2005
2006
2007

407
478
607

28 %
36,44 %
44,4 %

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Voor 2008: 338 (41%) overplaatsingen van strafinstelling naar de gesloten centra.

2.1.2. De kwetsbare groepen
92. Artikel 17 van de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van
minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (de Opvangrichtlijn ) schrijft voor dat
de Lidstaten rekening moeten houden - voor wat betreft de materiële omstandigheden van de opvang
en de aan de asielzoekers verstrekte gezondheidszorg - met de specifieke noden van sommige
groepen van personen, na een individuele evaluatie van hun situatie.

27

28
29

Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 135. Dezelfde informatie werd op 5 juni 2008 meegedeeld in een
persbericht van de dienst Vreemdelingenzaken in reactie op het verslag van de Commissie LIBE.
‘Smex’ staat voor ‘sans moyens d’existence’ of personen zonder bestaansmiddelen.
De illegale gedetineerden kunnen ook rechtstreeks vanuit de gevangenis gerepatrieerd worden of vrijgelaten worden met
een uitwijzingsbevel.
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91. Ondanks de invoering sinds eind 2005 van een repatriëringsprocedure vanuit de gevangenis (zie
punt 171 en volgende), bleef het percentage illegale vreemdelingen dat na hun straf wordt
overgebracht naar een gesloten centrum tot 2007 stijgen.
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Bovendien kan het feit dat men niet tegemoetkomt aan de specifieke noden van bepaalde categorieën
van personen een reguliere opsluiting omvormen tot een onmenselijke of vernederende behandeling
en aldus een schending inhouden van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens30.
93. De Opvangrichtlijn werd niet in Belgisch recht omgezet voor wat betreft het vasthouden van
asielzoekers in gesloten centra. De bepalingen van de richtlijn, en in het bijzonder artikel 17, gelden
nochtans voor alle opvangcentra.
94.
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De Opvangrichtlijn beoogt de volgende categorieën kwetsbare personen:
- minderjarigen;
- niet-begeleide minderjarigen;
- personen met een handicap;
- bejaarden;
- zwangere vrouwen;
- alleenstaande ouders met minderjarigen;
- personen die folteringen, verkrachting of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of
seksueel geweld hebben ondergaan.

95. Gevraagd naar de specifieke opvangvoorwaarden voor bepaalde categorieën van bewoners,
geeft de dienst Vreemdelingenzaken aan dat bijzondere aandacht wordt besteed:
- aan de slachtoffers van mensenhandel door de sociale dienst;
- aan de gezinnen in het centrum 127, het centrum 127bis en het CIM;
- aan mindervalide personen door de medische dienst en via andere vormen van begeleiding in
functie van de handicap;
- zwangere vrouwen;
- minderjarigen in afwachting van hun plaatsing;
- psychiatrische patiënten.

2.1.2.1. Identificatie van de kwetsbare groepen
96. In haar rapport aan de Raad en aan het Parlement over de toepassing van de Opvangrichtlijn
geeft de Europese Commissie aan dat België geen identificatieprocedure heeft voor kwetsbare
groepen, wat ernstige twijfels oproept over het bestaan van een speciale behandeling ter plaatse31.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De algemene opmerking die opgenomen is in het verslag van de Europese Commissie betreft meerdere
landen en niet specifiek België of de gesloten centra. Vermeld dient te worden dat er verschillende
identificatieprocedures opgesteld zijn voor de kwetsbare groepen, die namelijk betrekking hebben op de
niet-begeleide minderjarigen en de slachtoffers van mensenhandel.
97. Afgezien van de medische zorgen, lijkt er inderdaad geen bijzondere screening te gebeuren door
de dienst Vreemdelingenzaken of de centra om systematisch de specifieke behoeften te identificeren
en te signaleren van asielzoekers die tot een kwetsbare groep behoren met het oog op aangepaste
opvangomstandigheden. Deze vaststelling geldt niet enkel voor de asielzoekers, maar ook voor de ‘niet
toegelaten personen’ en de ‘illegale’ personen.
30

31

Zie ook over de omstandigheden van detentie:
• van mindervalide personen, EHRM, arrest van 10 juli 2001, Price vs Verenigd Koninkrijk;
• van mentaal zieke personen, EHRM, arrest van 3 april 2001, Keenan vs Verenigd Koninkrijk;
• van zieke personen, EHRM, arrest van 14 november 2002, Mouisel vs Frankrijk;
• van bejaarde personen, EHRM, arrest van 7 juni 2001, Papon vs Frankrijk.
Commissie van de Europese Gemeenschap, document COM (2007) 745 definitief, p. 9.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Elke bewoner wordt medisch gescreend.
98. De situatie van personen met een beperkte mobiliteit waarvoor er geen specifiek aangepast
centrum bestaat (zie punt 211), illustreert het ontbreken van een opvangbeleid hieromtrent.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het CIV beschikt over een relatief aangepaste infrastructuur om bewoners met beperkte mobiliteit op te
vangen: tredenloze verdieping (alleszins op de gelijkvloerse verdieping); trapleuning bij kleine treden; elke
vleugel beschikt over een kamer met grotere deuren om de toegang met een rolstoel te
vergemakkelijken; lift.
99. In de praktijk past de aandacht die de sociale dienst besteedt aan de slachtoffers van
mensenhandel en dus ook aan hun identificatie louter in het kader van de administratieve behandeling
van hun dossier en heeft ze niet tot doel om de opvangomstandigheden aan te passen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Betrokkenen worden doorgestuurd naar de gespecialiseerde bevoegde diensten en worden ondertussen
in het centrum begeleid.

2.1.2.2. Situatie van bepaalde kwetsbare groepen
Niet-begeleide minderjarigen
101. In principe zijn er geen niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM) meer in de gesloten
centra sinds de inwerkingtreding op 7 mei 2007 van de wet van 12 januari 2007 op de opvang van
asielzoekers en van sommige andere categorieën van vreemdelingen. Inderdaad, de vreemdeling die
verklaart minderjarig te zijn en over dewelke er geen twijfel bestaat aangaande zijn minderjarigheid, wordt in
een observatie- en oriëntatiecentrum opgevangen vanaf zijn aankomst aan de grens32.
102. Het kan echter nog gebeuren dat een vreemdeling die verklaart minderjarig te zijn, kortstondig
vastgehouden wordt in een gesloten centrum wanneer de met de grenscontrole belaste autoriteiten
twijfel uiten aangaande zijn minderjarigheid33. In dat geval moet zijn leeftijd vastgesteld worden binnen
de drie werkdagen na zijn aankomst aan de grens. Indien wegens onvoorziene omstandigheden het
onderzoek niet kan plaatsvinden binnen die termijn, kan deze uitzonderlijk verlengd worden met drie
werkdagen.
Gezinnen met minderjarige kinderen
103. Tot 1 oktober 2008 werden in de gesloten centra gezinnen met minderjarige kinderen uit alle
categorieën opgevangen (asielzoekers aan de grens en op het grondgebied, ‘illegalen’ en ‘niet
toegelaten personen’).
32
33

Wet van 12 januari 2007, artikel 41, §2, eerste lid.
Wet van 12 januari 2007, artikel 41, §2, tweede lid.
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100. Alleen gezinnen en niet-begeleide minderjarigen maken het voorwerp uit van een specifieke
identificatieprocedure door de dienst Vreemdelingenzaken om hen door te verwijzen naar een
centrum waar gezinnen worden opgevangen.
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104. In het jaarverslag 200734 geeft de dienst Vreemdelingenzaken aan dat 188 gezinnen, waaronder
398 kinderen, opgevangen werden in het centrum 127, het centrum 127bis en het CIM. De cijfers
verschaffen geen informatie over het aantal personen per gezin, noch over de verdeling van de
gezinnen over de verschillende categorieën van vreemdelingen die in de gesloten centra vastgehouden
worden. Bovendien zijn de gezinnen vastgehouden in het INAD-centrum niet in deze cijfers
opgenomen.
105. Sinds oktober 2008 worden gezinnen met kinderen die illegaal in het land verblijven of die een
asielaanvraag ingediend hebben op het grondgebied alsook de ‘Dublin gevallen’ in principe niet langer
in gesloten centra opgevangen: deze families worden ondergebracht in individuele woningen. Enkel de
gezinnen aan wie aan de grens de toegang tot het grondgebied wordt ontzegd, mogen nog
vastgehouden worden in het centrum 127, het centrum 127bis en het CIM. Gezinnen met
minderjarige kinderen verblijven ook in het INAD-centrum op basis van hun status van ‘niet toegelaten
personen’.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Sinds oktober 2008 worden in principe gezinnen met kinderen niet langer opgesloten.
Asielzoekers op het grondgebied en Dublin gevallen worden niet meer in de centra opgesloten, maar
worden ondergebracht in woningen. Enkel die gezinnen aan wie aan de grens de toegang tot het
grondgebied wordt ontzegd, gaan nog naar een centrum. Ze verblijven dan in het centrum 127bis dat
over een betere infrastructuur beschikt.
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Deze families worden soms echter om organisatorische redenen opgenomen in het centrum 127 (zeer
korte periode) in afwachting van een eventuele overplaatsing naar het centrum 127bis.
Op basis van de beslissing van de centrale administratie, worden sinds 15 december 2008 enkel
mannen vastgehouden in het CIM.
Personen met psychische problemen en drugsverslaafden
106. Sommige vreemdelingen hebben een psychiatrisch verleden en werden gevolgd door een
psychiater of psycholoog in hun land van herkomst of in België. Dit komt meestal pas na hun aankomst
in het centrum aan het licht. Alle centra krijgen met deze problematiek te maken maar hebben er geen
gepaste oplossing voor (zie punt 364 en volgende; punt 905 en volgende).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Er wordt onderhandeld met de psy-instellingen om een snellere doorstroming van de bewoners en een
meer aangepaste opvang voor hen te bekomen.
107. In verband met de omvang van dit fenomeen, stelt Artsen Zonder Grenzen (AZG) dat 6% van
de bewoners die zij gezien hebben gediagnosticeerd werden als psychiatrische patiënten met een zware
problematiek die aanwezig was voor hun opsluiting en opname in een psychiatrisch ziekenhuis vereist35. De
gesloten centra hebben geen systeem voor de registratie van psychiatrische gevallen dat deze
waarneming zou kennen bevestigen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
AZG bezocht in 2007 de centra slechts 23 keer (TC127: 4 keer, RC127bis: 10 keer, CIB: 4 keer, CIM:
3 keer; CIV: 2 keer).
34
35

Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken p. 119.
AZG, De menselijke kost van detentie. De gesloten centra voor vreemdelingen in België, p. 24.
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Hierbij moet opgemerkt worden dat AZG nooit de toestemming heeft gekregen om een project op te
starten in de centra zoals bedoeld in artikel 73 van het Koninklijk Besluit betreffende de gesloten centra.
Een verzoek hiertoe werd begin 2006 aan de heer Minister en aan DVZ toegestuurd. Het voorstel
bestond erin bijkomende psychologische bijstand te verschaffen in het Transitcentrum 127, het
Repatriëringscentrum 127bis en het Centrum voor Illegalen. Eén consultatie door een psycholoog van een
halve dag per week en dit per centrum werd in het project van AZG vooropgesteld. Er werd hiertoe met
de verantwoordelijken van AZG overleg gepleegd dd. 16.03.2006 waaruit bleek dat AZG het project
eerder zag als een ‘onderzoek naar bijkomende behoeften’ eerder dan naar ondersteuning. Gezien de
resultaten van de MPM reeds lieten blijken dat er nood was aan een bijkomende psycholoog per
centrum werd hen duidelijk gemaakt dat er geen nood was aan dergelijk onderzoek maar eerder aan
ondersteuning. Uiteindelijk werd door het kabinet beslist niet op het voorstel in te gaan daar er de
voorkeur aan werd gegeven psychologen door DVZ aan te werven.
AZG kon uiteraard via geaccrediteerde medewerkers haar bezoekrecht blijven uitoefenen, steeds
wanneer de organisatie dit noodzakelijk achtte. Waar AZG dus naar verwees zijn deze bezoeken,
meestal op vraag van andere NGO’s, waarbij een aantal bewoners werden bezocht en opgevolgd. DVZ
heeft er moeten op aandringen dat AZG hierbij telkens contact opnam en feedback verschafte aan de
medische diensten ter plaatse.

Na bevraging van de medische diensten van de centra t.g.v. de publicatie van het rapport is trouwens
gebleken dat de bezoeken van AZG bij de medische diensten soms tot wrevel aanleiding hebben
gegeven gezien het was voorgekomen dat zij medisch advies verstrekten zonder zelfs het dossier van de
vreemdeling in te kijken of zonder overleg met de centrumartsen.
108. Alle centra worden geconfronteerd met de aanwezigheid van drugsverslaafden die een
specifieke aanpak krijgen vanwege de medische diensten.

2.1.3. Verdeling van de bewoners over de centra
109. De dienst Vreemdelingenzaken beslist in overleg met de betrokken centra over de plaatsing van
een vreemdeling in een welbepaald centrum. Na plaatsing kan de bewoner naar een ander centrum
worden overgebracht op basis van een beslissing tot overplaatsing van de centrumdirecteur.

2.1.3.1. Plaatsing van de bewoner op beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken
110. De criteria voor de plaatsing houden in principe verband met het specifieke doel van elk
centrum, de familiale situatie van de bewoner en diens geslacht (gezin met kinderen, alleenstaande
mannen of vrouwen) en de taal van het administratieve dossier. Daarnaast speelt ook het risicobeheer
een rol.
Er wordt daarentegen helemaal geen rekening gehouden met de belangen van de bewoner, zoals het
eerbiedigen van zijn privé- en gezinsleven.
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AZG heeft dus in zijn rapport een bepaald percentage van 6% geponeerd zonder hier specifieke
elementen aan te dragen die deze stelling onderbouwen. Het gehele rapport werd trouwens ook gespijsd
met allerhande verklaringen van bewoners zonder deze achteraf te checken. AZG nam zelfs in zijn
rapport fictieve verhalen met fictieve personages op, samengesteld op basis van verschillende
getuigenissen.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In uitzonderlijke gevallen wordt er wel rekening gehouden met de vraag/belangen van de bewoner. Het
kan echter niet de bedoeling zijn dat er continu over en weer gereden wordt met bewoners die van
centrum willen veranderen.

2.1.3.1.1. Spreiding in functie van het doel van het centrum
111. Het INAD-centrum werd opgericht voor de uitwijzing van ‘niet toegelaten personen’. Men
vangt er nochtans ook illegale vreemdelingen op van wie de vlucht gepland staat tijdens de uren na
hun arrestatie. Het gaat in deze groep voornamelijk om Europese onderdanen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De termijn tussen de arrestatie en het ‘onmiddellijk’ vertrek bedraagt nu 2 tot 5 dagen, tenzij de
betrokkene zelf verklaart dat hij onmiddellijk wenst terug te keren.
112. Het centrum 127 is voornamelijk bestemd voor de opvang van asielzoekers aan de grens. In
2007 huisvestte het centrum 127 echter drie keer meer illegalen in het kader van een directe
repatriëring dan asielzoekers aan de grens.
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113. Het centrum 127bis is een repatriëringscentrum. Men vangt er voornamelijk asielzoekers op het
grondgebied op evenals vreemdelingen die afkomstig zijn van de andere centra op de vooravond van
hun vertrek naar het land van herkomst of illegalen in het kader van een rechtstreekse repatriëring.
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114. Het CIB, het CIM en het CIV zijn oorspronkelijk bestemd voor de vasthouding van illegaal in het
land verblijvende vreemdelingen.
115. Koninklijke besluiten genomen op basis van artikel 74/5, §2 van de Vreemdelingenwet, hebben
het centrum 127bis36, het CIB37, het CIM38 en het CIV39 gelijkgeschakeld met plaatsen aan de grens.
Asielzoekers aan de grens of niet toegelaten personen kunnen er dus ook vastgehouden worden. In de
praktijk vormen ze in de onderzochte periode een klein onderdeel van de bevolking in deze centra.
116. Ook al zijn de centra voornamelijk bestemd voor de opvang van bepaalde categorieën van
vreemdelingen, toch kunnen alle categorieën zich in elk gesloten centrum bevinden. In 2007 waren de
verschillende categorieën van vreemdelingen als volgt verdeeld over de verschillende centra.

INAD
127
127bis
CIM
CIB
CIV
Totaal

36

37

38

39

Niet toegelaten
personen

Asiel grens

Asiel grondgebied

Illegaal

780
8
5
793

341
20
12
35
1
409

123
817
174
51
159
1 324

264
1 040
1 184
1 142
881
1 161
5 672

KB van 9 maart 1994 houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in
artikel 74/5, §1, van de Vreemdelingenwet.
KB van 10 juli 1998 houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in
artikel 74/5, §1, van de Vreemdelingenwet.
KB van 10 juli 1998 houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in
artikel 74/5, §1, van de Vreemdelingenwet.
KB van 13 mei 1999 houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in
artikel 74/5, §1, van de Vreemdelingenwet.
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2.1.3.1.2. Spreiding in functie van het gezinsstatuut en het geslacht (gezin met
kinderen, koppels, alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen)
117. Artikel 84, 1°, b van het KB gesloten centra voorziet expliciet dat specifieke materiële
verblijfsvoorwaarden georganiseerd kunnen worden voor gezinnen door voor hen in een uitzondering
te voorzien op het groepsregime (zie punten 334 en verder).
118. Gezinnen kunnen opgevangen worden in het INAD-centrum, het centrum 127, het centrum
127bis en het CIM (zie punt 1063).
119. Voor de gezinnen die een asielaanvraag indienen aan de grens of die ‘niet toegelaten personen’
zijn, bestaan er momenteel geen alternatieven voor de opsluiting, en dit in tegenstelling tot de ‘illegale’
gezinnen.
120. Alleenstaande mannen en vrouwen kunnen in alle centra opgevangen worden, behalve in het
CIV waar alleen mannen opgevangen worden.
121. De situatie van koppels wordt niet geregeld door het KB gesloten centra. Indien een koppel bij
zijn arrestatie als zodanig gearresteerd wordt, wordt het in de praktijk geplaatst in de centra waar
gezinnen terechtkunnen, hetzij het CIM, het centrum 127 of het centrum 127bis.

INAD
127
127bis
CIB
CIM
CIV

Gezinnen met
kinderen

Koppels

Alleenstaande mannen

Alleenstaande
vrouwen

ja
ja
ja
neen
ja
neen

ja
ja
ja
neen
ja
neen

ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
neen

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Op basis van de beslissing van de centrale administratie, worden sinds december 2008 enkel mannen
vastgehouden in het CIM.

2.1.3.1.3. Spreiding in functie van de taal van het dossier
122. Enkel het CIV ligt in het Franstalige deel van het land. De alleenstaande man van wie het dossier
bij de dienst Vreemdelingenzaken in het Frans is aangelegd, wordt bij voorkeur naar het CIV gestuurd.

2.1.3.1.4. Spreiding in functie van de risico’s
123. De spreiding van de bewoners over de centra door de dienst Vreemdelingenzaken wordt
beı̈nvloed door de zogenaamde ‘knipperlichtprocedure’. In overleg met de directie van de centra
houdt de dienst Vreemdelingenzaken rekening met de opvangcapaciteit van de centra en ook met de
situatie in termen van risicobeheer. Zo is in principe overeengekomen dat het centrum 127 en het
centrum 127bis geen ex-gedetineerden opvangen en dat het CIM, het CIB en het CIV de opvang
hiervan beperken tot 20% van de daadwerkelijk opgevangen bevolking voor zover zij als dusdanig
worden geı̈dentificeerd bij hun binnenkomst in het centrum. Er zijn ook procedures die de
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Samenvattende tabel

Deel II. Thematisch Onderzoek
2. De bevolking vastgehouden in de centra

aanwezigheid van onderdanen van dezelfde afkomst tot 20% van de bevolking van het centrum
beperken (in de praktijk heeft dit hoofdzakelijk betrekking op de bevolking van Noord-Afrikaanse
afkomst).

2.1.3.2. Plaatsing van de bewoner na beslissing van de centra: de praktijk van de
overbrenging van bewoners
2.1.3.2.1. De overplaatsing van ambtswege
124. In drie gevallen laat artikel 105 van het Koninklijk besluit gesloten centra de directeur toe te
beslissen dat de bewoner naar een ander centrum of een andere instelling moet worden
overgebracht:
- indien een bewoner door zijn gedrag zijn veiligheid, de veiligheid van andere bewoners, van
de personeelsleden of van het centrum in het gedrang brengt;
- na een verwijderingspoging;
- om een evenwichtige verdeling van de bewoners over de verschillende centra te bekomen.
In de praktijk gebruiken de centra de overplaatsing ook als disciplinaire maatregel (zie punt 573).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In de praktijk gebruiken de centra ook de overplaatsingen naar ander centrum in een disciplinair kader.
En dit volgens artikel 105, valt onder afdeling 6, hoofdstuk 2 van het KB (titel: het tuchtregime).
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125. Deze overplaatsingen van ambtswege, na overleg tussen de verschillende directies, leiden tot
een niet verwaarloosbaar fenomeen van verschuivingen in de populatie, waarvan hieronder een
algemeen overzicht.
Overplaatsingen naar een andere instelling in 2007, alle redenen samen, volgens de
statistieken van de dienst Vreemdelingenzaken 40

INAD
127
127bis
CIB
CIM
CIV

Naar een ander
centrum

Naar een penitentiaire inrichting

Naar een andere
instelling

Percentage van de
centrumbevolking

79
119
106
58
93
77

0
2
3
3
8
5

0
23
0
0
1
9

7%
9%
5%
6%
7%
6%

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Overplaatsingen naar een penitentiaire instelling gebeuren meestal op vraag van het parket ter uitvoering
van de straf of omwille van ter beschikkingstelling van het parket.
Wanneer de overbrengingen gebeuren om een evenwichtige verdeling van de bewoners over de
verschillende centra te bekomen, is het daardoor niet vaak enkel overplaatsing maar tevens uitwisseling.
De overbrenging naar een andere instelling betreft veelal niet begeleide minderjarigen die naar
aangepaste opvang worden gebracht.

40

Deze cijfers stemmen niet overeen met het aantal overplaatsingen dat vermeld wordt in de jaarverslagen van elk centrum.
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Wanneer het een veiligheids- of interne orde probleem betreft, heeft de overbrenging veelal een positieve
invloed op de betrokken bewoner.

2.1.3.2.2. De aanvraag tot overplaatsing
126. Het KB gesloten centra voorziet niet in de mogelijkheid voor de bewoner om zijn overplaatsing
aan te vragen. De administratie organiseert hiervoor ook geen procedure. In de praktijk keuren de
centra bij uitzondering een overplaatsing op verzoek van de bewoner goed. Er bestaan geen duidelijke
criteria om een dergelijke aanvraag te aanvaarden of te weigeren.
De heer X, vastgehouden in het CIV, vraagt zijn overplaatsing aan naar het CIB zodat zijn echtgenote en kinderen
die in Oostende verblijven hem gemakkelijker zouden kunnen bezoeken. Dit verzoek wordt geweigerd.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In elk centrum kan elke bewoner steeds een gesprek aanvragen met het directielid van wacht. Hierin
komt soms de vraag tot overplaatsing aan bod. Dan wordt gevraagd zijn aanvraag meer te motiveren.
Indien de aanvraag uit humanitair oogpunt aangewezen blijkt, wordt hier op ingegaan voor zover het
operationeel mogelijk is.

128. De behandeling van de aanvragen om overplaatsing van gedetineerden moet echter voldoen
aan de ombudsnormen, onder meer wat betreft de gepaste motivering, de redelijkheid en de
evenredigheid.42 Hetzelfde geldt voor de aanvragen van de bewoners van de centra. De directie van
het centrum moet rekening houden met alle elementen van de aanvraag tot overplaatsing en moet
zich ervan verzekeren dat zijn beslissing de belangen van de bewoner niet buiten proportie schaadt.

2.1.3.2.3. Meerdere overplaatsingen
129. Het gebeurt dat bewoners meermaals van het ene centrum naar het andere overgeplaatst
worden om gedrags- en/of administratieve moeilijkheden. Dit fenomeen wordt gehekeld door Artsen
Zonder Grenzen dat stelt dat in de helft van de psychiatrische dossiers bewoners werden overgeplaatst
naar andere centra, wat voor bijkomende instabiliteit zorgde bij de gedetineerden die al aan psychische
problemen lijden43.
130. Het feit dat men een gedetineerde voortdurend van het ene centrum naar het andere overplaatst,
kan zeer schadelijke invloed hebben op zijn fysisch en psychisch welzijn. De minimumvoorwaarden voor het
bestaan van een coherent en evenwichtig leefmilieu zijn niet meer gewaarborgd. Daarenboven zal een
gedetineerde in deze situatie zeer veel problemen ervaren om de nodige contacten te onderhouden met zijn
familie, zijn naasten en zijn advocaat. In sommige gevallen zou het effect van de opeenvolgende
overplaatsingen op de gedetineerde een onmenselijke en vernederende behandeling kunnen inhouden.44
Bijzondere waakzaamheid is geboden in deze situaties.
41

42
43
44

E. Brems, S. Sottiaux, P. Vanden Heede et W. Vandenholle, Vrijheden en vrijheidsbeneming, Intersentia, Anvers, 2005,
p.196-198.
Zie hieromtrent de federale Ombudsman, Jaarverslag 2007, p. 71.
AZG, De menselijke kost van detentie. De gesloten centra voor vreemdelingen in België, p. 24.
CPT, verslag aan de regering van de Franse Republiek na het bezoek van CPT aan Frankrijk van 27 oktober tot 8 november
1991.
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127. Waar het om strafrechtelijk gedetineerden gaat, is het Europees Hof voor de rechten van de
mens van mening dat het recht op privacy en gezinsleven, beschermd door artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens, de gedetineerde geen garanties biedt wat betreft de keuze van
zijn penitentiaire inrichting noch het recht op overplaatsing41.
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2.1.3.2.4. Het beheer van de overplaatsingen: praktische problemen
131. Naast de kwesties in verband met het privé- en gezinsleven van de bewoner, gaat de
overplaatsing ook gepaard met een aantal administratieve moeilijkheden. Een daarvan is verbonden
aan de verandering van gerechtelijk arrondissement en dus aan de toekenning van juridische bijstand
(zie punt 777 en volgende). De overplaatsing zal vaak ook een verandering van advocaat vereisen.
132. Ook de interne administratieve opvolging is zwak. Alhoewel er al een relatief gedetailleerde
overplaatsingsfiche bestaat, wordt deze niet systematisch door de centra gebruikt.45 Bovendien bestaat
er nog geen uniform gebruik van het elektronisch dossier van de bewoner. Daaruit vloeien
moeilijkheden voort, zowel bij de opvolging van het sociale dossier als van het medische dossier (zie
punt 902 en volgende).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De overplaatsingsfiche wordt al in alle centra gebruikt.

2.1.4. Uitdagingen verbonden aan de vasthouding van bepaalde
categorieën van bewoners
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2.1.4.1. De opvang van kinderen
133. De wettelijkheid van de vasthouding van al dan niet begeleide kinderen, hangt af van de
beslissing tot vasthouding, van de omstandigheden waarin deze wordt uitgevoerd en van de effecten
van de opsluiting op het kind.

2.1.4.1.1. De beslissing tot vasthouding
De administratieve handeling
134. Artikel 3.1 van het Kinderrechtenverdrag en artikel 22bis van de Grondwet46 stellen als principe
dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind de ‘eerste overweging’ vormen.
135. In de praktijk maakt het kind dat begeleid wordt door een volwassene niet het voorwerp uit
van een individuele of specifieke beslissing tot vasthouding in een gesloten centrum. De naam van het
kind wordt eenvoudigweg toegevoegd op de beslissing voor de volwassene, soms zelfs
handgeschreven op het moment van de kennisgeving van de beslissing tot vasthouding in een centrum.
136. De motivering van de beslissing tot vasthouding in een gesloten centrum bevat geen enkele
evaluatie van deze maatregel in het licht van het hoger belang van het kind.
Het subsidiaire karakter van de vasthouding
137. Artikel 37, b) van het Kinderrechtenverdag voorziet overigens dat (…) de aanhouding,
inhechtenisneming of gevangenneming van een kind (…) wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel
(…).
45

46

Zie hieromtrent ook: Aide aux Personnes Déplacées en anderen, Gesloten centra voor vreemdelingen: Stand van zaken,
oktober 2006, p. 54.
Belgisch Staatsblad van 29 december 2008.
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138. Het jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken stelt dat 39,89% van de opgesloten
gezinnen opgesloten zijn op basis van de Dublin procedure.47
139. Deze situatie is niet typisch voor de gezinnen maar wel een gevolg van het feit dat in het kader
van deze procedure nagenoeg systematisch overgegaan wordt tot opsluiting in een gesloten centrum.
In een persbericht van 5 juni 2008 vermeldde de dienst Vreemdelingenzaken dat de meeste
asielzoekers die opgesloten worden Dublin gevallen zijn (90%).
140. Tot 1 oktober 2008 (datum waarop de minister van Migratie- en asielbeleid besloten heeft dat
enkel de families die de toegang tot het grondgebied aan de grens geweigerd wordt, nog naar een
centrum gestuurd worden), werden er geen alternatieve maatregelen voor de opsluiting van deze
gezinnen in overweging genomen. Met het oog op de eerbiediging van de rechten van het kind, zoals
bepaald door het Kinderrechtenverdrag – en met name door artikel 22 van het Verdrag waarin staat
dat de Staten het genot van de van toepassing zijnde rechten beschreven in dit Verdrag aan het kind
met een vluchtelingenstatus moet waarborgen, ongeacht of het al dan niet wordt begeleid – moet
voor wat betreft de prioritaire detentie van Dublin gevallen een uitzondering gemaakt worden voor
gezinnen met kinderen. Het moet een ‘ultieme maatregel’ zijn.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het voorbeeld betreft een niet-begeleide minderjarige en niet de situatie van een familie hetgeen toch
een fundamenteel verschil maakt.
Voor deze, uiteraard, zeer kwetsbare groep zijn er specifieke wettelijke bepalingen (de artikelen 61/2 tot
61/5 van de wet van u 15 /12/1980; de Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire
samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere
vormen van mensensmokkel van 26/09/2008, B.S. 31/10/2008; de Omzendbrief betreffende
niet-begeleide Europese minderjarigen in kwetsbare toestand van 02/08/2007, B.S. 17/09/2007; de
Wet van 12/01/2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen, B.S. 07/05/2007; het K.B. van 09/04/2007 tot vastlegging van het stelsel en de
werkingsregels voor de centra voor observatie en oriëntatie voor niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen, B.S. 07/05/2007; de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van
NBMV; de omzendbrief van 25/07/2008 tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004
betreffende de fiche ‘niet begeleide minderjarige vreemdeling’) van kracht die een opvang op maat
garanderen.
Deze categorie is dus, na de vaststelling van de minderjarigheid, niet langer aanwezig in de gesloten
centra.

47
48
49

Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 123.
EHRM, arrest van 12 oktober 2006, Mubulanzila Mayeka en Kaniki Mitunga v. België.
Zie ‘het arrest Tabitha’, nr. 55.
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141. In het arrest Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga vs België48 (beter gekend onder de naam ‘het
arrest Tabitha’) bevestigt het Europees Hof voor de rechten van de mens, beroep doende op de
hiërarchie van de waarden die door het Verdrag worden verdedigd, dat de extreme kwetsbaarheid
van het kind de voorrang krijgt op de hoedanigheid van illegale vreemdeling. Het Hof voegt daaraan toe
dat het behoren tot de meest kwetsbare categorie personen uit een samenleving49 een positieve
verplichting met zich meebrengt tot bescherming door de Staat en dit krachtens artikel 3 in combinatie
met artikel 1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Alvorens een
kind op te sluiten, moet de Staat zich ervan verzekeren dat het geen onmenselijke of vernederende
behandeling zal krijgen.
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Verder is het belangrijk te vermelden dat momenteel (sinds oktober 2008) geen kinderen en hun
begeleiders meer vastgehouden worden in TC127 en CIM, enkel asielzoekers aan de grens kunnen nog
vastgehouden worden, en dit in RC 127bis.

2.1.4.1.2. Stelsel van opsluiting
Wettelijke vereisten
142. Artikel 37, c), van het Kinderrechtenverdrag legt de deelnemende Staten op om bij de
behandeling van een van zijn vrijheid beroofd kind rekening te houden met de behoeften van een
persoon van zijn of haar leeftijd. De Opvangrichtlijn past dit op bijzondere wijze toe door de
minderjarige asielzoekers de hoedanigheid van ‘ kwetsbare personen’ toe te kennen wiens bijzondere
noden in aanmerking moeten worden genomen bij de organisatie van de materiële opvang en de
gezondheidszorg.
143. In het ‘arrest Tabitha’ herinnert het Europees Hof voor de rechten van de mens eraan dat
detentievoorwaarden die niet voldoen aan alle noden van het kind50 een onmenselijke of
mensonwaardige behandeling in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens kunnen vormen en tegelijkertijd een willekeurige detentie in de zin van artikel 5
van het bovengenoemd Verdrag.
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144. Ook al had dit arrest betrekking op de situatie van een NBBM (categorie die zich in principe
niet meer in de gesloten centra bevindt sinds de inwerkingtreding op 7 mei 2007 van de wet van 12
januari 2007, over de opvang van de asielzoekers en sommige andere categorieën van buitenlanders),
het bevat meer algemene lessen betreffende de opsluiting van – al dan niet begeleide – kinderen in
gesloten centra51.
145. Het Hof acht dat het Verdrag vereist dat iedere vrijheidsberoving in overeenstemming moet zijn met
de doelstelling van artikel 5 die erin bestaat het individu te beschermen tegen willekeur52. Het feit dat de
opsluiting van een persoon, minderjarig of niet, door het Verdrag toegestaan wordt in het kader van
een migratiebeleid, betekent niet dat de detentie daarom regelmatig is (…). Volgens de rechtspraak van
het Hof, moet er inderdaad een band bestaan tussen, enerzijds, het motief waarop de
vrijheidsberoving gebaseerd is en, anderzijds, de plaats en het regime van de detentie53.
146. In casu, maakt het feit dat het kind werd vastgehouden in een gesloten centrum bedoeld voor
volwassenen een schending uit van artikel 5 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens daar het opsluitingsregime niet aangepast is aan zijn situatie54.
Vaststellingen en bedenkingen
147. In het licht van wat voorafgaat is het dus van het grootste belang om de materiële
opvangvoorwaarden van kinderen in de centra van dichtbij te onderzoeken, daarbij rekening houdend
met het feit dat enerzijds het hoger belang van het kind een primordiale overweging zou moeten zijn
in de gesloten centra en dat anderzijds de detentieomstandigheden van de kinderen bepalen of de
opsluiting regelmatig is.
50
51

52
53
54

Zie ‘het arrest Tabitha’, nr. 52.
Zie het‘arrest Tabitha’, nr. 53 dat de verplichting tot bescherming van de ‘kinderen en andere kwetsbare personen’ (vrije
vertaling) vermeldt.
Zie het ‘arrest Tabitha’, nr. 96. Vrije vertaling.
Zie het ‘arrest Tabitha’, nr. 96 en 102. Vrije vertaling.
Het ging in casu over het centrum 127.
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148. De gesloten centra waarin kinderen worden vastgehouden, zijn niet ontworpen voor de
huisvesting van kinderen. De infrastructuur is er niet aan aangepast. Zolang de intentie bestaat om
families met kinderen aan de grens te blijven vasthouden, moet het bouwplan van een nieuw centrum
ter vervanging van het INAD-centrum en het centrum 127 hiermee rekening houden vanaf de
ontwerpfase. Zoniet zal dit nieuwe centrum dezelfde kritiek krijgen als de huidige centra die het zal
vervangen. In zijn jaarverslag 200755, verwijst de dienst Vreemdelingenzaken nergens naar de noden
van kinderen bij de voorstelling van het plan van het nieuwe centrum.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Ook wat betreft het nieuw centrum werd wel degelijk rekening gehouden met het kind, bijvoorbeeld, de
creatie van familiekamers waarbij 2 kamers verbonden zijn met een tussendeur zodanig dat de kinderen
apart slapen en een geregeld leven kunnen leiden en dat de gezinseenheid kan gegarandeerd worden.
Douches op de kamer zodat het kind in de douchezaal niet in aanraking komt met andere volwassenen.
149. Het in de huishoudelijke reglementen van het INAD-centrum en van het centrum 127
vastgelegde leefregime bevat een specifieke regel voor kinderen: kinderen onder de 5 jaar douchen
onder begeleiding van een volwassen bewoner. Het reglement van het centrum 127 houdt nog in één
ander geval rekening met de situatie van kinderen: Indien de personeelsbezetting en de sfeer die in het
centrum heerst het toelaten, zullen specifieke activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd56.

Het reglement van het centrum 127bis bevat
geen enkele bepaling omtrent het leefregime
die specifiek van toepassing is op de gezinnen.
De dienst Vreemdelingenzaken heeft echter
wel verduidelijkt dat een team van in de
opvang van minderjarigen gespecialiseerde
opvoeders een draaiboek heeft opgesteld
voor de opvang van kinderen en jongeren, om
een aangepaste opvang te garanderen. Om de
gezinseenheid geen schade toe te brengen,
heeft dit team afgewogen wat tot de
verantwoordelijkheid van de ouders behoort
en wat tot die van de opvoeders.
150.

Kinderspeelgoed in het CIM (30 juli 2008)

In het kader van het leefregime stellen we verder vast dat:
- kinderen aan het groepsregime worden onderworpen en niet gescheiden worden van
volwassenen die geen deel uitmaken van hun gezin;
- het verloop van de dag niet georganiseerd is in functie van het kind. Er is geen globaal en
prioritair programma om het voedings- en slaapritme van de kinderen te respecteren in
functie van hun leeftijd.

151. Hoewel de werking van de gesloten centra waar kinderen worden opgevangen, gericht is op
volwassenen, hebben de verschillende centra toch diverse maatregelen getroffen om rekening te
houden met bepaalde behoeften van de kinderen.

55
56
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In het CIM werd een pedagogisch kader gecreëerd en een specifiek huishoudelijk reglement opgesteld,
aangepast aan de opvang van gezinnen.

Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 124.
Vrije vertaling.
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152. De onderstaande tabel biedt een overzicht van de specifieke maatregelen voor minderjarigen in
deze gesloten centra:
INAD-centrum
Maaltijden

Hygiëne

maaltijd voor
zuigelingen indien nodig
poedermelk voor
zuigelingen indien nodig
vieruurtje indien nodig

volle melk steeds te
verkrijgen voor jonge
kinderen indien nodig
maaltijd voor jonge
kinderen indien nodig
maaltijden voor
zwangere vrouwen en
jonge moeders indien
nodig
geen maatregelen

Specifieke
materiële
omstandigheden
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de slaapzaal voor
vrouwen is ingericht
met materiaal om
baby’s te verschonen
babybedjes indien nodig
kinderstoelen indien
nodig
buggy’s indien nodig
maxi-cosy
kinderparken
speelgoed

Interne
activiteiten

enkele stukken
speelgoed

Medische bijstand geen maatregelen

centrum 127
maaltijd voor
zuigelingen
poedermelk voor
zuigelingen
vieruurtje

centrum 127bis
maaltijd voor
zuigelingen
poedermelk voor
zuigelingen

CIM
maaltijd voor
zuigelingen
poedermelk voor
zuigelingen
vieruurtje

één zuivelproduct en
één stuk fruit per dag
volle melk steeds te
verkrijgen voor jonge
kinderen
maaltijd voor jonge
kinderen
maaltijden voor
zwangere vrouwen en
jonge moeders

volle melk steeds te
verkrijgen voor jonge
kinderen
maaltijd voor jonge
kinderen
maaltijden voor
zwangere vrouwen en
jonge moeders

plaats ingericht om
baby’s te verschonen

babybadjes en
plaspotjes
twee leslokalen
gezinsvleugel
familiekamers
plaats ingericht om
baby’s te verschonen

babybadjes en
plaspotjes
leslokaal
gezinsvleugel
familiekamers
plaats ingericht om
baby’s te verschonen

babybedjes
kinderstoelen

babybedjes
kinderstoelen

babybedjes
kinderstoelen

buggy’s
maxi-cosy
kinderparken
speelgoed

speelgoed

buggy’s
maxi-cosy
kinderparken
speelgoed
speellokaal
lokaal voor
adolescenten
(tv en dvd)
binnenplaats
voorbehouden voor
gezinnen
(2 u per dag)
speelgoed

buggy’s
maxi-cosy
kinderparken
speelgoed
speellokaal
lokaal voor
adolescenten
(beperkte toegang)
binnenplaats
voorbehouden voor
gezinnen
(2 u per dag)
speelgoed

schoolactiviteit
beperkte specifieke
activiteiten
Kind en Gezin

glijbaan en speelhuisje
op de binnenplaats
schoolactiviteit
beperkte specifieke
activiteiten
Kind en Gezin

glijbaan en speelhuisje
op de binnenplaats
schoolactiviteit
beperkte specifieke
activiteiten
Kind en Gezin

volle melk steeds te
verkrijgen voor jonge
kinderen
maaltijd voor jonge
kinderen
maaltijden voor
zwangere vrouwen en
jonge moeders
babybadjes en
plaspotjes
leslokaal

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het INAD heeft ook geen reserve van poedermelk en dergelijke omdat het uiterst zelden voorkomt dat
er babies zijn. Als er een baby komt, kan al het nodige materiaal onmiddellijk geleverd worden vanuit het
centrum 127 of het centrum 127bis.
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153. De
bovenstaande
overwegingen en vaststellingen
leiden tot de conclusie dat
gezinnen met kinderen (en de
eventuele
NBBM’s)
die
vastgehouden
worden
in
gesloten centra, momenteel
geconfronteerd worden met
organisatiegebonden
en
materiële voorwaarden die niet
tegemoetkomen aan de noden
van het kind en die zijn normale
ontwikkeling in de weg staan. De
opsluiting van kinderen in een
gesloten centrum, ongeacht de
Centrum 127 (29 augustus 2008)
categorie waartoe ze behoren
(niet
toegelaten
personen,
asielzoeker, illegaal) en het betrokken centrum, is momenteel onregelmatig.

2.1.4.1.3. De effecten op het kind van de detentie in een gesloten centrum

154. Meerdere studies hebben aangetoond dat de opsluiting van een al dan niet begeleide
minderjarige leidt tot psychiatrische stoornissen, een aanslag vormt op het fysieke en mentale welzijn,
stress veroorzaakt, de relatie tussen ouder en kind verstoort, het risico op gezinsconflicten vergroot,
de psychologische en sociale ontwikkeling belemmert en emotionele en gedragsproblemen uitlokt (zie
ook punt 864).
155. Al in 1999 bestudeerde het Centre de guidance van de ULB de situatie van kinderen die in
gesloten centra werden opgesloten en kwam tot het besluit dat de detentie van een kind omwille van
de administratieve situatie van zijn ouders niet aanvaardbaar is en gelijkgeschakeld kan worden met
psychologische mishandeling57.
156. Het verslag van de Délégué général aux droits de l’enfant van 1998-1999 maakte gewag van het
feit dat de ervaring vastgehouden te worden zonder de redenen hiervoor te begrijpen bij het kind een diep
lijden opwekt. Dit trauma heeft meestal blijvende gevolgen die schadelijk zijn voor de ontwikkeling58.
157. Francine Dal, kinderpsychologe bij vzw Solentra van het AZ-VUB besluit na een bezoek aan het
centrum 127bis in 2005: De opsluiting van kinderen met hun ouders en de gevolgen hiervan op
psychologisch vlak kunnen voor bepaalde kinderen zeer ernstige consequenties hebben en hun vertrouwen in
anderen schenden. Het vertrek uit hun land, vaak in moeilijke omstandigheden, betekende voor deze
kinderen een eerste breuk in hun ontwikkeling. Het betekende voor hen en hun ouders het verlies van hun
gezin, hun huis, hun cultuur en hun perceptie van de werkelijkheid. De bruuske opsluiting in een gesloten
instelling slaat een nieuwe bres in hun ontwikkeling en kan leiden tot een heropflakkering van het psychische
leed veroorzaakt door het ontvluchten van hun land. Voor sommigen betekent het een nieuw trauma. De

57
58

Kinderrechtencommissariaat, Heen en retour, 2007, p. 89.
Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, Le droit de décrocher la lune, Jaarverslag 1998-1999, p.
182.
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Psychologische effecten
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kinderen worden geconfronteerd met aanzienlijke stresssituaties die voortvloeien uit deze van de
volwassenen. Hun veiligheidsgevoel wordt aangetast, enerzijds door hun ouders, anderzijds door de
samenleving in het algemeen die hen normaal moet beschermen.
158. In 2007 kwam het Bureau SumResearch – in een studie uitgevoerd in opdracht van de dienst
Vreemdelingenzaken - tot het volgende besluit. Zowel vanuit de rechten van het kind als vanuit het
welzijn van het kind, kan vasthouding moeilijk worden verantwoord.59
159. In 2008 beschreef J.-Y. Hayez, kinder- en jeugdpsychiater, doctor in de psychologie en professor
emeritus aan de Faculteit Geneeskunde van de UCL in zijn artikel De opsluiting van kinderen zonder
papieren60 de desastreuze impact van de opsluiting op de ontwikkeling van het kind dat
geconfronteerd wordt met de stress en de opstandigheid van wanhopige volwassenen, met het gebrek
aan persoonlijke leefruimte en intimiteit, met de moeilijkheid om het feit te begrijpen dat hij « in de
gevangenis zit, hij en zijn ouders, zonder iets te hebben misdaan », met een gevoel van
minderwaardigheid en radicale wanhoop, met de verstoring van zijn zelfbeeld en zelfwaarde, met
twijfel aan de waarde van ouders en het gezin, met het verkeerde en pessimistische oordeel over wat
toegestaan en verboden is en, nog verregaander, over wat Goed en Kwaad is, met het negatieve beeld
van het maatschappelijk gezag, onrechtvaardig en te wantrouwen, en met de ontwikkeling van een
gevoel van haat en wraaklust.
Gevolgen voor eerbiediging van de rechten van het kind
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160.

Het vasthouden van kinderen in gesloten centra schendt het recht op gezinsleven.

161. In alle centra waar gezinnen worden ondergebracht61, worden zij aan het groepsregime
onderworpen. Ze verblijven dus niet in individuele familiale eenheden die een meer normaal
gezinsleven toelaten.
162. In het INAD-centrum en het centrum 127 zijn er geen kamers voor gezinnen met kinderen. De
gezinnen worden gescheiden en ondergebracht in gemeenschappelijke slaapzalen voor alleenstaande
mannen of vrouwen. De kinderen vergezellen één van hun ouders (zie punten 227 en verder).
163. In het CIM is er een vleugel voor gezinnen. Overdag hebben de families toegang tot hun kamer
en kunnen ze zich vrij bewegen tussen hun kamer en de leefruimte. Enkel het bewakingspersoneel
beschikt over een sleutel en sluit de deuren ’s nachts af (zie punt 286). De deuren zijn identiek aan die
van een gevangeniscel.
164. Het vasthouden van kinderen in gesloten centra schendt het recht op onderwijs (zie punten
466 en verder).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Kinderen krijgen gedurende de weekdagen minstens een halve dag les op maat. Bij de eerste
kennismaking wordt nagegaan waar het kind zich bevindt qua niveau en taalbeheersing. Aansluitend bij
die bevindingen wordt op maat een aanbod aangereikt. Er wordt vooral naar gestreefd ingeschatte
leerachterstanden weg te werken en niet-cultuurgebonden competenties aan te leren, m.a.w.
competenties waarvan we vermoeden dat die bruikbaar zijn in om het even welke context waar de

59
60
61

SumResearch, Studie naar alternatieven voor de vasthouding van gezinnen met kinderen in de gesloten centra, 2007, p. 19.
www.jeanyveshayez.net
Bedoeld worden de INAD, 127, 127bis en CIM centra.
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kinderen na hun verblijf in het centrum zullen terecht komen. De bepalingen over de organisatie van het
onderwijs zijn samengevat in een specifiek beleidsplan (als bijlage). Wanneer kinderen al in Belgı̈e naar
school zijn geweest (en ermee instemmen) wordt contact opgenomen met de school om in de mate van
het mogelijke continuı̈teit aan te bieden. Er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met bibliotheken
van de Katholieke Hogeschool Mechelen, de Katholieke Hogeschool Kempen en de Bibliothèque
Pédagogique te Brussel waardoor wij steeds met de leermethode, die het kind van op school kent,
kunnen verderwerken in het centrum indien de school de boeken van het kind niet doorstuurt.
165.

Zo verzorgt geen enkel centrum een voltijds onderwijsprogramma.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:

166. Volgens de Opvangrichtlijn, moeten minderjarige kinderen van asielzoekers toegang hebben tot
het onderwijs onder vergelijkbare omstandigheden als onderdanen van de lidstaat van opvang zolang
een eventueel tegen hen of hun ouders gerichte verwijderingsmaatregel niet daadwerkelijk wordt
uitgevoerd62.

2.1.4.2. Het vasthouden van asielzoekers in gesloten centra
De Opvangrichtlijn
167. De Opvangrichtlijn is gedeeltelijk omgezet naar Belgisch recht door de wet van 12 januari 2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Deze
wet is enkel van toepassing op de asielzoekers in de opvangcentra of ‘open centra’ en niet op de
asielzoekers in de gesloten centra. De Opvangrichtlijn heeft echter betrekking op alle asielzoekers
zonder onderscheid.63
168. De lidstaten moeten voor alle asielzoekers – ook voor diegenen die opgesloten zijn – materiële
opvangvoorzieningen en medische en psychologische zorgen verzekeren, die hen en hun gezin een
met het oog op hun gezondheid voldoende levensstandaard waarborgen. Bovendien moeten de
lidstaten bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare personen zoals minderjarigen, personen met
een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders en slachtoffers van geweld.

62

63

Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van
asielzoekers in de lidstaten, artikel 10.
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, 26 november 2007,
COM(2007)745 definitief.
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Het klopt dat de kinderen in de centra niet voltijds naar de les gaan. Dit heeft te maken met de
intensiviteit van de individuele vorm van onderwijs die zij krijgen. Het is onmogelijk voor de kinderen om
een dergelijke concentratie en intensiteit gedurende meer dan enkele uren vast te houden. Vandaar is
ervoor gekozen om de meer schoolse vakken zoals taal, rekenen, humane wetenschappen, … te geven
in de voormiddag (wanneer de concentratie en aandachtspanne van kinderen het beste is) en in de
namiddag meer recreatieve, ontspannende activiteiten aan te bieden. Aangezien in het ‘reguliere’
onderwijs ook muzische, sportieve en plastische vakken tot het curriculum behoren, kunnen de activiteiten
van opvoeders en leerkrachten in die zin als een geheel aanbod worden beschouwd. Op dat moment kan
men stellen dat het weldegelijk om een voltijds aanbod gaat. Verder is er de regeling rond ‘tijdelijk
onderwijs aan huis’ voor langdurig zieke kinderen van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs, waarbij
ervoor gezorgd wordt dat die kinderen geen leerachterstand oplopen door 4u individueel onderwijs per
week te voorzien. Het aantal uur les dat de kinderen krijgen op zich is dus geen reden om te stellen dat
zij geen volwaardig onderwijs zouden krijgen.
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De Dublin gevallen
169. Overeenkomstig het reglement van Dublin II64 gaat de Minister of de dienst
Vreemdelingenzaken over tot het vastellen van de Staat die verantwoordelijk is voor het onderzoek
van de asielaanvraag van zodra de vreemdeling een asielaanvraag indient aan de grens of op het
grondgebied van het Koninkrijk. In afwachting van deze vaststelling kan de vreemdeling – maar moet hij
niet - vastgehouden worden in een gesloten centrum gedurende de tijd die hiervoor strikt noodzakelijk
is en dit op basis van artikel 51/5, §1 van de Vreemdelingenwet.
170. In een persbericht van 5 juni 2008, meldde de dienst Vreemdelingenzaken echter dat de
meerderheid van de opgesloten asielzoekers Dublin gevallen zijn (90%)65
Dit lijkt erop te wijzen dat deze categorie asielzoekers systematisch opgesloten wordt. De wet laat een
automatische opsluiting van deze asielzoekers echter niet toe: de opsluiting moet een uitzondering
blijven.66
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Asielzoekers worden niet systematisch opgesloten. Binnen de categorie van de asielzoekers die
vastgehouden worden, is het zo dat de meesten Dublin gevallen zijn.
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2.1.4.3. Gedetineerden in een illegale verblijfssituatie die einde straf zijn
171. De dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd voor de administratieve opvolging van de dossiers
van vreemdelingen in een illegale verblijfssituatie die in de penitentiaire inrichtingen zijn opgesloten en
voor de opvolging van hun verblijfssituatie na hun vrijlating67. Het directoraat-generaal Penitentiaire
Inrichtingen van de FOD Justitie en de dienst Vreemdelingenzaken moeten elkaar nuttige informatie
doorgeven zoals de effectieve vrijlatingsdatum.
172.

Volgende maatregelen kunnen getroffen worden ten aanzien van de gedetineerde:
- een koninklijk besluit tot uitzetting;
- een ministerieel besluit tot terugwijzing;
- een ministerieel besluit tot aanduiding van een verplichte verblijfplaats;
- een beslissing tot vasthouding met het oog op repatriëring;
- een beslissing tot repatriëring;
- een bevel om het grondgebied te verlaten.

173. Op 1 september 2005 werd de cel Identificatie Gevangenen (de cel DID) opgericht bij de
directie Verwijdering van de dienst Vreemdelingenzaken68. De cel DID is bevoegd voor het
identificeren van illegale buitenlandse gedetineerden met het oog op hun verwijdering van het
grondgebied op het einde van hun straf en voor hun overbrenging naar de gesloten centra. De DID
tracht de gedetineerden te identificeren via een interview en een onderzoek van het dossier en de
64

65
66

67
68

Reglement (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.
Dit reglement geldt voor de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Noorwegen en Zwitserland.
Vrije vertaling.
Zie ook in dezelfde zin: 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 definitief.
Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 114 e.v.
Krachtens een samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2005 tussen het directoraat-generaal Uitvoering Straffen en
Maatregelen (FOD Justitie) en het directoraat-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken).
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voorwerpen die aanwezig zijn bij de griffie van de gevangenis. Op grond van de verzamelde gegevens
wordt aan de ambassade of het consulaat van het (vermoede) land van herkomst gevraagd om na te
gaan of de persoon effectief van dat land afkomstig is en of - in geval van vrijlating - de reisdocumenten
kunnen worden uitgereikt. In bevestigend geval wordt de repatriëring georganiseerd in functie van de
vrijlatingsdatum. Indien de tijd ontbreekt om een repatriëring te organiseren wordt de vreemdeling
naar een gesloten centrum overgebracht in afwachting van zijn repatriëring.
174. Uit de praktijk blijkt dat het objectief (rechtstreekse repatriëring vanuit de penitentiaire
inrichting) niet gehaald wordt: het percentage illegale buitenlandse gedetineerden overgebracht naar
een gesloten centrum na afloop van hun straf is tussen 2005 (28%) en 2007 (44,4%) gestegen. Het
percentage is lichtjes afgenomen in 2008 (41%) (zie punt 91).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het is het aantal dat rechtstreeks vanuit de gevangenissen wordt verwijderd dat zeker moet in
aanmerking worden genomen. Ook wordt een deel van de gedetineerden overgebracht naar de gesloten
centra om dat een aantal overheden weigeren tot de identificatie over te gaan zolang betrokkene niet ter
beschikking van DVZ staat. Ook worden er gedetineerden overgebracht die rechtstreeks zouden kunnen
gerepatrieerd worden, maar waarvoor de tijd ontbreekt om een boeking op een vlucht te realiseren of de
nodige escorte te voorzien. Er werden in 2008 248 personen rechtstreeks uit de gevangenissen
gerepatrieerd. In totaal werden 415 ex-gedetineerden gerepatrieerd in 2008.

176. Ex-gedetineerden worden niet afgezonderd van de andere bewoners en krijgen geen specifieke
behandeling van het personeel. Zij zijn echter een aanpak gewoon die op bepaalde punten sterk
verschilt van de werking van de gesloten centra. Hun integratie in de meer open, maar collectieve
levenswijze in de centra blijkt zeer complex voor hen. Dit zorgt regelmatig voor conflicten tussen de
bewoners.
Een in het CIV vastgehouden ex-gedetineerde getuigt: het leven in de gevangenis is beter dan hier. Hij verwijst
hierbij naar de mogelijkheid om intiem bezoek te krijgen van zijn vriendin en naar de inrichting van de cellen.
Hij beschouwt zijn opsluiting in het CIV na zijn vrijlating uit de gevangenis als een ‘dubbele straf’71. Een andere
ex-gedetineerde stelt zich vragen over de redenen waarom hij bij het verlaten van de gevangenis niet werd
vrijgelaten en klaagt erover dat hij niet weet wanneer hij het gesloten centrum zal mogen verlaten.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De gedetineerden worden door de dienst Vreemdelingenzaken bezocht in de gevangenissen en
ontvangen een brochure met een duidelijke uitleg over hun situatie en het feit dat zij na het uitzitten van
hun straf kunnen overgebracht worden naar een gesloten centrum. Indien zij meewerken aan hun
identificatie kunnen zij evenwel sneller vrijgelaten worden. Zoals vele bewoners verklaren
ex-gedetineerden vaak dat zij niet geı̈nformeerd werden. Soms blijkt zelfs dat ze documenten hebben
ondertekend waaruit blijkt dat ze wilden meewerken aan hun verwijdering!

69
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Jaarverslag 2007 van het CIM, p. 17.
Jaarverslag 2007 van het CIV, p. 15.
Ibid.
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175. Ex-gedetineerden worden enkel in het CIB, het CIM en het CIV opgevangen. Er is met de
centra afgesproken dat deze bewonerscategorie niet meer dan 20% van de bevolking van het centrum
mag uitmaken. Het aantal overplaatsingen van ex-gedetineerden naar het CIM stijgt gestaag sinds
2002.69 In het CIV is dit aantal in 2007 gestegen ten opzichte van 2006 en 2005.70 In 2007 maakten de
ex-gedetineerden gemiddeld 15% uit van de bevolking in deze drie centra, met een maximum van 20%
in het CIM.

Deel II. Thematisch Onderzoek
2. De bevolking vastgehouden in de centra

177. Gelet op deze situatie, heeft het CIV na een aantal ernstige en minder ernstige incidenten die
het leven van het centrum verstoorden zijn opvatting over het centrumbeheer moeten wijzigen.
Volgens de directie zijn deze incidenten te wijten aan een meer ‘delinquente’ bevolking, aan een
toenemend fenomeen van bendeleiderschap. Het veiligheidsaspect van het centrumbeheer heeft
voorrang moeten krijgen op het bezigheidsaspect of het gewone beheer van de groep. Zo moesten de
manuele en artistieke activiteiten ingeperkt worden ingevolge het toenemend aantal incidenten waarbij
gebruik werd gemaakt van het materiaal dat ter beschikking gesteld werd van de bewoners72.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De stelling is onjuist. Ook in CIV worden er heden meer activiteiten en bezigheden georganiseerd dan
vroeger. Zonder het veiligheidsaspect te verwaarlozen is het belangrijk te vermelden dat voor alle
bewoners het belangrijk is activiteiten te organiseren.
178. De andere bewoners ervaren het feit om samen met ex-gedetineerden te worden
vastgehouden, ongeacht hun houding, als een amalgaam tussen vreemdelingen die administratief in een
gesloten centrum vastgehouden worden en vreemdelingen met een crimineel verleden73.

2.1.4.4. De ter beschikking van de Regering gestelde bewoners
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179. In de regel mag de bewoner niet langer dan acht maanden in een centrum worden
vastgehouden (zie punt 1049). Uitzondering hierop vormen de ‘Dublin gevallen’. Zij mogen slechts een
maand opgesloten worden, termijn die één keer met een maand mag verlengd worden als het dossier
bijzonder ingewikkeld is.
180. Deze regel geldt niet bij een terbeschikkingstelling van de Regering in buitengewoon ernstige
omstandigheden. In dat kader kan een bewoner, als gevolg van specifieke bepalingen van de Wet,
langer dan acht maanden worden vastgehouden.
181. In het kader van onze opdracht hebben wij een bewoner ontmoet die reeds meer dan acht
maanden in een gesloten centrum werd vastgehouden. In februari 2009 verbleef hij er al 15 maanden.
182. De bewoner was in mei 2005 door het Hof van Beroep te Brussel veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 54 maanden. Luidens het arrest is hij een wezenlijk gevaar voor de openbare
veiligheid. In september 2006 werd hem een Ministerieel besluit tot terugwijzing betekend. Eind
oktober 2007, aan het einde van zijn gevangenisstraf, werd hij naar het CIM overgebracht met het oog
op het organiseren van zijn verwijdering die twaalf dagen later was gepland.
Twee dagen voor zijn verwijdering, diende hij een tweede asielaanvraag in (hij had in 2000 een eerste
asielaanvraag ingediend, waarvan hij afstand gedaan had in februari 2006).
In januari 2008 werd de bewoner, krachtens artikel 52/4, 4e lid, van de Vreemdelingenwet, ter
beschikking gesteld van de Regering in afwachting van een beslissing over zijn asielaanvraag.
In mei 2008 verklaarde de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen, wiens advies de
bevoegde minister op grond van artikel 52/4, 2e lid, van de Vreemdelingenwet had gevraagd, dat een
gedwongen terugkeer van de bewoner op basis van de stand van zaken van het dossier, niet als in
overeenstemming met de Wet kon beschouwd worden.
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Jaarverslag 2007 van het CIV, p. 33.
Zie ook in dezelfde zin, Aide aux Personnes Déplacées en anderen, Gesloten centra voor vreemdelingen: Stand van zaken,
oktober 2006, p. 17.
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Gelet op zijn door de dienst Vreemdelingenzaken als zorgwekkend beschouwd gedrag (poging tot
zelfdoding) wordt de bewoner naar het CIV overgebracht.
In oktober 2008 wordt de betrokkene, opnieuw ter beschikking gesteld van de Regering tot een
definitieve beslissing wordt genomen over zijn asielaanvraag, ditmaal krachtens artikel 54, §2, 2e lid van
de Vreemdelingenwet.
Op 3 februari 2009 verwierp de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen (CGVS) de
tweede asielaanvraag. De betrokkene geniet ook niet de subsidiaire bescherming. De
Commissaris-generaal bevestigde evenwel dat een verwijdering naar het land van oorsprong een
schending van artikel 3 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
(onmenselijke of vernederende behandeling) kon vormen.
De betrokkene beschikt over een recht op beroep tegen de beslissing van de CGVS voor de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen. Indien de asiel- en de subsidiaire beschermingsaanvraag definitief
verworpen is, kan een nieuwe beslissing van terbeschikkingstelling van de Regering genomen worden.
In dat geval zal ze, in toepassing van artikel 25 van de Wet, in de tijd beperkt zijn. Indien de bewoner
niet is kunnen verwijderd worden, zal hij na acht maanden in vrijheid gesteld moeten worden. In dat
geval zou hij dus meer dan twee jaar in een gesloten centrum doorgebracht hebben, terwijl de CGVS
reeds sinds begin mei 2008 verklaart dat de gedwongen verwijdering naar zijn land van herkomst een
onmenselijke of vernederende behandeling zou kunnen zijn.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
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Betrokkene is een Irakees die veroordeeld werd voor terroristische activiteiten. Gezien betrokkene de
openbare orde en de nationale veiligheid ernstige schade toebracht en nog steeds een ernstige
bedreiging vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid, werd hij op 05.03.2009 onderworpen
aan een Ministerieel Besluit tot verblijf op een welbepaalde plaats. Zijn dossier werd op Ministerieel
niveau opgevolgd.
183. De bewoner heeft een beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ingediend
dat momenteel nog hangend is.

2.1.5. Duur en doeltreffendheid van de opsluiting
184. Volgens de cijfers van de dienst Vreemdelingenzaken werden er 7 506 eerste oplsuitingen
geteld in 200774 en 6 902 in 200875.
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75

Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 117.
Cijfers verzameld op basis van de maandelijkse statistieken van de dienst Vreemdelingenzaken.
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Het aangehaalde geval betreft een zeer uitzonderlijke situatie.
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185. Onderstaande tabel lijkt duidelijk: sinds twee jaar wordt jaarlijks iets meer dan twee derde van
de bewoners vanuit de centra verwijderd.
2007
Verwijderingen

Repatiëringen
Terugdrijvingen
Vertrek IOM
Grensleidingen
Totaal

Eerste opsluitingen
Verwijderingen / Eerste opsluitingen

186.

2008
3 422
721
205
1 077
5 425
7 506
72,28%

3 088
770
127
943
4 928
6 902
71,40%

Deze cijfers moeten meteen genuanceerd worden.

De dienst Vreemdelingenzaken publiceert geen betrouwbare gegevens over het totaal aantal
bewoners verdeeld volgens de categorie waartoe zij behoren. De cijfers over de eerste opsluitingen
waarop de dienst Vreemdelingenzaken zich baseert laten niet toe om de werkelijke bevolking te
kennen die in de centra wordt vastgehouden tijdens het referentiejaar (zie punt 1046 en volgende).
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187. Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de duur van de vasthouding per bewoner
(zie punt 1049 en volgende). Geen enkel extern controleorgaan is bijgevolg in staat om te bepalen
binnen welke termijn de verwijdering daadwerkelijk wordt uitgevoerd, wat ook het eventueel aantal
mislukte verwijderingspogingen is.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Er bestaan wel betrouwbare gegevens van de duur van de opsluitingstermijnen: in elk individueel dossier
kan de duur van de opsluiting opgevolgd worden en in de databestanden van de centra is deze
informatie ook aanwezig.
188. De dienst Vreemdelingenzaken verduidelijkt niet wat het lot is van de bevolking (meer dan een
vierde) die niet in de loop van het burgerlijk referentiejaar wordt verwijderd. Worden zij in de loop
van het volgende burgerlijk jaar verwijderd? Welk percentage van de bewoners wordt vrijgelaten?
Welk percentage van bewoners ontsnapt? Wij zijn materieel niet in staat deze vragen te
beantwoorden bij gebrek aan precieze data.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Welk lot een persoon beschoren is die ingeschreven wordt in 2007 en vertrekt in 2008, zal terug te
vinden zijn in het jaarrapport van 2008. Bovendien kan steeds worden opgevraagd wat de toestand is
van elk dossier, dus op elk moment weet DVZ wie welk lot beschoren is.
189. Op basis van de door de dienst Vreemdelingenzaken gepubliceerde gegevens is het onmogelijk
zich uit te spreken over de doeltreffendheid van de opsluiting met het oog op verwijdering.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het aantal ingeschreven bewoners, de verblijfsduur en het aantal verwijderde bewoners is gekend en
wordt publiek gemaakt.
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190. De centra vermelden de gemiddelde financiële kost van de vasthouding per bewoner in het
tweede deel van hun jaarverslag76.
Voor 2007 worden volgende kosten meegedeeld.77
Gemiddelde dagelijkse kost per bewoner
127
40,56 euro

127bis
38,25 euro

CIB
31,55 euro

CIM
34,8 euro

CIV
31,27 euro

2.2. Algemene aanbevelingen
191. De opsluiting van kinderen is niet te verantwoorden, noch juridisch, noch medisch. Er moet dus
onmiddellijk een einde komen aan het vasthouden van kinderen in de centra. De opsluiting van
gezinnen met kinderen in de centra dient uitdrukkelijk uitgesloten te worden door de wet, zoals reeds
gebeurd is voor de niet begeleide buitenlandse minderjarigen.
192. In ieder geval, kan een beslissing tot vasthouding die de opsluiting van een kind tot gevolg heeft,
enkel in laatste instantie genomen worden, na uitputting van alle andere alternatieven. Uit de
motivering moet bovendien blijken dat prioriteit werd gegeven aan het hogere belang van het kind.

194.

De Opvangrichtlijn moet worden omgezet voor de gesloten centra.

195. De in de Opvangrichtlijn beoogde kwetsbare groepen moeten een bijzondere aandacht
genieten in de gesloten centra. Bedoeld worden: minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, personen
met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en
personen die het slachtoffer werden van foltering, verkrachting of andere ernstige vormen van
psychologisch, fysiek of seksueel geweld.
196. De verwijdering van buitenlandse gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten en illegaal in
het land verblijven, moet gebeuren vanuit de gevangenis.
197. De dienst Vreemdelingenzaken moet betrouwbare gegevens verzamelen en registreren om de
doeltreffendheid van de opsluiting met het oog op verwijdering te evalueren. Deze gegevens moeten
bekendgemaakt worden, conform de vereisten van administratieve transparantie.
198. Bij een aanvraag tot overplaatsing, moet de directie van het centrum rekening houden met alle
door de bewoner aangehaalde elementen en er in de mate van het mogelijke gevolg aan geven,
ervoor zorgend dat haar beslissing niet op onevenredige wijze afbreuk doet aan de belangen van de
bewoner.
199.

76

77

De centra moeten de overplaatsingsfiche systematisch gebruiken en invullen.

Artikel 135 ven het KB gesloten centra bepaalt dat: Elk centrum maakt een jaarverslag op. Hierin zijn minstens opgenomen: […]
8° de gemiddelde kostprijs per bewoner.
De parameters waarmee de dienst Vreemdelingenzaken rekening houdt voor de berekening van die kost zijn: het onderhoud
(onderhoudscontract, herstellingen), de voorzieningen van openbaar nut (water, energie), het personeel (uniform,
professionele opleiding, medische kosten, maaltijden, ...), de bewoner (centrumarts, medische kosten, kleding,
badbenodigdheden, ontspanningsactiviteiten, sport, was, tabak, leesvoer, maaltijden), kosten gemeenschappelijk aan bewakers
en bewoners (water, koffie, thee, melk, bekers, ...), duurzame goederen, kantoorgerief (kopieerkosten, telefoon, fax,
drukkosten), vervoerkosten (periodiek onderhoud van de dienstvoertuigen, brandstof), aankondigingen, liquiditeiten
(werkingsmiddelen, bewoners).
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193. De opsluiting van de ‘Dublin gevallen’ kan enkel gebeuren als het resultaat van een redelijk en
objectief onderzoek van de specifieke situatie van elke betrokken vreemdeling dit verantwoordt.

Deel II. Thematisch Onderzoek

3. De materiële omstandigheden
Internationale normen
Hard law
- Verenigde Naties
- Kinderrechtenverdrag, artikel 3, artikel 9, § 1, artikel 16, artikel 18, § 1, artikel 27, § 1, artikel 31, § 1,
artikel 37, c)
- Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 10, § 1, artikel 17, artikel
23, § 1, artikel 24, § 1
- Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, artikel 11
- Raad van Europa
- Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
artikels 3 en 8
- Europese Unie
- Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor
de opvang van asielzoekers in de lidstaten, artikel 13, artikel 14, §§ 3 en 6, artikel 17, artikel 18
Soft law
- Verenigde Naties
- Universele Verklaring van de rechten van de mens, artikels 12 en 25
- United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, adopted by
General Assembly resolution 45/113 of 14 December 1990, regels 31 tot 37
- Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988, beginsel 1,
beginsel 3, beginsel 5
- Raad van Europa
- Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the European
Prison Rules, regel 18.10
- Twenty guiding principles on forced return, adopted by the Committee of Ministers on 4 May
2005, beginselen 10, §§ 1 en 2 en beginsel 11
- Standards of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CPT standards).
- Recommendation Rec(2003)5 of the Committee of Ministers to member states on measures of
detention of asylum seekers, artikels 9 tot 12, artikel 14, artikels 21 en 22
- Recommendation n° R(94) 5 of the Committee of Ministers to member states on guidelines to
inspire practices of the member states of the Council of Europe concerning the arrival of
asylum-seekers at European airports, artikel 17
- Europese Unie
- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke
normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die
illegaal op hun grondgebied verblijven, in eerste lezing vastgesteld op 18 juni 2008, artikel 13, §1
en artikel 15, §2, lid 2
- Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 7, artikel 24
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Belgische normen
Hard law
- Grondwet, artikel 22, artikel 22bis en artikel 191
- KB gesloten centra, artikel 11, artikel 50, artikels 75 tot 80, artikel 83, artikel 90
Soft law
- Ombudsnormen :
- overeenstemming met de rechtsregels
- redelijkheid en evenredigheid
- zorgvuldigheid

Deel II. Thematisch Onderzoek
3. De materiële omstandigheden

3.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
200. Hier moet nogmaals benadrukt worden dat de Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari
2003 betreffende de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de Lidstaten (de
Opvangrichtlijn) slechts gedeeltelijk is omgezet naar Belgisch recht, met name enkel voor de
asielzoekers in de open centra. De Belgische staat blijft in gebreke wat betreft de omzetting voor de
asielzoekers die in de gesloten centra worden vastgehouden.
Het doel van de Opvangrichtlijn is een voldoende levensstandaard te waarborgen in de centra.
201. In afwachting van de goedkeuring van het koninklijk besluit dat de kwaliteitsnormen voor de
open centra bepaalt, hanteert Fedasil de volgende normen als minimumnormen voor de materiële
omstandigheden in de opvangcentra:
- minimaal sanitair:
- één toilet en één douche per acht bewoners
- gescheiden toiletten en douches voor mannen en vrouwen
- bewoonbare oppervlakte in de ruimtes voor individueel gebruik:
- minstens 4 m2 per persoon
- niet meer dan zes personen in één kamer
- de privacy van ouders wordt gewaarborgd door middel van vaste of verplaatsbare
tussenwanden.

203. In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de materiële omstandigheden in de zes gesloten
centra voldoen aan de minimumnormen in de open centra en ook of de materiële omstandigheden
beantwoorden aan de CPT-normen. Worden onderzocht: de algemene infrastructuur van de centra,
het sanitair, de slaapgelegenheden, de dagzalen, de buitenruimtes, de voeding en de bewaring van de
persoonlijke bezittingen van de bewoner.

3.1.1. De infrastructuur
204. De centra zijn opsluitingsplaatsen ingericht voor de administratieve vasthouding van
vreemdelingen. Sommige zijn hiervoor speciaal ontworpen en gebouwd terwijl andere ingericht zijn in
gebouwen die oorspronkelijk voor iets anders bestemd waren, met alle nadelen vandien.

78

The CPT standards, CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2006, p. 41, nr. 29. Vrije vertaling.
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202. Volgens het Europees Comité ter voorkoming van foltering (CPT - European Committee for
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) moeten, in de gevallen
waarin het op grond van wetten betreffende de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen noodzakelijk
lijkt om personen gedurende een lange periode hun vrijheid te ontnemen, deze personen geplaatst worden
in speciaal daarvoor ontworpen centra die materiële omstandigheden en een regime bieden die aangepast
zijn aan hun juridisch statuut. […] Het spreekt vanzelf dat deze centra over behoorlijk uitgeruste, propere en
goed onderhouden woonvertrekken moeten beschikken die voldoende leefruimte bieden voor het aantal
personen dat er geplaatst kan worden. Bovendien zou in het ontwerp en de inrichting van de plaats elke
indruk van een gevangenisomgeving zo goed mogelijk vermeden moeten worden78.

Deel II. Thematisch Onderzoek
3. De materiële omstandigheden

205. Het INAD-centrum bevindt zich
midden in de gebouwen van de
luchthaven Brussel-Nationaal, op het
einde van Pier B van de nieuwe
terminal. Er is geen toegang tot de
buitenlucht.
206. Het centrum 127 ligt in
Melsbroek op het domein van de
luchthaven Brussel-Nationaal vlakbij
een landingsbaan. Het centrum bestaat
uit drie containers79 en een bakstenen
gebouw. De containers waarin de
bewoners worden opgevangen, waren Het centrum 127 kijkt uit op de luchthaven Brussel-Nationaal (29 augustus 2008)
bedoeld als tijdelijke oplossing. Dit
’tijdelijke’ houdt echter al meer dan 20 jaar aan. De gebouwen zijn verouderd en door zware slijtage
aangetast, erkent ook de dienst Vreemdelingenzaken80.
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207. De Ministerraad heeft op 27 april 2007 het project goedgekeurd voor de bouw van een nieuw
gesloten centrum ter vervanging van het INAD-centrum en het centrum 127. Dit project was al meer
dan elf jaar geleden aan het CPT aangekondigd tijdens diens bezoek aan België in september 1997.81
De eerste steen werd op 5 mei 2009 gelegd.
208. Het CIB en het CIM zijn gevestigd in voormalige gevangenisgebouwen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de indruk van een gevangenisomgeving sterk aanwezig is. Bovenop de
gevangenisarchitectuur komt nog het feit dat beide centra omgeven zijn door hoog traliewerk met
prikkeldraad.
209. Het CIV heeft als bijzonderheid
dat het van bij de aanvang ontworpen
werd om er vreemdelingen vast te
houden in afwachting van hun
verwijdering. In tegenstelling tot het
centrum 127 zijn de gebouwen
bedoeld als blijvende en niet slechts als
tijdelijke oplossing.

Omheining in het CIM (30 juli 2008)

79

80
81

De dienst Vreemdelingenzaken gebruikt de uitdrukking ‘container’ in zijn jaarverslag van 2007 (p. 124). Het gaat om 3
prefabs. De eerste bevat het onthaal, de toiletten, de douches, de woonzaal en 5 slaapzalen. In de tweede zijn de eetzaal en
de keuken ondergebracht. De derde bestaat uit een klein klaslokaal, een bibliotheek en vertrekken voor bezoek dat tot het
centrum toegelaten wordt (bijvoorbeeld advocaten of het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen).
De kantoren van het personeel en de ziekenzaal bevinden zich in het bakstenen gebouw.
Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 124.
Verslag gepubliceerd op 18 juni 1998, CPT/Inf/(98) 11, nr. 57.
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Het centrum 127bis82 en het CIV hebben hetzelfde infrastructuurschema, een schema dat het
’Ducpétiaux-model’ benadert, toegepast in de meeste Belgische strafinrichtingen. De centra hebben
vier vleugels, met twee vleugels per verdieping. De twee vleugels van een verdieping geven uit op
dezelfde centrale controle- en bewakingspost.
210. De vier centra geven qua ontwerp en qua inrichting ontegenzeggelijk de indruk van een
gevangenisomgeving. Die indruk wordt nog versterkt door de aanwezigheid van veiligheidsspots
gericht op de centrale gebouwen en de buitenplaatsen.83
211. Geen enkel centrum beschikt
over
een
speciaal
aangepaste
infrastructuur om een bewoner met
beperkte mobiliteit op te vangen (zie
punt 98). Indien een bewoner met
beperkte
mobilitieit
wordt
vastgehouden in een gesloten cenrum,
is hij afhankelijk van het personeel dat
hem zal begeleiden om de moelijke
toegang tot een aantal plaatsen te
vergemakkelijken (wc, douches, …).

De hekken aan de ingang van het CIV (27 augustus 2008)
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Het CIV beschikt over een relatief aangepaste structuur om bewoners met beperkte mobiliteit op te
vangen: tredenloze verdieping (alleszins op de gelijkvloerse verdieping); trapleuning bij kleine treden; elke
vleugel heeft een kamer met grotere deuren om een rolstoeltoegang te vergemakkelijken; lift.

3.1.2. Het sanitair
212. Bij aankomst in het centrum ontvangt de bewoner een toiletzakje met adequate en voldoende
artikelen voor zijn lichaamsverzorging84.
213. Volgens de minimumnormen in punt 201 is er voldoende sanitair (toiletten en douches). Het
sanitair voor de mannen is gescheiden van dat voor de vrouwen.
214. Op grond van artikel 78 van het KB gesloten centra dienen de bewoners elke dag de
gelegenheid te krijgen om zich te wassen.
Toiletten (urinoirs en wc’s) en wastafels zijn dag en nacht toegankelijk.
De toegang tot de douches verschilt echter van centrum tot centrum.

82

83

84

Het centrum 127bis bevindt zich vlakbij de luchthaven Brussel-Nationaal. Volgens de directie bevindt het centrum zich enkel
naast een landingsbaan, wat minder geluidshinder zou te weeg brengen dan een startbaan
Ter informatie, de totale sterkte van de spots bij het centrum 127 bedraagt 1,25 kW ( 4 spots van 250 watt en 2 van 125
watt); de totale sterkte bij het centrum 127bis bedraagt 43 kW, die bij het CIB bedraagt 4kW (10 spots van 400 watt); die bij
het CIM bedraagt 5,6 kW (14 spots van 400 watt); die bij het CIV bedraagt 16kW (16 spots van 1000 watt); de totale
sterkte van de spots bij het INAD-centrum is niet meegedeeld.
KB gesloten centra, artikel 78.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:

Deel II. Thematisch Onderzoek
3. De materiële omstandigheden

In het INAD-centrum, het centrum 127 en het CIV heeft de bewoner de hele dag vrije toegang tot de
douchezaal85.
In het centrum 127bis en in het CIM krijgt de bewoner één keer per dag en na elke sportactiviteit in
het centrum toegang tot de douchezaal. Vleugel III van het CIM beschikt niet over douchezalen. De
bewoners moeten zich dan ook naar vleugel I begeven. Deze verplaatsing gebeurt in groep en onder
begeleiding aangezien het een verplaatsing over de binnenplaats betreft. In de andere vleugels kunnen
de bewoners vrij circuleren tussen de kamers en de douchezaal.
In het CIB krijgen de bewoners slechts drie keer per week toegang tot de douchezaal. Volgens de
directie is deze beperking nodig om dwingende organisatorische redenen. De bewoner heeft toegang
tot de douchezaal na elke sportactiviteit. Behalve in voornoemd geval, gebeurt de verplaatsing naar de
douchezaal in groep en onder begeleiding.
215. Met uitzondering van het CIB, voldoet de staat van de douchezalen over het algemeen niet.
Waarschijnlijk door het gebrek aan verluchting zijn er vochtplekken en/of schimmel. Artikel 75, alinea 3,
van het KB gesloten centra, dat bepaalt dat alle schikkingen dienen genomen te worden om een goede
verluchting en hygiëne van het centrum te verzekeren, wordt dus niet nageleefd.
In ieder geval moet het sanitair bestand zijn tegen intensief gebruik en regelmatig vernieuwd worden.
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De toegang van kinderen tot de douches
216. In de centra die gezinnen opvangen86, heeft geen enkel gezin een individuele kamer met
douche. In het CIM zijn de kamers voor gezinnen, koppels of alleenstaande vrouwen wel uitgerust met
een afzonderlijke wc en wastafel.
217. Geen enkel centrum heeft een specifiek uurrooster voor toegang tot de douchezaal voor
kinderen.
Kleine kinderen vergezellen dus hun vader of hun moeder, naargelang het om een jongen of een
meisje gaat. Er zijn wel afzonderlijke douchecabines. Dit neemt niet weg dat een kind zich in de
douchezaal kan bevinden met andere volwassenen dan zijn ouder. Dit is onaanvaardbaar in het licht
van het Kinderrechtenverdrag, van het recht op eerbiediging van het privéleven en van de eisen van de
redelijkheid.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
Zoals in de openbare zwembaden en de sportzalen, bestaat de mogelijkheid om zich af te zonderen in
de douche zelf.

85

86

In het INAD-centrum en het centrum 127 zijn de douches toegankelijk van 7 tot 22 uur. In het CIV zijn de douches
toegankelijk van 8 tot 22 uur.
In de onderzochte periode: het INAD-centrum, het centrum 127, het centrum 127bis en het CIM.
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3.1.3. De slaapgelegenheid
218.

We onderscheiden twee soorten slaapgelegenheden in de centra: kamers en slaapzalen
Huisvesting

INAD
127
127bis
CIB
CIM

CIV

- slaapzalen voor 15 personen
- stapelbedden
- slaapzalen voor een 12-tal personen
- stapelbedden of individuele bedden
- kamers voor 4 personen
- individuele bedden of stapelbedden
- slaapzalen voor 16 à 20 personen
- stapelbedden
- slaapzalen voor 16 personen en
gezinskamers
- individuele bedden
- kamers voor 4 personen
- individuele bedden of stapelbedden

Toegankelijkheid

m2 / bewoner

permanent

2,3 m2

permanent

3,26 m2

permanent

5,26 m2

enkel ’s nachts

3,5 m2 87

- in de vleugel voor gezinnen, permanent
- in de andere vleugels worden
rustmomenten aangeboden aan de
bewoners
permanent

8,75 m288

4,5 m2

219. Overal zijn de muren van de slaapzalen en de kamers bedekt met graffiti of resten tandpasta die
de bewoner gebruikt heeft om foto’s of posters op te hangen, wat verboden is door het huishoudelijk
reglement van de centra.

In het CIB en in het CIM is het vrijwel onmogelijk om aan de vensters te kunnen omdat deze zich op
onbereikbare hoogte bevinden.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
De raamkrukken van de vensters in het CIM zijn niet stuk. Ze werden verwijderd om te voorkomen dat
de bewoners de ramen openzetten. De dagzalen, slaapzalen en slaapkamers worden dagelijks op vaste
tijdstippen verlucht. Indien de bewoners dit wensen kan gevraagd worden aan het veiligheidpersoneel om
de ramen te openen.
De klapraampjes boven de ramen worden dagelijks en op vraag van de bewoner geopend en gesloten
door het veiligheidspersoneel. Deze beslissing werd zo genomen om het ontsnappingsgevaar te
beperken. Deze raampjes kunnen 24u op 24 geopend blijven indien de bewoner dit wenst.
Ook in het CIB kunnen de ramen geopend worden, ongeveer dezelfde regeling als in CIM.
220. De oppervlakte per bewoner verschilt van centrum tot centrum, met de kleinste oppervlakte
per bewoner in het INAD-centrum en de grootste in het CIM.
De dienst Vreemdelingenzaken legt op dit gebied geen enkele minimumnorm op, of het nu om
kamers of om slaapzalen gaat.

87

88

Vier slaapzalen hebben een oppervlakte van 3,6 m2 per bewoner en twee slaapzalen een oppervlakte van 3,38 m2 per
bewoner.
Een slaapzaal heeft een oppervlakte van 10 m2 per bewoner en een andere van 9 m2 per bewoner. De kamers voor twee
personen bieden een oppervlakte van 9 m2 per bewoner, de kamers voor vier personen een oppervlakte van 7 m2 per
bewoner.
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Het komt niet zelden voor dat de raamkrukken kapot zijn zodat het niet mogelijk is om te verluchten.

Deel II. Thematisch Onderzoek
3. De materiële omstandigheden

De woonomstandigheden in het algemeen, en overbevolking in het bijzonder, kunnen echter een
vorm van straf of van onmenselijke of vernederende behandeling uitmaken en zo ingaan tegen artikel 3
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dat wordt vandaag ten volle erkend in een
aantal arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
221. Het CPT heeft, in zijn analyse van de verblijfsomstandigheden en de beschikbare oppervlakte in
de strafinrichtingen van verschillende landen, enkele minimumnormen opgegeven, namelijk 4 m2 per
gedetineerde in een slaapzaal en 6 m2 in een cel.
Volgens de minimumnormen die Fedasil momenteel hanteert in de open centra (zie punt 201) moet
één persoon beschikken over minstens 4 m2 privéruimte.
De gesloten centra zijn geen strafinrichtingen of open centra. Aangezien het echter om
minimumnormen gaat die noodzakelijk zijn om de menselijke waardigheid en het privéleven te
eerbiedigen, zijn de situaties voldoende vergelijkbaar om die minimumnormen ook als
referentienormen te hanteren voor de gesloten centra.
222. Met respectievelijk 2,3 m2, 3,26 m2 en 3,5 m2 beschikken noch het INAD-centrum, noch het
centrum 127, noch het CIB over voldoende privéruimte per bewoner.
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223. Het halen van de minimumnorm
van 4 m2 betekent trouwens niet
noodzakelijk dat de privacy van elke
bewoner gerespecteerd is. Zelfs
wanneer de slaapzalen vrij groot zijn,
zoals in het CIM (waar de bedden
echter vaak zeer smal zijn) laten ze
geen ruimte voor intimiteit.
Dit is ook duidelijk het geval wanneer
de slaapzaal enkel stapelbedden heeft,
die vaak erg dicht op elkaar staan. Dit is
zeer frappant in het CIB.
Een slaapzaal in het centrum 127 (29 augustus 2008)

Het gebrek aan intimiteit zet er
sommige bewoners toe aan om te
trachten zich af te zonderen van de rest
van de slaapzaal door de lakens of
dekens van het bed boven het hunne
te laten afhangen, een duidelijke
illustratie van het feit dat de
infrastructuur niet aangepast is aan de
eerbiediging van het privéleven. De
centrumdirecteur moet nochtans de
nodige infrastructuur ter beschikking
stellen van de bewoners om aan hun
privacynoden tegemoet te komen89
(zie punten 322 en verder).

89

KB gesloten centra, artikel 83, lid 4.

Stapelbedden in het CIB (5 september 2008)
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224. Het merendeel van de slaapzalen en kamers heeft slechts één centraal lichtpunt. Dit schept
conflicten wanneer sommige bewoners willen slapen en anderen willen lezen. Dit kan ook enige
spanning veroorzaken wanneer een bewoner midden in de nacht opstaat om naar het toilet te gaan.
225. Het CIB, het CIM en het CIV stellen persoonlijke kastjes ter beschikking van de bewoner waar
hij de sleutel van krijgt. Om veiligheidsredenen90 houdt het centrum een duplicaat van de sleutel bij.
Tijdens de onderzochte periode beschikte de bewoner van het INAD-centrum, het centrum 127 en
het centrum 127bis niet over een kast die op slot kan. Hij is genoodzaakt om persoonlijke bezittingen
die hij tijdens zijn verblijf in het centrum nodig heeft op zijn bed of op een ongebruikt bed te leggen.
Hier is duidelijk sprake van een inbreuk op het privéleven van de bewoner: hoe sommige brieven of
foto’s beschermen tegen de nieuwsgierigheid van andere bewoners of personeelsleden? Hoe ervoor
zorgen dat persoonlijke bezittingen niet gestolen worden?
De directies van de betrokken centra deelden mee dat de aankoop van dergelijke kasten eerstdaags
voorzien is.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
Zowel TC 127 als RC 127bis hebben in 2008 bewonerskastjes aangekocht. Deze worden in RC127bis
geplaatst zodra de vleugel L1 hersteld is van de brandschade en zodra in de andere vleugels de plafonds
hersteld zijn en de kamers geschilderd.

De huisvesting van gezinnen
227. Bij de centra die gezinnen of koppels zonder kinderen opvangen91, maken we een onderscheid
tussen het INAD-centrum en het centrum 127, enerzijds, en het centrum 127bis en het CIM,
anderzijds.
228.

In de eerste twee zijn er geen slaapkamers voor gezinnen of koppels (zie punt 162).

Het INAD-centrum heeft een slaapzaal voor mannen en een slaapzaal voor vrouwen. Het centrum
127 heeft drie slaapzalen voor mannen en twee slaapzalen voor vrouwen. Als het enigszins kan,
worden de gezinnen, in functie van de bezettingsgraad van het centrum en als ze ermee instemmen, in
een slaapzaal samengebracht. Volgens de directie is dit echter zelden mogelijk en worden de gezinnen
dus gescheiden.
Jonge kinderen en meisjes gaan samen met hun moeder naar de slaapzaal voor vrouwen en worden
dus per definitie gescheiden van hun vader. Een jongen van 16 of 17 jaar volgt zijn vader naar de
slaapzaal voor mannen. De kinderen worden dus samen met volwassenen die niet hun ouder zijn,
ondergebracht in één en dezelfde ruimte.

90

91

Artikel 108 van het KB gesloten centra bepaalt: Op onregelmatige tijdstippen of op vraag van de centrumdirecteur worden de
woonvertrekken geı̈nspecteerd door het veiligheidspersoneel van het centrum op gevaarlijke of verboden voorwerpen. […]
Voor meer informatie over de situatie van de gezinnen in de gesloten centra, zie het hoofdstuk over de bevolking.
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226. Nergens zijn er in de slaapzalen of kamers rekken waarop de bewoners hun (bad)handdoek of
kleine was kunnen drogen.
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Gezinsleden van elkaar scheiden, gaat in tegen het internationaal recht dat het recht op eenheid van
het gezin92 en het recht op eerbiediging van het privéleven tot regel verheft.
229. In het centrum 127bis en in het CIM is een vleugel met kamers voor vier personen
voorbehouden voor de gezinnen en de koppels. De gezinskamers in het centrum 127bis bieden geen
extra comfort ten opzichte van de andere kamers in het centrum. In het CIM hebben de gezinnen en
de koppels radio op de kamer en hoort er een afzonderlijke sanitaire ruimte met wc en wastafel bij de
kamer.
Het komt voor dat ouders en kinderen (van jonge leeftijd of adolescenten) dezelfde kamer delen
zonder dat een tussenwand of andere scheiding de intimiteit van ouders en kinderen vrijwaart. Dit kan
de kwaliteit van de gezinsrelaties schaden.

3.1.4. Dagzalen
230.

Elk centrum heeft meerdere dagzalen met tafels, stoelen en soms zetels.

Elke dagzaal beschikt over minstens een televisie.
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Tijdens het onderzoek was het
meubilair in de dagzalen van het CIM
bijzonder oud en in slechte staat. Er
was eveneens een tafel voor tafeltennis,
een kickertafel, en een biljarttafel
231. In het CIB en het CIM zijn er
dagzalen voor rokers en voor
niet-rokers. In het centrum 127bis en
het CIV is er op elke verdieping een
rookkamer.
232. In het INAD-centrum, het
centrum 127bis en het CIV dient de
dagzaal ook als refter.

92

Dagzaal in het CIM (30 juli 2008)

Artikel 9, §1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat: De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet
wordt gescheiden van zijn ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van
rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding
noodzakelijk is in het belang van het kind.
Artikel 14, § 3, van de Opvangrichtlijn bepaalt dat: Waar van toepassing, zien de lidstaten erop toe dat minderjarige kinderen van
asielzoekers of minderjarige asielzoekers worden gehuisvest bij hun ouders of bij een volwassen gezinlid dat krachtens de wet of het
gewoonterecht voor hen verantwoordelijk is.
Artikel 14 van Aanbeveling 2003(5) van het Comité van Ministers aan de lidstaten inzake maatregelen voor de opsluiting van
asielzoekers voorziet dat: Separate accommodation within the detention facilities between men and women, as well as between
children and adults should, as a rule, be ensured, except when the persons concerned are part of a family unit, in which case they
should be accommodated together. The right to a private and family life should be ensured. En artikel 21 van dezelfde aanbeveling
voegt hieraan toe dat: Minors should not be separated from their parents against their will, nor from other adults responsible for
them whether by law or custom.

Deel II. Thematisch Onderzoek
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3.1.5. De buitenruimtes
233. Met uitzondering van het
INAD-centrum, zijn er in alle centra
binnenplaatsen die op bepaalde uren
toegankelijk zijn (zie punt 303).
De binnenplaatsen zijn hoofdzakelijk
aangelegd in betontegels. In het
centrum 127, het centrum 127bis en
het CIM is er een grasperk aangelegd
voor de vleugel die voorbehouden is
voor
gezinnen,
koppels
en
alleenstaande vrouwen. In het centrum
127bis en het CIM is er een kleine
speeltuin.

Binnenplaats in het CIB (5 september 2008)

234. De binnenplaatsen bieden de
mogelijkheid om voetbal, volleybal of
basketbal te spelen (zie punten 455 en
verder).

3.1.6. De voeding
236.

Binnenplaats in het CIV (27 augustus 2008)

Elke bewoner krijgt drie maaltijden per dag. Er wordt nooit varkensvlees geserveerd.93

237. De maaltijden worden in de eetzaal geserveerd. In het INAD-centrum, het centrum 127bis en
het CIV fungeert de eetzaal eveneens als dagzaal. De tv staat er altijd aan. Andere activiteiten zoals
tafeltennis, biljart ... zijn mogelijk in een stuk van de zaal. De maaltijden verlopen dus in een zeer
lawaaierige sfeer.
238. Artikel 50, alinea 2, van het KB gesloten centra bepaalt: Indien de gekozen religie van de bewoner
bepaalde eetvoorschriften bepaalt, dient de centrumdirecteur te garanderen dat de betrokken bewoner deze
kan respecteren.
Bij zijn aankomst in het centrum moet de bewoner kiezen tussen vegetarische maaltijden en ’gewone’
maaltijden. In principe is deze keuze definitief.94 De directies zeggen dat er toch een zekere soepelheid
bestaat en dat het niet uitgesloten is dat een bewoner uitzonderlijk zijn keuze kan veranderen in de
loop van zijn verblijf in het centrum.

93
94

KB gesloten centra, artikel 79.
De bewoner die ‘koosjer’ of ‘halal’ wenst te eten, kiest voor de vegetarische maaltijden, want het vlees dat in de centra wordt
geserveerd is niet bereid met inachtneming van de joodse of moslimcultus.
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235. Als het regent, kunnen de
bewoners schuilen onder kleine
paviljoenen met banken, behalve in het
centrum 127.

Deel II. Thematisch Onderzoek
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239. De zes centra doen een beroep op een externe firma voor de levering en de bereiding van de
maaltijden.95 Met uitzondering van de warme maaltijd die ’s middags in het centrum 127bis wordt
geserveerd, is de kwaliteit van de maaltijden in de centra bevredigend.
240. Het centrum 127bis en het CIM (zie punt 287) werden gecontroleerd door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Op 8 augustus 2008 is het CIB
gecontroleerd door FAVV om over de noodzakelijke vergunning te kunnen beschikken. Luidens
informatie meegedeeld door de dienst Vreemdelingenzaken had het FAVV de andere centra op 31
oktober 2008 nog niet gecontroleerd.
241. De dienst Vreemdelingenzaken stelt dat de eetgewoonten van de bewoners gerespecteerd
worden. Uit de verzamelde getuigenissen blijkt echter dat de bewoners de samenstelling van de
maaltijden als te Westers beschouwen: te veel brood en jam, te veel aardappelen ...
Met uitzondering van de activiteiten waarbij de bewoners kunnen helpen bij de bereiding van een
maaltijd van hun land van herkomst, worden de bewoners niet betrokken bij de samenstelling van de
dagelijkse menu’s. Het is dus onjuist te beweren dat de eetgewoonten van de bewoners in principe
gerespecteerd worden.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
De huidige cateringcontracten garanderen variatie in de menu’s, maar deze zijn inderdaad geı̈nspireerd
op de Westerse keuken. Er wordt in grote mate wel opgenomen in de cateringcontracten om te variëren
in het aanbod. De bewoners van de gesloten centra komen echter uit alle hoeken van de wereld. Het is
in de praktijk dan ook niet haalbaar om binnen één en hetzelfde menu rekening te houden met de
culinaire gewoonten van pakweg Oost-Europeanen, Chinezen, Afrikanen en bewoners van de
Maghreblanden. Gelet op het zeer grote aantal nationaliteiten en culturen is het onmogelijk iedereen ter
wille te zijn. Men vergeet dat de verschillende bewonersculturen soms zeer afwijzend reageren op
maaltijden uit andere culturen.
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In 2009 werd in CIV een kookvuur en kookmateriaal aangekocht. Verder wordt er momenteel een
groententuin aangelegd waarbij het de bedoeling is zelf groenten te kweken voor de kookactiviteiten én
zullen er aromatische kruiden geteeld worden om de aangeboden maaltijden op te fleuren naar eigen
smaak. Wanneer dit proefproject slaagt, zal gekeken worden of dit ook in de andere centra te realiseren
is.
In RC 127bis zal er bij het openen van de tussenvleugel een lokaal (met fornuis) vrijgemaakt worden
waar opvoeders op regelmatige basis een kookactiviteit zullen kunnen organiseren.
242.

In elk centrum is er gratis water, koffie en thee. Er staan ook betalende drankautomaten.

3.1.7. De bezittingen van de bewoner
243. Bij zijn aankomst in het centrum wordt de bewoner grondig gefouilleerd (zie punten 654 en
verder). Waardevolle voorwerpen kan hij in bewaring geven. Er wordt een inventaris opgemaakt van
de in bewaring gegeven bezittingen en de bewoner ontvangt96 hiervan een kopie. Hij kan zijn

95

96

In de centra die gezinnen opvangen worden eveneens poedermelk en babyvoeding van een merkprodukt ter beschikking
gesteld voor de kinderen.
KB gesloten centra, artikel 11.
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persoonlijke bezittingen bij zich houden, behalve gevaarlijke of verboden voorwerpen97 en
kledingsstukken die niet zouden stroken met de veiligheid, deugdzaamheid of hygiëne98.
244. Er is geen tolk aanwezig. De inventaris wordt enkel opgemaakt in de werktaal van het centrum.
De bewoner is dus niet altijd in staat om de inventaris te begrijpen die hij ondertekent. Om latere
conflicten te voorkomen, moet men zich ervan vergewissen dat de bewoner zich met kennis van zaken
akkoord verklaart met de opgemaakte lijst van bezittingen. Elk centrum moet dus voorzien in een, op
zijn minst mondelinge, vertaling van de inventaris.
245. De bewoner die bij zijn aankomst in het centrum geld bij heeft, moet 20 euro waarborg
betalen. Voor een gezin bedraagt de waarborg 20 euro per volwassene en 5 euro per kind. De
waarborg wordt teruggegeven op het moment van de vrijlating of verwijdering, tenzij de bewoner
opzettelijk schade veroorzaakt heeft, beschreven in artikel 88 van het KB gesloten centra.
Deze praktijk wordt in alle centra toegepast, behalve in het INAD-centrum en in het centrum 127. Ze
heeft evenwel geen wettelijke of reglementaire basis.
Ze berust enkel op een bijlage van 18 april 2007 bij een oude dienstnota van de dienst
Vreemdelingenzaken betreffende reisgeld voor de bewoners99.

De dienst Vreemdelingenzaken kan vermeende leemtes in de reglementering niet opvullen met een
eenvoudige dienstnota.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
Juridische basis wel voorhanden.
1) Artikel 626 Burgerlijk wetboek:
Het verblijf in een gesloten opvangcentrum kan beschouwd worden als een recht van gebruik en van
bewoning zoals geregeld in de artikelen 625 tot 635 van het Burgerlijk Wetboek. De gebruiker en hij die
het recht van bewoning heeft, moeten als een goed huisvader genieten (art. 627 BW). Artikel 626 BW
stelt dat men het genot van deze rechten niet kan hebben zonder vooraf borg te stellen en zonder staten
en boedelbeschrijving op te maken. Dit artikel kan als wettelijke basis gezien worden voor het vragen van
een waarborgsom voor het verblijf in een gesloten opvangcentrum.
Artikel 88 van het KB van 2 augustus 2002 herhaalt de plicht voor bewoners van gesloten opvangcentra
om als een goed huisvader genot te hebben. Dit artikel stelt expliciet dat het bewoners verboden is de
goede staat en de netheid van de roerende en onroerende goederen van het centrum aan te tasten en
dat de bewoners ervoor moeten zorgen dat de vertrekken waarin zij verblijven te allen tijde in orde zijn
en voldoen aan de voorschriften bepaald in het huishoudelijk reglement. De schade die bewoners
opzettelijk aanrichten, kan op hen verhaald worden.

97
98
99

KB gesloten centra, artikel 11, alinea 1.
KB gesloten centra, artikel 76, alinea 1.
Dienstnota 0/07/94.
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Artikel 88, lid 3 van het KB gesloten centra bepaalt wel degelijk dat de schade die de bewoners
opzettelijk aanrichten op hen verhaald kan worden, het voorziet echter niet in de betaling van een
waarborg.
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2) Kosten van repatriëring vallen onder de aansprakelijkheid van de vreemdeling:
In tweede instantie dient er op gewezen te worden dat de vreemdeling die opgesloten wordt met het oog
op de uitvoering van de verwijderingsmaatregel op basis van de Vreemdelingenwet (VrW) - o.a. artikel
27, §3 Wet van 15 december 1980 - zelf aansprakelijk is voor de kosten van zijn repatriëring.
Wettelijke basis:
- Artikel 3bis VrW: De persoon die de verbintenis tot tenlasteneming ondertekend heeft, is samen met de
vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van diens kosten van gezondheidszorgen, verblijf en
repatriëring.
- Artikel 27,§3 VrW: De in §§ 1 en 2 bedoelde vreemdelingen kunnen ten dien einde worden opgesloten
tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel strikt noodzakelijk is. De kosten veroorzaakt
door de repatriëring van de vreemdeling zijn te zijnen laste.
De wettelijke bepalingen waarnaar de dienst Vreemdelingenzaken verwijst zijn niet pertinent. Het gaat
niet op om de administratieve opsluiting opgelegd door de Belgische Staat te kwalificeren als een recht
van gebruik en bewoning.

3.2. Algemene aanbevelingen
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246. Er moet absolute prioriteit gegeven worden aan de uivoering van het project voor de bouw van
een nieuw centrum ter vervanging van het INAD-centrum en het centrum 127 en dit volgens de
minimumnormen die als referentie dienen in de open opvangcentra en de normen van het CPT.
247. Wanneer de infrastructuur op zich al een gevangenissfeer uitstraalt, moet de directie er in het
bijzonder op letten dat dit de werking van het centrum niet beı̈nvloedt.
248. Vermits hiervoor geen wettelijke basis bestaat, moeten het centrum 127bis, het CIB, het CIM en
het CIV afzien van het vragen van een waarborg. De dienst Vreemdelingenzaken moet de bijlage van
18 april 2007 bij zijn dienstnota 0/07/94 intrekken die deze waarborg voorziet.
249. De dienst Vreemdelingenzaken moet er voor zorgen dat minstens één gesloten centrum
bewoners met beperkte mobiliteit naar behoren kan opvangen in een hiervoor aangepaste structuur.
250. Zolang er nog gezinnen in de centra worden vastgehouden, moet dit gebeuren in individuele
uitgeruste wooneenheden (bedden, wastafel, douche, toilet, keuken, …) en de organisatie van het
verloop van de dag van de kinderen moet aan de ouders worden overgelaten.
251. Om een normaal gezinsleven te kunnen leiden, moeten gezinnen met kinderen van meer dan
10 jaar, als zij dat wensen, kunnen beschikken over aparte kamers.
252. Wanneer de kinderen de kamer delen met de ouders, moet gezorgd worden voor een
scheiding tussen de slaapruimte van de ouders en deze van de kinderen.
253. Zolang er nog kinderen in de centra worden vastgehouden, moeten maatregelen getroffen
worden om te voorkomen dat ze in het sanitair in contact komen met andere volwassenen dan hun
ouders.
254. De douchezalen moeten op korte termijn uitgerust worden met een doeltreffend
verluchtingsysteem.
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255.

Er moet sanitair aangekocht worden dat bestand is tegen intensief gebruik.

256.

Het sanitair moet planmatig vernieuwd worden.

257.

Alle leefruimtes moeten planmatig opgeknapt worden.

258. In de slaapgelegenheden moet elke bewoner zijn recht op intimiteit en de eerbiediging van zijn
privéleven kunnen vrijwaren.
259.

Iedere bewoner moet een eigen lichtpunt en een eigen stopcontact hebben.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
Een lichtpunt in de slaapzaal per bewoner veroorzaakt eveneens hinder bij het slapen voor andere
bewoners.
Stopcontacten zijn gevaarlijk (risico op sabotage, electrocutie, brandgevaar). Bovendien hebben de
bewoners geen stopcontact nodig.
Iedere bewoner moet een persoonlijke kast hebben die hij kan afsluiten.

261. De maaltijden mogen niet opgediend worden in een lokaal dat op hetzelfde ogenblik gebruikt
wordt voor andere activiteiten.
262. De centra moeten meer afwisseling in de maaltijden brengen om de verscheidenheid in
eetgewoonten van de bewoners te respecteren en regelmatiger activiteiten organiseren waarbij deze
kunnen helpen bij de bereiding van de maaltijden.
263. Het FAVV moet alle plaatsen controleren waar maaltijden worden bereid, opgewarmd of
verdeeld, evenals de plaatsen waar voedingswaren worden bewaard.
264. De centra moeten er zorg voor dragen dat de bewoner de inventarislijst van zijn persoonlijke
bezittingen die hij in bewaring geeft, verstaat.

3.3. Specifieke vaststellingen, bedenkingen en aanbevelingen
3.3.1. Het INAD-centrum
3.3.1.1. Vaststellingen en bedenkingen
265. Het INAD-centrum bestaat uit zeven vertrekken: een hal die eveneens als kantoor fungeert,
een woonkamer die eveneens als eetzaal dient, twee slaapzalen, twee kleine lokalen voor het sanitair
en een keuken.
266. De twee slaapzalen en de dagzaal kijken uit op de tarmac van de luchthaven Brussel-Nationaal.
De wand langs de banen bestaat volledig uit glas.
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Het daglicht is nodig in de leefruimte. Het is evenwel jammer dat de slaapzalen niet over stores of
gordijnen beschikken. De slaapzalen zijn daardoor zowel overdag als ’s nachts sterk verlicht (door de
spots van de veiligheidsverlichting van de luchthaven).
267. Het licht in de slaapzalen maakt het de bewoner moeilijk om te slapen. Dit is des te vatbaarder
voor kritiek als het om kinderen gaat. Het recht op rust wordt uitdrukkelijk erkend in artikel 31, §1 van
het Kinderrechtenverdrag.
268. In tegenstelling tot de andere gesloten centra waar lokalen of zelfs vleugels voor rokers zijn, is er
in het INAD-centrum geen afgescheiden rookruimte. De bewoner rookt dus in de dagzaal,
desgevallend in aanwezigheid van
kinderen of zwangere vrouwen.
269. De bewoners hebben op geen
enkel manier toegang tot de open
lucht: de ramen kunnen niet open – er
is airconditioning in het hele gebouw –
en de bewoners kunnen ook niet naar
buiten voor een wandeling (zie punt
488).

58

3.3.1.2. Aanbevelingen

Onderzoeksrapport 2009/2

270. De bewoner moet naar buiten
kunnen, in de buitenlucht.

Sanitair in het centrum 127 (29 augustus 2008)

271. De bewoner moet ’s nachts de
beglaasde wand van de slaapzalen
kunnen verduisteren.
272. Roken in de dagzaal moet
verboden worden. Zo nodig dient er
een rokerslokaal ingericht te worden in
het centrum.

Ingang van twee containers in het centrum 127 (29 augustus 2008)
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3.3.2. Het centrum 127
3.3.2.1. Vaststellingen en bedenkingen
273. De bewoners wonen in drie containers100. Deze containers waren bedoeld als tijdelijke
oplossing. Het ’tijdelijke’ houdt echter al meer dan 20 jaar aan. De gebouwen zijn verouderd en door
zware slijtage aangetast, erkent ook de dienst Vreemdelingenzaken.101
274. De bewoners zitten op elkaar gepropt in het centrum, vooral in de winter en bij slecht weer
wanneer de bewoners binnen opgesloten zitten.
Er is geen enkele ruimte in het centrum waar de bewoner zich kan terugtrekken. De bewoners zitten
er op elkaars lip.
Net zomin als in het INAD-centrum is er in het centrum
127 een rokerslokaal. Hier kan de bewoner evenwel buiten
roken. Uit de verzamelde getuigenissen blijkt echter dat de
bewoners eveneens in de woonkamer roken, desgevallend
in aanwezigheid van kinderen of zwangere vrouwen. Dit is
onaanvaardbaar.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
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In de hall en de zaal kan gerookt worden. Er zijn dan ook 4
rookafzuigsystemen/ventilators + er is regelmatige
verluchting voorzien (ramen open + deur open voor, tijdens
en na de maaltijden). Er is geen plaats om een rookkamer
te voorzien. De volledige bovenverdieping is rookvrij, alsook
alle administratieve plaatsen, sanitaire plaatsen en de
refter en eetzaal. De bewoners kunnen steeds naar deze
niet-rokerplaatsen.
Sinds oktober 2008 worden kinderen en zwangere vrouwen
doorgestuurd naar RC127bis.
275. De rampzalige materiële omstandigheden van het
centrum zijn des te meer laakbaar omdat er gezinnen met
kinderen worden vastgehouden.

Een babybedje in de slaapzaal voor vrouwen (centrum
127, 29 augustus 2008)

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De gemiddelde verblijfsduur in het centrum 127 is 2 dagen.

3.3.2.2. Aanbeveling
276. In de mate dat de materiële omstandigheden van het centrum 127 onverenigbaar zijn met de
eerbiediging van de menselijke waardigheid, kan met de sluiting van dit centrum niet gewacht worden
100

101

De dienst Vreemdelingenzaken gebruikt de uitdrukking ‘container’ in zijn jaarverslag van 2007 (p. 124). Het gaat om 3
prefabs. De eerste huisvest het onthaal, de toiletten, de douches, de woonzaal en 5 slaapzalen. In de tweede zijn de eetzaal
en de keuken ondergebracht. De derde bestaat uit een klein klaslokaal, een bibliotheek en vertrekken voor bezoek dat tot
het centrum toegelaten wordt (bijvoorbeeld advocaten of het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen). De kantoren van het personeel en de ziekenzaal bevinden zich in het bakstenen gebouw.
Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 124.
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tot het centrum dat het INAD-centrum en centrum 127 moet vervangen, klaar zal zijn. Voortaan mag
er geen enkel gezin met kinderen nog vastgehouden worden en het is aanbevolen om vanaf nu
progressief de opvangcapaciteit van het centrum te verminderen.

3.3.3. Het centrum 127bis
3.3.3.1. Vaststellingen en bedenkingen
277. Net zoals in de andere centra zijn de spots van de veiligheidsverlichting op de gebouwen van
het centrum gericht. De ramen kunnen niet afgeschermd worden.
De bewoners van het centrum 127bis protesteren uitdrukkelijk tegen het te grote vermogen van de
spots die op hun kamer gericht zijn. Het totale vermogen van de spots is 43 kW. Dit ligt ver boven het
vermogen van de spots van de andere centra102. Het ongemak dat de spots ’s nachts bij de bewoner
teweegbrengen, is reëel.
278. De warme maaltijd die ’s middags in het centrum 127bis geserveerd wordt, is duidelijk van
mindere kwaliteit dan de warme maaltijden die in de andere centra geserveerd worden.

Onderzoeksrapport 2009/2

60

Hier dient aangestipt te worden dat bewoners van het centrum in juni 2007 vier klachten indienden bij
de Klachtencommissie aangaande de kwaliteit van een middagmaal. De Klachtencommissie verklaarde
de klachten gegrond in de mate dat de op 18 juni 2007 verstrekte middagmaaltijd niet voldeed aan de
vereisten van art. 79 van het K.B. van 2 augustus 2002 [betreffende de gesloten centra]. En ze beveelt aan:
- dat de Centrumdirectie of een afgevaardigde van de Centrumdirectie zich voor de aanvang van
elke maaltijd zou vergewissen van de correcte kwaliteit van de geleverde maaltijd en de
conformiteit ervan met het door de cateraar voorzien menu;
- dat, voor zover de aangeboden maaltijd niet zou voldoen aan de hoger vermelde vereisten van
correcte kwaliteit en conformiteit, aan de bewoners uiterlijk en in de mate van het mogelijke bij de
daaropvolgende avondmaaltijd een vervangende (al naar gelang het geval warme) maaltijd zal
worden aangeboden103.
De aanbevelingen van de Klachtencommissie hebben blijkbaar niet bijgedragen tot een verbetering van
de kwaliteit van de warme maaltijden.
De duidelijk mindere kwaliteit van de maaltijden in het centrum is deels te wijten aan het feit dat de
externe firma de maaltijden warm levert. Ze worden dus niet ter plaatse bereid of verwarmd.

3.3.3.2. Aanbevelingen
279. Omwille van het welzijn van de bewoners moet het vermogen van de spots die op het centrum
gericht zijn, verminderd worden. De spots mogen niet sterker zijn dan nodig voor het nagestreefde
veiligheidsdoel.

102

103

Ter informatie: het totale vermogen van de spots in het centrum 127 bedraagt 1,25 kW (4 spots van 250 watt en 2 van 125
watt); het totale vermogen in het CIB bedraagt 4 kW (10 spots van 400 watt); dat in het CIM bedraagt 5,6 kW (14 spots van
400 watt); dat in het CIV 16 kW (16 spots van 1000 watt); het totale vermogen van de spots in het INAD-centrum wordt
niet meegedeeld.
Klachtencommissie, beslissing van 6 juli 2007, 2007-NL-6; beslissing van 6 juli 2007, 2007-NL-7; beslissing van 6 juli 2007,
2007-NL-8; beslissing van 6 juli 2007, 2007-NL-9.
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280. De kwaliteit van de warme maaltijden moet verbeterd worden. De centrumdirectie kan zich
desgevallend inspireren op de aanpak van de andere centra.

3.3.4. Het CIB
3.3.4.1. Vaststellingen en bedenkingen
281. Tijdens de administratieve intake moet de bewoner een verantwoordelijkheidsverklaring
ondertekenen voor de persoonlijke bezittingen die hij niet in bewaring geeft en bij zich houdt tijdens
zijn verblijf. Door dit document te ondertekenen, erkent de bewoner dat hij zijn bezittingen op eigen
verantwoordelijkheid bij zich houdt en dat de Belgische Staat niet aansprakelijk kan worden gesteld in
geval van verdwijning of beschadiging van de bezittingen. In geval van weigering tot ondertekening van
dit document worden alle bezittingen van de bewoner in beslag genomen.
282. De bewoner onvoorwaardelijk doen aanvaarden dat hij de Belgische Staat niet aansprakelijk kan
stellen bij verlies of beschadiging van zijn bezittingen is illegaal. De Belgische Staat kan niet in elk geval
van aansprakelijkheid ontheven worden wanneer een van zijn ambtenaren een fout begaat.
Bovendien is de inbeslagname in strijd met het recht op eigendom en op de eerbiediging van het
privéleven van de bewoner.

283. Het CIB moet afzien van het gebruik van de verantwoordelijkheidsverklaring waardoor de
Belgische staat onvoorwaardelijk ontheven wordt van zijn aansprakelijkheid in geval van verlies of
beschadiging van de bezittingen van de bewoner.

3.3.5. Het CIM
3.3.5.1. Vaststellingen en bedenkingen
284. Met uitzondering van de vleugel
die voorbehouden is voor gezinnen,
koppels en alleenstaande vrouwen zijn
de dagzalen van het CIM vervallen. De
zetels zijn vaak gescheurd, de tafels en
stoelen beschadigd. De dagzalen geven
een overheersend vuile indruk, vooral
de lokalen die voorbehouden zijn voor
rokers.
285. Wat de staat van verval betreft,
beweert de directie dat de schade
veroorzaakt wordt door de bewoners
en dat het onmogelijk is om het
meubilair lang in goede staat te houden.

Dagzaal in het CIM (30 juli 2008)
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3.3.4.2. Aanbeveling
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Wat de vuile staat betreft, meent de directie dat het buiten de werkuren van het schoonmaakbedrijf
aan de bewoners is om hun lokalen proper te houden.
Dit neemt niet weg dat de lokalen in het CIM duidelijk meer vervallen en vuiler zijn dan die in de
andere centra.
Er moeten dus verschillende oorzaken zijn voor de schade en het vuil en die kunnen niet alle
toegeschreven worden enkel en alleen aan de bevolking die in het centrum wordt vastgehouden.
286. ’s Nachts doet het personeel de deuren van de slaapzalen en de kamers voor de gezinnen op
slot (zie punt 163). Er is een oproepsysteem dat de bewoner zo nodig kan gebruiken. Deze opsluiting
is traumatiserend voor de kinderen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
Sinds 15 december 2008 besliste de centrale administratie om enkel nog mannen in het CIM vast te
houden.
287. Het FAVV heeft het CIM gecontroleerd op 13 februari 2007 en een opvolgingsbezoek vond
plaats op 6 maart 2007.
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Het FAVV heeft vooral een risico op kruisbesmetting weerhouden, verbonden aan de wijze waarop de
verse producten binnenkomen in het CIM en het afval naar buiten gaat. De directie heeft een aanvraag
ingediend bij de Regie der Gebouwen om de lokalen voor de binnenkomende verse producten en het
afval van elkaar te scheiden.
In afwachting, heeft de directie van het CIM maatregelen genomen om het risico op kruisbesmetting te
beperken.

3.3.5.2. Aanbevelingen
288.

Het centrum moet aan de vervallen en vuile staat van de dagzalen verhelpen.

289.

De kamers voor gezinnen mogen niet meer op slot gedaan worden door het personeel.

290. De Regie der Gebouwen moet onmiddellijk de werken aanvatten om in de keuken de lokalen
voor de binnenkomende verse producten en voor het afval van elkaar te scheiden.

3.3.6. Het CIV
3.3.6.1. Vaststellingen en bedenkingen
291. In tegenstelling tot de vijf andere centra waar de douches individueel zijn, zijn de douchezalen
van het CIV uitgerust met twee collectieve douchebakken voor drie personen.
Het feit dat het CIV enkel mannen opvangt, rechtvaardigt niet de schending van de intimiteit waarop
de bewoner recht heeft.
Bovendien komen uit de verzamelde getuigenissen veel klachten naar voor over de douche-inrichting
die de bewoners niet de mogelijkheid biedt om hun religieuze voorschriften na te leven.
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De directie van het CIV wijst erop dat het een aanvraag tot renovatie van de douchezalen heeft
ingediend bij de Regie der Gebouwen, die echter van mening is dat de renovatie van het CIV een
geheel uitmaakt en dat de renovatie van de douches geen voorrang kan krijgen.
292. Andere bewoners klagen over de staat van het sanitair: ze vinden het vuil en onhygiënisch. Het
sanitair wordt gereinigd door een externe firma en door vrijwilligers onder de bewoners tegen een
kleine vergoeding in de vorm van jetons, ’vots’ genoemd.

3.3.6.2. Aanbevelingen
293. De Regie der Gebouwen moet op korte termijn de werken aanvatten om de douchezalen te
renoveren. In afwachting van de tussenkomst van de Regie der Gebouwen moet het CIV er voor
zorgen dat de bewoner een douche kan nemen in omstandigheden waarin zijn intimiteit gevrijwaard
wordt en waarin hij de voorschriften van zijn godsdienst kan naleven.
Aan het vuil en het gebrek aan hygiëne in het sanitair moet verholpen worden.
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4. De leefregels
Internationale standaarden
Hard law
- Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
artikels 3 en 8
Soft law
- Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988, principle 30.
Belgische normen
Hard law
- KB gesloten centra, artikels 59, 81, 82, 83, 91 en artikels 84, 98, §1, 4, §2, lid 3 en 4, 101, 102 en 115
Soft law
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- Ombudsnormen:
- overeenstemming met de rechtsregels
- redelijkheid en evenredigheid
- gelijkheid
- rechtszekerheid
- hoorplicht
- efficiënte coördinatie
- actieve informatieverstrekking

4.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
295. Artikel 83 van het KB gesloten centra bepaalt dat het groepsstelsel van kracht is tijdens de dag
en dat bij sanitaire- en slaapaangelegenheden de alleenstaande mannen en vrouwen gescheiden moeten
worden.
296. Terwijl in het INAD-centrum en het centrum 127 de scheiding van mannen en vrouwen
daadwerkelijk beperkt blijft tot de slaapperiodes en bij de sanitaire aangelegenheden, is in andere
centra het leefregime gebaseerd op een nagenoeg volledige scheiding van de verschillende categorieën
van bewoners (alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen, gezinnen met of zonder kinderen) die
verdeeld zijn over verschillende vleugels.
297. Met uitzondering van enkele specifieke activiteiten die de bewoners van de verschillende
vleugels af en toe samenbrengen, verloopt het grootste deel van de dag, maaltijden inbegrepen,
zonder contact tussen de verschillende groepen.
298. Deze scheiding van de groepen overdag wordt door geen enkele tekst opgelegd en voldoet
niet aan het principe van de normalisatie van het leven in hechtenis. Het wordt nochtans duidelijk
aangehaald in het Verslag aan de Koning bij het KB gesloten centra: De beide geslachten mogen in
principe niet gescheiden worden. Het centrum 127 past dit principe al jaren toe zonder dat dit leidt tot
bijzondere moeilijkheden in verband met het samenleven van groepen.
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299. In de open centra wordt het vermengen van de verschillende groepen zelfs vaak beschouwd als
bevorderlijk voor de sfeer in het centrum. Moeilijkheden werden enkel vastgesteld wanneer het
aandeel alleenstaande mannen te groot was.
300. Het argument dat architecturale redenen het INAD-centrum en het centrum 127 dwingen om
met één groep te werken en de overige centra dwingen om de bevolking per vleugel te verdelen,
houdt geen steek. De vleugels van de overige centra vormen elk een aparte groep waarbij niets belet
dat deze leefgroepen gemengd zouden zijn. Elk van deze vleugels bevat kleinere nachtzalen waar
mannen en vrouwen van elkaar gescheiden kunnen worden voor sanitaire- en slaapaangelegenheden.
Het moet de regel zijn in alle centra dat de vleugels overdag gemengd zijn en uitzonderingen hierop
moeten gemotiveerd worden.

4.1.1. Het principe: het groepsregime
301. Krachtens artikel 83, alinea 1, van het KB gesloten centra wordt het leven in de centra
gekenmerkt door een groepsstelsel. Het groepsregime tracht de contacten tussen mensen in een zelfde
situatie te bevorderen, wat een belangrijke psychologische hulp voor de meeste van de bewoners betekent,
verduidelijkt het Verslag aan de Koning bij het KB.

4.1.1.1. Beperkingen voortvloeiend uit het groepsregime
De centra kunnen opgedeeld worden in:
- centra waar een strikt groepsregime geldt en waar alle verplaatsingen en activiteiten in
principe in groep gebeuren (het CIM en in mindere mate het CIB), en
- centra waar het groepsregime soepeler is, waarbij mensen een zekere autonomie genieten
binnen de leefeenheid (het INAD-centrum, het centrum 127, het centrum 127bis, het CIV).
De eerste houden de deuren binnen
de vleugel gesloten, de tweede werken
met open deuren.
In het CIB en het CIM moeten alle
bewoners van een vleugel op hetzelfde,
vaste tijdstip opstaan, douchen, gaan
eten, naar de dagzalen gaan, gaan
wandelen ...

Het opstaan in het CIB (5 september 2008)
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303. De tabel hierna geeft een overzicht van de verschillende modaliteiten van het groepsregime in
elk centrum.
Verplaatsingen binnen de
eenheid104
Opstaan
Aanwezigheid bij de
maaltijden
Wandeling

INAD

127

127bis

CIB

CIM

CIV

vrij

vrij

vrij

in groep

in groep

vrij

vrij
vrij

verplicht
verplicht

vrij
vrij

verplicht
verplicht

verplicht
verplicht

vrij
vrij

geen

vrij van niets
tot de hele
dag
vrij

vrij
1x2u
(flexibiliteit)
vrij

verplicht
3 x 40 min
soms +1 u
enkel ’s
nachts105

vrij (sinds 1
oktober
2008)
enkel
’s nachts106,
behalve in de
gezinsvleugel
waar er vrije
toegang is
vaste uren
21.30 u.
slaapz/kamer
gesloten
23 u.

vrij
1x2u

Toegang tot de slaapzalen vrij
of kamers

Toegang tot de douches vrij
vrij
vaste uren
Verplichting om naar de
23 u. slaapzaal 23 u. slaapzaal 23.30 u.
slaapzaal of kamer te gaan open
open
kamer open
Doven van de lichten
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23.30 u.

23.30 u.

24 u.

vaste uren
22 u. slaapz/
kamer
gesloten
23 u.

vrij

vrij
24 u. kamer
open
24 u.

304. De beperkingen aan de autonomie van de bewoners opgelegd door een strikt groepsregime
zijn noch noodzakelijk, noch proportioneel met de doelstellingen van de opsluiting van vreemdelingen
zoals bepaald in artikel 3 van het KB gesloten centra. De ex-gedetineerden onder hen vinden dat het
‘slechter is dan in de gevangenis’.
305. Terwijl het penitentiaire regime ingevoerd door de Wet Dupont, hoewel het een regime is van
leven in gemeenschap, de mogelijkheid biedt aan de gedetineerde om zich terug te trekken in zijn
persoonlijke leefruimte107, laat het groepsregime zoals georganiseerd in het CIB en het CIM bijna geen
ruimte aan de bewoner om zich aan de groep te onttrekken, met uitzondering van de plaatsing in
toegekend ’aangepast regime’ (zie punten 353 en verder).
306. Ook hier verschuilen de directies van de centra die een strikt groepsregime toepassen zich
voornamelijk achter de beperkingen van de infrastructuur.
Een dergelijk argument dat gebaseerd is op louter materiële toevalligheden (de plaatselijke
omstandigheden) kan nooit gelden als een afdoende motivering voor de invoering van een leefregime
dat de rechten en vrijheden van de individuen in die mate aantast. Indien de infrastructuur er toe leidt
dat de bewoners elke autonomie ontnomen wordt dan moet de infrastructuur veranderen.108

104
105
106
107

108

Dit wil zeggen tussen de verschillende lokalen van een vleugel, voornamelijk slaap- en leefruimtes.
De bewoners kunnen op verzoek naar de creatheek om er overdag te rusten.
Een individuele rust kan op verzoek worden toegekend.
Artikel 52 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden:
Behoudens de door of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen wordt de verdachte te allen tijde in de gelegenheid gesteld om
zich in zijn verblijfsruimte af te zonderen, onverminderd zijn recht om deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Deze
bepaling is nog niet van kracht maar een ministerieel rondschrijven van 5 maart 1975 voorzag al dat de gedetineerden op hun
bed mochten rusten op verschillende momenten van de dag, dat het tijdstip van opstaan verlaat mocht worden tijdens de
weekends en feestdagen en dat de wandelingen verlengd worden wanneer het weer dat toelaat.
Zie in diezelfde zin het principe aangebracht door regel 4 van de Europese penitentiaire regels: Een gebrek aan middelen kan
nooit detentievoorwaarden rechtvaardigen die de rechten van de mens schenden.
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307. Ten slotte is het verschil tussen het regime opgelegd aan de bewoners van het CIB en het CIM
en dat van de bewoners van het centrum 127, het centrum 127bis of het CIV, strijdig met het
gelijkheidsbeginsel te meer daar de criteria voor het spreiden van de bewoners over de centra geen
verband houden met hun individuele situatie (zie punten 109 en verder).

4.1.1.2. Verloop van de dag
308. Het verloop van de dag wordt kort behandeld in het huishoudelijk reglement en wordt in het
algemeen uitgelegd en besproken tijdens de intake van de bewoner door de opvoeder of de
administratieve beambte.
309.

Een gedetailleerd dagrooster hangt uit in elk centrum.

310. Het verloop van de dag wordt anders beleefd naargelang de modaliteiten van het groepsregime
(zie tabel onder punt 303). De bewoners van het CIM klagen over het ochtendlijke uur van opstaan
(zeven uur) terwijl ze volgens hen niets te doen te hebben overdag. In het centrum 127, het centrum
127bis en het CIV, waar er niet noodzakelijk veel meer activiteiten georganiseerd worden, maar wel op
basis van vrijwillige deelname, zijn de bewoners in het algemeen meer tevreden met het leefregime.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:

311. Kiezen voor een groepsregime veronderstelt, algemeen gesproken, dat men de bewoners
gevarieerde activiteiten kan aanbieden. Bovendien veronderstelt het behoud van de goede sfeer in de
groep de gecombineerde en gecoördineerde tussenkomst van de maatschappelijk assistenten,
opvoeders en veiligheidsassistenten. Het INAD-centrum, het centrum 127 en het CIB voldoen hieraan
het best.
312. Blijft natuurlijk het feit dat bepaalde beperkingen inherent zijn aan het leven in gemeenschap en
detentie. De werkgroep ‘geweld, beheer van moeilijke gevallen en spanningen op de vleugels’
opgericht in het kader van de MPM vestigt er de aandacht op dat het verlies van autonomie leidt tot
een zekere infantilisering van de bewoners. Zelfs in de centra waar het groepsregime het soepelst is,
zijn de uren voor maaltijden, wandeling, de opening van de shop en het doven van de lichten … vast
en kan er in principe niet over onderhandeld worden. Deze regels vormen op zich al een bron van
spanning.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Een dergelijke organisatie als een gesloten centrum met een groot aantal personeelsleden en een groot
verloop van klanten (bewoners) heeft duidelijke regels nodig om rechten en plichten duidelijk te stellen.
313. Eens de keuze gemaakt is om vreemdelingen administratief aan te houden met het oog op hun
verwijdering moet deze keuze leiden tot de organisatie van een zo soepel mogelijke opsluitingsregeling
die zo dicht mogelijk bij een ‘normaal’ leven ligt. Het welzijn van de bewoner moet de voornaamste
overweging vormen die de overhand heeft over organisationele beperkingen.
314. In elk centrum moet worden nagedacht over de bedoeling van elke beperking die aan de
bewoner wordt opgelegd en over de evenredigheid ervan met het welzijn van de bewoner.
315. De organisatie van de wandeling is de illustratie van een te pragmatische aanpak. Over de
wandeling bestaan overigens veel klachten. Waarom moet men wandelen als het regent? Waarom
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Sinds oktober 2008 worden de bewoners in het CIM gewekt om 08u00.
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twee uur aan een stuk als het te warm is? Waarom moet men terug naar binnen als het mooi weer is?
Waarom mogen mijn kinderen niet buiten spelen? ... zijn enkele van de talrijke opmerkingen van de
bewoners hieromtrent.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De wandelingen en de frisse lucht zijn in het belang van de gezondheid van de bewoner.
316. Het KB gesloten centra garandeert het recht op ‘ten minste’ twee uur wandeling per dag,
behalve uitzonderingen109. Uitgezonderd het centrum 127, houden de centra het meestal bij twee uur
wandeling, in één of meerdere periodes (zie tabel onder punt 303). De directies van de centra hebben
dus gekozen voor een minimalistische toepassing van deze bepaling van het KB gesloten centra. Die
keuze is duidelijk niet gemaakt in functie van het welzijn van de bewoner maar wel in functie van louter
organisationele overwegingen. Volgens het personeel van de centra vormt niet zozeer de
infrastructuur110 maar het onvoldoende aantal veiligheidsagenten om het toezicht te verzekeren tijdens
langere periodes een rem op het versoepelen van dit rooster. Uit deze toelichting blijkt dat de
prioriteit gaat naar de organisatie van de taken en niet naar het welzijn van de bewoners.
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317. In de centra die werken met een strikt groepsregime wordt het recht om dagelijks te luchten
trouwens omgezet in een verplichting. Geen enkele bewoner mag in de vleugel blijven tijdens de
wandeling, behalve indien de groep volledig en zonder uitzonderingen ervan afziet. Het recht van een
enkeling, beschermd door het koninklijk besluit, primeert aldus op de vrijheid van alle overigen om dit
recht te verzaken. Een bewoner van het CIM diende een klacht in bij de Klachtencommissie omdat hij
verplicht was geweest om met zijn koortsige kinderen naar buiten te gaan voor de wandeling. Deze
klacht leidde tot een verzoening.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Sinds 01.10.08 wordt er gewerkt met vrije wandelingen.
318. Het feit dat het recht op een wandeling omgezet wordt in een verplichting om twee uur per
dag naar buiten te gaan, druist in tegen de redelijkheid en de evenredigheid en de overeenstemming
met de rechtsregels.
Wanneer deze verplichting het ouderlijk gezag verstoort, houdt dit bovendien een ongerechtvaardigde
aantasting in van het recht op een gezinsleven en het hoger belang van het kind.
319. De procedure voor het doven van de lichten in het CIV is een voorbeeld van een meer
redelijke aanpak die rekening houdt met het welzijn van de bewoners.
320. Een interne dienstnota bepaalt dat het doven van de lichten, voorzien om middernacht,
uitgesteld kan worden met akkoord van de bewakingsagent, indien het televisieprogramma dat de
bewoners volgen binnen de 15 minuten eindigt of indien het een bijzonder evenement betreft; de
bewoners mogen ook roken na de sluiting van de vleugel in de ruimte tussen het hek en de
brandwerende deuren.
321. Dergelijke inspanningen om het groepregime te versoepelen moeten aangemoedigd worden in
alle centra.
109

110

Artikel 82 van het KB gesloten centra. Uitzondering om medische redenen, in het belang van de bewoner of omwille van
ordemaatregel, volgens een beslissing van de directeur van het centrum.
CIV en 127bis hebben een binnenplaats die verbonden is met de vleugel; de bewoners van de vleugels van CIB en CIM gaan
na elkaar naar buiten, maar de binnenplaatsen blijven uren aan een stuk leeg.
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4.1.1.3. Privacy
322. Een groepsregime, soepel of niet, heeft altijd een invloed op de privacy van het individu. Het KB
gesloten centra bepaalt bijgevolg uitdrukkelijk dat de directeur van het centrum de nodige
infrastructuur ter beschikking moet stellen van de bewoners om hun recht op privacy te respecteren
(zie punt 223)111. Het Verslag aan de Koning vermeldt in het bijzonder:
- lokalen voor individuele bezoeken (zie punten 522 en verder);
- individuele kamers waar de bewoners zich op verzoek enkele uren mogen terugtrekken;
- ruimtes voor godsdienstbeleving (zie punten 472 en verder).
Het Verslag aan de Koning geeft bovendien aan dat er in de nieuwe centra meer wordt afgestapt van
het groepsregime en dat er individuele kamers worden voorzien.
323. Momenteel is de infrastructuur van de gesloten centra enkel aangepast voor een groepsregime.
Alle leefruimtes voor de bewoners zijn collectieve ruimtes. De kamers kunnen naargelang het centrum
tot 20 personen huisvesten.
324. Over het algemeen, zitten de bewoners constant op elkaars lip – met de bijhorende geluids-,
geur- en andere overlast – en dit weegt zwaar op het leven van de bewoners die hierover dan ook
klagen.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Dit is een grove veralgemening die een totaal verkeerd beeld geeft van de sfeer in de centra.
325. Hoewel de plaatsing in het toegekend aangepast regime in principe beschouwd wordt als een
veiligheidsafzondering, wordt deze door de directies van de centra gebruikt om tegemoet te komen
aan de privacy-behoeften van de bewoners zoals voorzien in artikel 83, alinea 4, van het KB gesloten
centra (zie punten 353 en verder). Daar waar de vraag om in afzondering te mogen gaan kan gesteld
worden, maakt zij het voorwerp uit van een evaluatie door het personeel en een beslissing van de
centrumdirecteur. De toegang tot deze lokalen is dus niet gegarandeerd, in tegenstelling tot wat
vermeld wordt in de commentaar bij artikel 83 in het Verslag aan de Koning.
326. Eigenlijk is de enige privéruimte van de bewoner zijn persoonlijke kast, althans in het CIB, het
CIM en het CIV. In het INAD-centrum, het centrum 127 en het centrum 127bis is er geen enkele
privéruimte en heeft de bewoner geen mogelijkheid om zijn persoonlijke bezittingen achter slot te
bewaren.
327. De zo al zeer beperkte privacy in de kamers wordt nog verder beperkt om veiligheidsredenen.
De veiligheid vereist volgens de directies een permanente mogelijkheid tot controle en dus zijn er geen
gordijnen, wordt er gefouilleerd en valt het personeel onverwacht de kamers binnen. Wanneer het
geen veiligheidcontrole uitvoert, klopt het personeel doorgaans wel aan alvorens de kamers te
betreden.

111

KB gesloten centra, artikel 83, §4.
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De enige (semi-)individuele ruimtes in de centra, met uitzondering van het INAD- centrum en het
centrum 127 die er geen hebben, zijn de lokalen voorzien voor:
- medische afzondering;
- disciplinaire afzondering;
- het aangepast regime.

Deel II. Thematisch Onderzoek
4. De leefregels

4.1.1.4. Participatie van de bewoner in het
verloop van het dagelijks leven in het
centrum
328. Het feit dat vastgehouden personen moeten kunnen
participeren in het verloop van het dagelijks leven is een
algemeen principe, erkend door de Europese penitentiaire
regels.112 De Belgische wetgever heeft het ingevoerd voor
de penitentiaire inrichtingen. Er is gezorgd voor een meer
participatief beheer van de gevangenis en meer
responsabilisering van de gedetineerden. Dit principe heeft
vorm gekregen in een overlegorgaan, dat voorzien is in
artikel 7, §1 van de wet Dupont113.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Wat betreft het geven van meer verantwoordelijkheid aan
de bewoners zijn er al initiatieven geweest en kan
verwezen worden naar het project van de werkgroep
agressie CIM (eigen verantwoordelijkheid voor o.a.
uitgeleend materiaal, eigen keuze om al dan niet te gaan
douchen, …).
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Kast voor persoonlijke bezittingen (CIM, 30 juli 2008)

329. In de gesloten centra is er geen enkele vorm van structureel participatief beheer van de
bewoners; de begeleiders evalueren het dagelijkse leven van de groep en informeren de
centrumdirecteur met het oog op bijsturing en verbetering.
De dienst Vreemdelingenzaken verklaart hieromtrent dat de bewoners met bijzondere wensen rond
de diverse activiteiten zich tot het personeel of de directie kunnen richten. Ze kunnen ook bepaalde
verantwoordelijkheden krijgen tijdens deze activiteiten.
330. Bij sommige gelegenheden betrekken de centrumdirecties de bewoners bij bepaalde
beslissingen. Dit is een aanzet tot participatief beheer.
Kort voor de Ramadan stelt de directeur van het CIV de islamitische bewoners van de verschillende vleugels
voor om tijdens de Ramadan samen in de rode vleugel te gaan zitten. Zo kunnen ze hun ontspanningsruimte
omvormen tot een moskee zonder gestoord te worden en zonder de overige bewoners te storen.
De blauwe vleugel weigert a priori omdat er gevaarlijke personen onder de bewoners van de rode vleugel
zouden zitten. De directeur stelt dan aan de betrokken bewoners van de blauwe vleugel voor om
vertegenwoordigers te kiezen die één of twee dagen kunnen doorbrengen in de rode vleugel en daarna bij de
bewoners van de blauwe vleugel verslag komen uitbrengen over hun ervaringen en het al dan niet positieve
aspect van dit initiatief.

Het principe van het participatief beheer moet ingeschreven worden in het KB gesloten centra.

112
113

Europese penitentiaire regels 2006, regel 50.
In elke gevangenis zal men proberen om een overlegklimaat in te voeren. Daartoe creëert men in elke gevangenis een overlegorgaan
zodat de gedetineerden zich kunnen uitspreken over de kwesties in gemeenschappelijk belang waarvoor zij hun deelname kunnen
leveren. Dit artikel werd van kracht op 15 januari 2007 maar het koninklijk besluit dat de samenstelling en de werking van
deze overlegorganen regelt, werd nog niet genomen.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het aangehaalde voorbeeld van CIV komt ook voor in de andere centra, maar dit gaat volgens DVZ niet
om participatief beheer. Er wordt in alle centra rekening gehouden met de vragen van de bewoners en
bewoners stellen ook activiteiten voor die bij haalbaarheid worden ingepast bij activiteiten
(kookactiviteiten, sportactiviteiten, filmprogrammatie, lesprogramma leerkracht, verven) en de organisatie
van godsdienstige gebeurtenissen Suikerfeest, Ramadan, Chinees nieuwjaar, orthodox Pasen gebeurt in
overleg.

4.1.2. De uitzonderingen op het groepsregime
331. Artikel 84 van het KB gesloten centra beschrijft de gevallen waarin een uitzondering kan worden
gemaakt op het leven in groep.
332.

Deze uitzonderingen houden enerzijds verband met speciale categorieën van bewoners:
- de opvang van gezinnen;
- de afzondering om medische redenen.

Anderzijds zijn ze bedoeld om de orde en de veiligheid in het centrum te bewaren:
- de disciplinaire afzondering;
- het aangepast regime.

333. Artikel 115 van het KB gesloten centra voorziet verder de mogelijkheid om een bewoner
waarvoor er een ernstig risico op zelfdoding bestaat af te zonderen (zie punt 914 en volgende).

4.1.2.1. Speciale categorieën van bewoners
4.1.2.1.1. De opvang van gezinnen
334. Alleen het INAD-centrum, het centrum 127, het centrum 127bis en het CIM vangen gezinnen
op met of zonder kinderen. Overdag blijven ze in elk geval onderworpen aan het groepsregime. De
uitzondering op het groepsregime die voor gezinnen voorzien is in artikel 84, 1°, b van het KB gesloten
centra wordt dus niet strikt toegepast. De gezinnen beschikken niet over individuele leefruimtes.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Op basis van de beslissing van de centrale administratie, worden sinds 15 december 2008 enkel
mannen vastgehouden in het CIM.
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Een uitzondering op het groepsregime is ook voorzien voor de effectieve uitwijzing van de bewoner.
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335.

De volgende tabellen geven een overzicht van de leefregels voor gezinnen in de centra.
Leefregels overdag

INAD

127

127bis

CIM

- één groep
- vrije verplaatsing in het hele centrum
- geen wandeling
- één groep
- vrije verplaatsing in het centrum behalve refter en bibliotheek
- vrije wandeling als de deur naar de binnenplaats open is
- gezinnen, koppels en alleenstaande vrouwen vormen één groep, gescheiden van de alleenstaande
mannen
- vrije verplaatsing in de vleugel
- vrije wandeling twee uur per dag
- gezinnen, koppels en alleenstaande vrouwen vormen één groep, gescheiden van de alleenstaande
mannen
- vrije verplaatsing in de gang (behalve douches)
- verplaatsingen in groep voor de maaltijden
- verplaatsing in groep voor de wandeling twee of drie keer een uur per dag

Leefregels ’s nachts
INAD
127

72

127bis
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CIM

- gezinnen verdeeld over slaapzalen voor mannen en vrouwen
- deuren open
- gezinnen verdeeld over slaapzalen voor mannen en vrouwen (of slaapzalen voor vrouwen)
- deuren open
- gezinskamers
- deuren open
- gezinskamers
- deuren op slot om 21.30 u.

336. Dit leefregime is niet zonder gevolgen voor de gezinsrelaties en de ontwikkeling van het kind
(zie punt 154 en volgende; zie punt 864).
De zaak Muskhadzhiyev en anderen tegen België, over het recht op bescherming van de privacy en het
gezinsleven in het kader van een detentie in het centrum 127bis is momenteel hangend voor het
Europees hof voor de rechten van de mens.

4.1.2.1.2. Medische afzondering
337. Enkel de centrumarts beslist of een bewoner in de groep verzorgd mag worden dan wel naar
de ziekenboeg moet overgebracht worden.114
338. Met uitzondering van het INAD-centrum en het centrum 127 hebben de centra een
ziekenboeg.
De bewoners van deze centra die in medische afzondering moeten, worden overgeplaatst naar het
centrum 127bis of een ziekenhuis.

114

KB gesloten centra, artikel 54, § 1 en artikel 84, 1°, a.
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4.1.2.2. De uitzonderingen in verband met de orde en de veiligheid: de disciplinaire
afzondering en het aangepast regime
339.

De volgende tabel geeft een overzicht per centrum van het aantal afzonderingen in 2007:
Bevolking van het centrum in 2007

Disciplinaire afzondering
max 24 u.
24 à 48 u.
Totaal

Aangepast regime115

127bis

2026

152

9

161

18

CIB
CIM

967
1328

128
170

20
46

148
216

136
335

CIV

1321

280

8

288

19

Totaal

5642

730

83

813

508

Het INAD-centrum en het centrum 127 beschikken noch over isolatiecellen, noch over individuele
kamers. Indien een bewoner uit het centrum 127 in disciplinaire afzondering wordt geplaatst, wordt hij
naar een ander centrum overgebracht.
340. Onder voorbehoud van de vaststellingen in verband met de verlenging van de disciplinaire
afzondering via de plaatsing in aangepast regime werd slechts één geval van disciplinaire afzondering
van meer dan 48 uur genoteerd tijdens de onderzochte periode.

Het CIM en in mindere mate het CIB maken regelmatig gebruik van het aangepast regime, terwijl dit
slechts zelden wordt toegepast in het CIV en in het centrum 127bis.

4.1.2.2.1. Disciplinaire afzondering
a) Wettelijke omkadering
341. De disciplinaire afzondering is een sanctie116 die enkel mag worden opgelegd wegens fysieke
agressie of vandalisme of wanneer een bewoner drie maal een inbreuk gepleegd heeft.117
De bewoner kan afgezonderd worden voor een maximale duur van 24 uur. Indien zijn gedrag de
herintegratie in de groep onmogelijk maakt, kan de directeur-generaal van de dienst
Vreemdelingenzaken twee verlengingen van 24 uur toestaan.
In vier gevallen, te weten de ontsnappingspoging, vrijwillige slagen en verwondingen, dreigingen met
geweld en opzettelijke beschadigingen, kan de centrumdirecteur onmiddellijk een afzondering van 48
uur voorstellen aan de directeur-generaal.
Enkel de minister kan een afzondering van meer dan 72 uur goedkeuren, met een maximum van vijf
dagen.

115

116

117

Deze cijfers hebben betrekking op het aangepast regime, alle types samen, want de cijfers meegedeeld door de dienst
Vreemdelingenzaken staan niet toe om het onderscheid te maken tussen het toegekend aangepast regime en het verplicht
aangepast regime.
In het advies bij het ontwerp van het KB gesloten centra benadrukt de Raad van State dat de beoogde ordemaatregelen
lijken op sancties en dat de term ‘sanctie’ de woorden ‘ordemaatregelen’ moet vervangen in het hele koninklijk besluit. Dit
advies werd niet gevolgd.
Artikel 98, §2, alinea 4, van het KB gesloten centra.
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Het CIV maakt meer gebruik van de disciplinaire afzondering van 24 uur dan de andere centra maar
past slechts uitzonderlijk de verlenging van de maatregel toe.
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b) Leefregime
342. De bewoner wordt, nadat hij gefouilleerd werd, afgezonderd in een lokaal dat in alle centra
zowel door de bewoners als door het personeel ‘cel’ wordt genoemd. De afzonderingsruimtes van de
gesloten centra voldoen meestal aan de CPT-normen op dat vlak maar hebben wel de kenmerken van
een cel: deuren met een kijkgat, geen meubilair, een betonblok met daarop een schuimrubberen
matras, een blok met toilet en gootsteen en een raam met tralies.
343. Het KB gesloten centra legt een verplichte, snelle en
dagelijkse medische opvolging op van de bewoner die in
afzondering is geplaatst.
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344. De beperkingen die aan de bewoner worden
opgelegd tijdens zijn afzondering worden nergens
omschreven. In de praktijk behoudt hij uitsluitend de
rechten die gegarandeerd zijn door verschillende
bepalingen van het KB gesloten centra en hem niet kunnen
worden ontnomen: drie maaltijden per dag, een
gebedenboek, een uur per dag wandeling in de buitenlucht
(alleen), bezoek van zijn advocaat, zijn diplomatieke en
consulaire vertegenwoordigers en van zijn familie in de
eerste graad.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In het KB is al opgenomen wat minimum moet voorzien
worden.
De deur van de afzonderingsruimte (CIB, 5 september

345. De afzondering is strenger in de centra dan in de 2008)
gevangenissen. De omzendbrief betreffende de plaatsing in
strafcel in de gevangenis118 bepaalt dat de straf uitsluitend ligt in de sociale afzondering. De
gedetineerde in strafcel wordt niet automatisch uitgesloten van individuele activiteiten of activiteiten
die geen contact met de buitenwereld vereisen (kantine, post, lezen, …). Desgevallend moeten deze
uitsluitingen samen met de opsluiting in de strafcel als sanctie opgelegd worden. In het penitentiaire
kader moet elke beperking van het fysieke en materiële welzijn van de bewoner, bovenop de
afzondering van de groep, gemotiveerd en gerechtvaardigd worden.
346. Het leefregime in disciplinaire afzondering moet beschreven worden in een specifieke bepaling
van het KB gesloten centra en mag de rechten van de bewoner niet meer inperken dan die van de
gedetineerden van gemeen recht.119

118
119

Omzendbrief van 27 maart 1986 van de minister van Justitie.
Zie ook in dezelfde zin artikel 136 van de Wet Dupont: De directeur draagt er zorg voor dat de gedetineerde die in een strafcel
is opgesloten:
1° de maaltijden kan gebruiken onder betamelijke omstandigheden, behoorlijke kledij en schoeisel van de gevangenis ter beschikking
krijgt en zijn uiterlijk en lichamelijke hygiëne fatsoenlijk kan verzorgen;
2° over voldoende lectuur beschikt;
3° de mogelijkheid heeft om minstens één uur per dag in de buitenlucht te verblijven;
4° de individuele vormingsactiviteiten verder kan zetten die niet onverenigbaar zijn met de opsluiting in een strafcel;
5° briefwisseling kan voeren onder de in titel V, hoofdstuk III, afdeling II bepaalde voorwaarden;
6° zijn godsdienst of zijn levensbeschouwing individueel kan beleven en belijden en daartoe dagelijks het bezoek kan ontvangen van
de daarvoor aan de gevangenis verbonden of tot de gevangenis toegelaten vertegenwoordiger van zijn godsdienst of
levensbeschouwing;
7° een beroep kan doen op een advocaat en op de in artikel 104 bedoelde juridische bijstand;
8° een beroep kan doen op psychosociale en medische hulpverlening.
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4.1.2.2.2. Het aangepast regime 120
347. Het aangepast regime is voorzien in artikel 84, 2° van het KB gesloten centra dat het beschrijft
als de afzondering van de bewoner die door zijn gedrag de veiligheid of de rust van de groep in gevaar
brengt. Het betreft een afzondering uit veiligheidsoverwegingen.

a) Beoogde situaties
348.

Het aangepaste regime omvat in de praktijk twee types:
- de toegekende plaatsing (vaak vrijwillig) van de bewoner in een (semi-) individuele kamer, die
buiten een vleugel is gelegen. Dit noemen wij toegekend aangepast regime;
- de gedwongen plaatsing van de bewoner in een afzonderingslokaal of een specifieke kamer
voor het aangepast regime.

Het gedwongen aangepast regime wordt door de centrumdirecties gebruikt om de disciplinaire
afzondering te verlengen, om een bewoner met psychiatrische problemen af te zonderen of om een
moeilijke bewoner uit de groep te weren.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:

b) Het ontbreken van een wettelijk kader
349. In tegenstelling tot de disciplinaire afzondering, is het aangepast regime niet wettelijk omkaderd.
Noch de duur, noch de opvolging van deze afzondering zijn gereglementeerd.
Om deze juridische leemte te vullen, heeft de dienst Vreemdelingenzaken dienstnota’s betreffende het
aangepast regime opgesteld.
1. De dienstnota van 31 juli 2003 vermeldt dat de plaatsing in aangepast regime een
veiligheidsmaatregel is die kan worden genomen wegens onaangepast gedrag of voor kleine
inbreuken in verband met het groepsregime. De nota preciseert dat de bewoner al zijn
rechten moet blijven genieten en maximaal gebruik moet kunnen maken van de voordelen
van het groepsregime. Er wordt ook aan de centra gevraagd om een huishoudelijk
reglement op te stellen voor de bewoners in aangepast regime en om dit voor te leggen aan
de cel Coördinatie en Controle van de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken.
2. De dienstnota van 2 maart 2004 verduidelijkt dat een plaatsing in disiciplinaire afzondering
niet systematisch mag leiden tot een plaatsing in aangepast regime. Deze laatste moet altijd
het voorwerp uitmaken van een voorafgaande grondige evaluatie.
3. Op 30 november 2004 wees de dienst Vreemdelingenzaken de directeurs op het feit dat
hoofdstuk 2, sectie 4 (ordemaatregelen) van het KB gesloten centra integraal van toepassing
is op de bewoners die in aangepast regime geplaatst zijn. Het betreft de artikelen 97 tot 103
van het KB gesloten centra die de disciplinaire afzondering behandelen.
120

Het CIV gebruikt een andere terminologie en heeft het over ‘gedifferentieerd’ of ‘semigedifferentieerd’ regime.
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‘Het gedwongen aangepast regime wordt gebruikt om de disciplinaire afzondering te verlengen’ is een
foutieve weergave van de praktijk, namelijk het gaat om 2 verschillende maatregelen: het ene betreft een
maatregel teneinde het in gevaar brengen van het groepsregime te verhelpen (het gedwongen
aangepast regime) en het andere gaat om een persoonlijke maatregel wegens het individueel gedrag
van een bewoner (de disciplinaire afzondering).
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4. In december 2006 eist de dienst Vreemdelingenzaken dat hem een verslag wordt bezorgd
zowel bij het begin als bij het einde van de plaatsing in aangepast regime.
Het verslag bij het begin van de plaatsing moet vermelden:
- de motivering van de beslissing en het regime dat van toepassing zal zijn;
- de feiten die zich voorgedaan hebben vóór de beslissing tot plaatsing in afzondering en de
inspanningen die geleverd werden om de betrokken persoon op te nemen in het
groepsleven;
- de voorziene opvolging.
Het eindrapport moet dan weer vermelden:
- de duur van de afzondering;
- het gedrag van de bewoner tijdens het aangepast regime;
- een synthese van de uitzonderingen die gemaakt werden op het regime dat bij aanvang van
de plaatsing voorzien was en de motivering ervan;
- de omkadering en de geboden begeleiding;
- desgevallend de externe expertise en toekomstige opvolging
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Deze dienstnota verduidelijkt nog dat het aangepast regime bedoeld is voor bewoners:
- die regelmatig inbreuken plegen op de interne reglementering;
- die psychische of psychiatrische problemen zouden kunnen hebben;
- die problematisch gedrag vertonen.
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Deze bewoners moeten een aangepaste interne multidisciplinaire opvolging krijgen en indien
nodig moet beroep worden gedaan op een externe expertise.
Een plaatsing in een andere instelling kan gevraagd worden door de bewonersattaché of de
psycholoog. In dat geval krijgt de bewoner een bevel om het grondgebied te verlaten dat
verlengd kan worden tijdens de duur van zijn behandeling. Er kan ook worden gezocht naar een
oplossing op lange termijn, zoals repatriëring of regularisering omwille van medische redenen.
Deze dienstnota legt ook de nadruk op de strikte toepassing van alle instructies en vraagt
bijzondere aandacht voor ‘het menselijk onthaal, de toepassing van de reglementering en de
hygiëne’.
350.

Deze dienstnota’s krijgen slechts zelden gevolg.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het is onjuist dat de dienstnota’s niet opgevolgd worden.
Uit de documenten de dienst Vreemdelingenzaken voorlegde, blijkt niet dat er maatregelen getroffen
zijn om het naleven van zijn instructies te waarborgen.
Het onderzoeksteam heeft vastgesteld dat:
- de garanties voorzien door het KB gesloten centra voor de disciplinaire afzondering niet
toegepast worden op de plaatsing in gedwongen aangepast regime;
- uitgezonderd het recht om te roken, worden de voordelen van het groepsregime niet
gehandhaafd bij het gedwongen aangepast regime;
- de verslagen bij het begin van de plaatsing in aangepast regime vermelden noch het regime
dat concreet zal worden toegepast noch de pogingen die werden ondernomen om de
bewoner in het groepsregime te houden;
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- de eindverslagen vermelden enkel de einddatum van de afzondering;
- in geen enkel van de dossiers die geraadpleegd werden tijdens het onderzoek, werd een
externe expertise aangevraagd.
Naast het feit dat de gesloten centra de dienstnota van 30 november 2004 niet toepassen is er ook
het gegeven dat de Klachtencommissie van mening is dat hoofdstuk 2, sectie 4 van titel III van het KB
gesloten centra niet van toepassing is op een andere dan de disciplinaire afzondering: zij vermeldt dit
expliciet in de motivering van haar aanbeveling 2008 - NL - 3 van 29 februari 2008. Het permanent
secretariaat van de commissie van zijn kant verwierp een klacht van een bewoner van het CIM over
het feit dat hij op 14 december 2007 al een maand in de cel zat, overwegende dat deze klacht geen
verband hield met een artikel van het KB gesloten centra.
Betreffende de beschreven klacht:

Op 29/11/2007 geeft hij bij de sociaal assistent aan dat hij een klacht wil indien, namelijk tegen de
mensen die hem steeds komen opzoeken zonder dat hij dat wil en omdat hij op aangepast regime moet
blijven. Hij wil niet geholpen worden bij het schrijven van de klacht, want de sociale assistent en de
directie mogen de inhoud van de klacht niet kennen. In de volgende week is de sociaal assistent opnieuw
bij de bewoner langs geweest en gaf hij aan dat hij goed nagedacht heeft en geen klacht indient. Op
13/12/2007 geeft de bewoner aan de opvoeder opnieuw aan dat hij een klacht wil indienen. Dit wordt
doorgegeven aan de directie van wacht die met de bewoner komt spreken. Op 14/12/2007 schrijft de
bewoner een klacht. Op 16/12/2007 schrijft de bewoner een brief dat hij de klacht van 14/12/2007 wil
intrekken. Zowel de klacht als de schriftelijke melding van intrekking van de klacht zijn door een
personeelslid geschreven op vraag van betrokkene, aangezien hij niet of niet genoeg kan schrijven. Hij
heeft beide documenten ondertekend.
351. Het ontbreken van een wettelijk kader voor de plaatsing in aangepast regime brengt een groot
risico op willekeur met zich mee en de dienstnota’s bieden geen doeltreffende bescherming tegen dit
risico, a fortiori als de correcte naleving ervan niet gecontroleerd wordt.
Het interne reglement voor het personeel van het CIV vermeldt dat het gedwongen aangepaste
regime een preventieve maatregel is die elk risico op spanning in de groep zou moeten wegnemen121 met
als doelstelling de zo snel mogelijke herintegratie in de groep. Deze ingesteldheid komt ook tot uiting
in de fiche betreffende het gedwongen aangepast regime die het centrum gebruikt. Zij vraagt een
beschrijving van de feiten en uitleg bij de pogingen die ondernomen werden om te vermijden dat de

121

Vrije vertaling.
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De bewoner komt op 13/11/2007 het centrum binnen. Bij intake geeft hij aan dat hij onder geen beding
de groep in wil. Bij een gesprek met de veiligheidsassistent-coördinator geeft hij aan dat hij rustig op een
aparte kamer wil gaan, als hij verplicht wordt om toch de groep in te gaan zal hij de boel afbreken, zodat
hij toch apart kan. Hij is tot op het moment van vrijstelling op 03/01/2008 op aangepast regime
gebleven. Op 18/12/2007 geeft bewoner aan dat hij zijn individuele kamer beu is. Er wordt beslist dat
bewoner met groep blok I mag wandelen en verder op aangepast regime blijft. Evaluatie en eventuele
uitbreiding van het regime naar de groep zal de volgende dag bekeken worden. Bewoner gaat niet
akkoord, hij wil niet met blok I wandelen, enkel met blok V. Tijdens zijn verblijf op aangepast regime heeft
hij een aantal keer aangegeven dat hij niet naar de groep wil en dat hij overgeplaatst wil worden naar
een ander centrum.
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betrokkene in aangepast regime moet worden geplaatst122 en vermeldt dat de opvolging bestaat uit de
begeleiding voorzien om de herintegratie van de betrokkene in de groep zo snel mogelijk te laten
plaatsvinden123.
De fiche voor de verdere opvolging van de afzondering in gedwongen aangepast regime voorziet de
administratieve opvolging van de interventies van de verschillende diensten van het centrum, de
coördinatie ervan en geeft een vrij gedetailleerd beeld van de situatie van de bewoner. Deze twee
documenten dragen bij tot de transparantie van de werking van het centrum en zouden in alle centra
gebruikt kunnen worden.
352. Daar het gaat om een maatregel die de rechten van de bewoners inperkt, vereist de
rechtszekerheid dat deze vorm van afzondering wettelijk geregeld wordt met dien verstande dat de
rechten toegekend aan de bewoners in gedwongen aangepast regime niet minder mogen zijn dan
deze van de gedetineerden van gemeen recht in een gelijkaardige situatie124. Ongeacht de reden voor
detentie moet het wettelijk kader garanderen dat de afzonderingsregimes niet kunnen leiden tot een
onmenselijke of vernederende behandeling.

c) Toegekend aangepast regime
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353. Dit type afzondering wordt toegepast bij moeilijkheden om te integreren binnen de groep,
zonder dat er sprake is van ernstige persoonlijke moeilijkheden. Het betreft snurkers, daklozen die niet
aangepast zijn aan het groepsleven, travestieten, bewoners met psychologische moeilijkheden die
toezicht nodig hebben … De plaatsing kan beperkt worden tot de nacht of een gedeelte van de dag.
Uittreksel uit de evaluatiefiche van het toegekend aangepast regime van de heer I.Z. in het CIV:
Sinds een maand verblijft de heer I.Z. in het CIV, voor zijn tweede verblijf in minder dan 6 maanden. Hij was tijdens
zijn eerste verblijf in halfgedifferentieerd regime geplaatst omwille van zijn problematische gedrag in groep (erg
onzeker, vrij incoherent, ...) waardoor hij de zondebok werd van de andere bewoners die met hem solden. Tijdens dit
verblijf gaat het beter, maar hij blijft het moeilijk hebben met het samenleven, vooral wanneer het personeel dat
hem kent (voornamelijk de opvoeders) niet meer aanwezig is om zijn problemen aan te pakken.
Hij vraagt dus al sinds enkele weken om terug te keren naar het halfgedifferentieerd regime (alleen slapen) en om
de dag in de vleugel door te brengen. Daar er geen mogelijkheid is om één van de laatste vier kamers van de
ziekenboeg voor hem te reserveren, stelde de psycholoog een kamer van de blok voor afscheiding van de groep voor
en leidde hem rond. Hij bleek enthousiast. De directeur ging ermee akkoord dat hij daar ’s nachts zou slapen en
overdag opnieuw naar de vleugel gaat.

122
123
124

Vrije vertaling.
Vrije vertaling.
Artikel 105 tot 121 van de Wet Dupont voert twee veiligheidsregimes in: de bijzondere veiligheidsmaatregelen en het
individuele veiligheidsregime.
Voor het eerste voorziet de procedure:
• Het recht om voorafgaand of snel gehoord te worden door de directeur van de gevangenis;
• Het nemen van beslissingen door de directeur;
• De schriftelijke mededeling van de beslissing en de motivering aan de gedetineerde;
• Het bijhouden van een lokaal register.
Voor het tweede komen daarbij de volgende proceduregaranties:
• Het recht om bijgestaan te worden door een raadsman;
• Het nemen van een beslissing door de directeur-generaal op speciaal en gemotiveerd voorstel van de directeur en
medisch advies;
• Het recht om bezwaar aan te tekenen;
• Het bijhouden van een centraal register.
Vervolgens worden voorwaarden van duur opgelegd: de bijzondere veiligheidsmaatregelen worden gedurende maximum
zeven dagen genomen, en zijn drie maal verlengbaar. Na eenentwintig dagen gaat de gedetineerde over op een individueel
veiligheidsregime voor maximum twee maanden, onbeperkt verlengbaar, volgens de aanvankelijke procedure, vergezeld van
een psychosociaal rapport.
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354. De bewoner krijgt een specifieke omkadering en zijn regime maakt het voorwerp uit van een
multidisciplinaire evaluatie. Het doel blijft de herintegratie in de groep. Deze praktijk moet toegejuicht
worden daar zij een zekere flexibiliteit brengt in het groepsregime. Ze voldoet echter niet volledig aan
de privacybehoefte van de bewoners (zie punt 322 en volgende).

d) Aangepast regime of disciplinaire afzondering?
355. Uit de overzichtstabel onder punt 339, en uit het onderzoek van de registers voor disciplinaire
afzondering en gedwongen aangepast regime moet geconcludeerd worden dat er twee praktijken
bestaan in het gebruik van het aangepast regime:
- het CIV en het centrum 127bis maken relatief uitzonderlijk gebruik van het aangepast regime;
- het CIB en het CIM gebruiken het aangepast regime ook in het kader van hun disciplinair
beleid.
Uittreksel uit de ‘Onthaalbrochure’ van het CIB:
7. Soms is sanctioneren nodig
[…] als blijkt dat u niet in staat bent door uw gedrag een groepsleven vol te houden, dan kan de directie beslissen
om u over te plaatsen naar een kleinere groep met een beperkter regime. Je behoudt de minimumrechten (telefoon
en bezoek). De mogelijkheden van sport en spel zijn echter beperkt. Gewoonlijk is dit voor een periode van 5 dagen.
In geval van herhaling is de maximumduur 10 dagen.

357. De centra interpreteren deze bepaling als een toelating om bewoners af te zonderen die
moeilijk handelbaar zijn in de groep, zonder dat ze noodzakelijk een gevaar vormen voor deze groep.
Deze interpretatie is strijdig met de tekst. Ze heeft niet de veiligheid of de rust van de groep op het
oog maar is duidelijk bedoeld om de controle over de groep gemakkelijker te maken.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Onterechte stelling: iedere beslissing terzake is ingegeven om de veiligheid en rust in de groep te
garanderen.
358. Het ontbreken van een wettelijk kader voor het aangepast regime zet voor de directies de deur
open om zich een vrijheid van beslissing toe te eigenen die ze niet hebben voor de disciplinaire
afzondering.
Het gebruik van het gedwongen aangepast regime maakt het immers mogelijk de bewoner langer af te
zonderen dan de 72 uur tot maximum 5 dagen die voorzien zijn voor de disciplinaire afzondering. Het
is dan ook geen uitzondering dat de afzondering in gedwongen aangepast regime vijf, tien of twintig
dagen duurt.
359. De werkgroep die in het CIV opgericht werd om een project inzake gedwongen aangepast
regime uit te werken stelde in 2006 vast dat de toepassing van het aangepast regime zoals voorzien in
het KB, met toegang tot alle voordelen van het collectief regime voor de bewoners die zich niet in de groep
integreren, slechts theoretisch is. Dit aangepast regime gelijkt meer op een disciplinaire afzondering met
beperkte voordelen: toegang tot de binnenplaats, de mogelijkheid om te roken en om een douche te
nemen125.
125

Vrije vertaling.
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356. Artikel 84, 2°, a), van het KB gesloten centra voert een veiligheidsafzondering in voor de
bewoner die de veiligheid of de rust van de groep in gevaar brengt. Het Verslag aan de Koning
vermeldt een ‘gevaar voor de leefgroep’.
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De verwarring tussen de disciplinaire afzondering en de afzondering om veiligheidsredenen wordt nog
groter wanneer het aangepast regime wordt opgelegd aansluitend op een disciplinaire afzondering.
Deze praktijk werd vastgesteld in de vier centra, zij het in zeer beperkte mate in het centrum 127bis en
het CIV.
Tijdens het oproer van 20 juli 2008 in het CIM zette de heer A.B. de bewoners ertoe aan te revolteren. Hij
probeerde de deur van de vleugel te forceren om bij de oproerkraaiers op de binnenplaats te geraken. Hij
werd onmiddellijk gedurende 48 uur in disciplinaire afzondering geplaatst. Aansluitend daarop werd hij in
aangepast regime geplaatst omdat zijn gedrag en zijn uitspraken duidelijk maakten dat hij nog niet klaar was om
het groepsregime opnieuw mee te maken.
De heer A.B.: Iedere dag kwam een opvoedster langs om te vragen of ik naar de groep wou terugkeren. Ik
antwoordde dat ik nooit problemen had gehad met de groep en ik vroeg: ‘Zeg me dan tenminste tot wanneer ik in
de cel moet blijven.’ Na 2 dagen mocht ik roken. Ik heb 9 dagen in de cel doorgebracht.

Artikel 101 van het KB gesloten centra dat voor de disciplinaire afzondering twee verlengingen van 24
uur toestaat, doet daarvoor een beroep op de notie van ‘de onmogelijkheid tot herintegratie in de
groep’. Dat is niet zo met artikel 84.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Betreffende dit geval, kan het volgende worden toegevoegd ter verduidelijking.
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De bewoner wordt op 20/07/2008 voor 48u op isolatie geplaatst omdat hij één van de onruststokers is
in blok I en vernielingen heeft aangebracht in de dagzaal.
Bij afloop van de isolatie op 22/07/2008 wordt bewoner niet groepsgeschikt geacht. Er wordt contact
opgenomen met de adviseur-generaal om haar advies in de situatie te vragen. Zij geeft toestemming om
bewoner op aangepast regime te plaatsen bij afloop van de isolatie.
Motivatie begin aangepast regime: betrokkene werd op 20/07/2008 op strafisolatie geplaatst wegens
vernielingen in de dagzaal en opruien van de groep. Daar betrokkene wegens zijn gedrag, houding en
uitspraken nog niet geschikt is om naar de leefgroep terug te keren wordt betrokkene op een aangepast
regime-kamer geplaatst in afwachting van een mogelijke reı̈ntegratie in de groep. Bewoner is op
28/07/2008 terug naar de groep in blok I gegaan.
In voorkomend geval wordt betrokkene dus in eerste instantie op disciplinaire afzondering geplaatst als
sanctie. Tijdens zijn isolatie geeft betrokkene aan dat zijn gedrag nog steeds van dien aard is om de
veiligheid van de groep in het gedrang te brengen. Dus het staat in deze vast dat hij door zijn gedrag blijk
geeft dat de rust en de veiligheid van de groep in gevaar wordt gebracht indien hij na de disciplinaire
afzondering in de groep zou worden gebracht, vandaar dat betrokkene in tweede instantie om
veiligheidsredenen op aangepast regime werd geplaatst. Hierover bestaat geen verwarring: hier gaat het
om twee verschillende zaken: enerzijds een persoonlijke maatregel wegens het individueel gedrag van de
bewoner, en anderzijds het in gevaar brengen van het groepsregime.
360. Het onderzoeksteam zag een bewoner van het CIM die al 26 dagen in een lokaal voor
aangepast regime zat na een disciplinaire afzondering van 48 uur.
361. Het misbruik van het aangepast regime als vervanging of verlenging van de disciplinaire
afzondering is een vorm van machtsmisbruik die onmiddellijk moet stoppen.
362. Deze vaststellingen tonen ook aan dat een te streng gemeenschappelijk regime spanningen doet
ontstaan en dat het groepsregime niet geschikt is voor bepaalde categorieën van bewoners. Ze tonen
aan dat er nood is aan leefeenheden waar het groepsregime minder zwaar is en waar de bewoner
meer autonomie heeft. Het wekt dan ook geen verbazing dat het aangepast regime veel minder
gebruikt wordt in de centra waar de bewoners in kleinere kamers verblijven in plaats van in slaapzalen
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en waar het leefregime minder streng is (weinig vaste uurroosters, vrije toegang tot de kamers en
dagzalen, bijkomende wandelingen, enz.).
363. Kortom, als het groepsregime voldoende soepel is en de autonomie van de bewoners
voldoende respecteert, zou het aangepast regime enkel als doel moeten hebben om:
- tegemoet te komen aan de nood aan privacy van de bewoners door hen toe te laten om
zich tijdelijk van de groep af te zonderen;
- een bewoner af te zonderen waarvan het gedrag de veiligheid en de rust van de groep of zijn
eigen veiligheid in het gevaar brengt zonder een inbreuk uit te maken op de reglementering.
Enkel in het tweede geval, en voor zover de omstandigheden het rechtvaardigen, kan de bewoner
opgesloten worden in een kamer bestemd voor het aangepast regime en specifiek daartoe uitgerust.
Dit betekent dat zij voldoende comfort moet bieden en nauwelijks of geen gelijkenissen mag vertonen
met de zogenaamde isolatiecel voor de disciplinaire afzondering.

e) Afzondering van bewoners met psychische problemen

365. Uit de raadpleging van de registers van de centra en de gesprekken met het personeel over
deze problematiek, blijkt dat het beleid van de dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot deze
categorie bewoners prioritair gericht blijft op verwijdering overeenkomstig de dienstnota van 5 mei
2006.
366. Tijdens de voorbereiding van de verwijdering, moeten de centra deze personen opvangen met
de middelen die zij ter beschikking hebben. Hier moet nogmaals aangestipt worden dat de centra niet
zelf beslissen wie het centrum binnenkomt of verlaat.
367. Sommige centrumdirecties zeggen dat ze regelmatig, maar meestal zonder succes, proberen om
de medewerking van psychiaters te krijgen. In geen van de geraadpleegde dossiers werd echter gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om beroep te doen op externe expertise.
368. Het ontbreken van een specifieke opleiding van het personeel van de centra over de aanpak
van psychiatrische problemen en een gebrek aan gespecialiseerde externe ondersteuning kan ertoe
leiden dat gedrag dat inderdaad grensoverschrijdend, maar vooral toch pathologische van aard is, wordt
beschouwd als een daad van insubordinatie.126
369. In 2007 wezen de auteurs van de LIBE-studie127 op het risico van het plaatsen in afzondering van
personen met psychiatrische problemen in de centra.

126

127

Vrije vertaling. CPT, rapport aan de Belgische overheid in verband met het bezoek aan België door het CPT van 18 tot 27
april 2005, p. 43; 3de algemeen verslag [CPT/Inf (93) 12] 43. Een mentaal zieke gedetineerde moet opgenomen en behandeld
worden in een ziekenhuismilieu dat op gepaste manier is uitgerust en voorzien van gekwalificeerd personeel.
Study on the conditions in centres for third country national (detention camps, open centres as well as transit centres and
transit zones) with a particular focus on provisions and facilities for persons with special needs in the 25 EU member states,
december 2007, p. 78.
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364. Volgens instructies van de dienst Vreemdelingenzaken van 5 mei 2006 behoren psychotische
patiënten tot de personen die snel of met een specifieke begeleiding verwijderd moeten worden en
die als zodanig bij de centrale diensten moeten worden aangegeven. De dienstnota van 14 december
2006 betreffende het aangepast regime bepaalt echter dat personen met psychische of psychiatrische
problemen op korte termijn intern een multidisciplinaire opvolging kunnen krijgen of kunnen geplaatst
worden in een andere instelling en op lange termijn gerepatrieerd kunnen worden of een regularisatie
kunnen krijgen om medische redenen.
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Uit de raadpleging van de registers van de gesloten centra blijkt inderdaad dat deze personen
regelmatig in disciplinaire afzondering worden geplaatst bovenop de plaatsing in een aangepast regime.
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Uittreksel uit de evaluatiefiche van het gedifferentieerd regime van de heer M.B. in het CIV:
De heer M.B. verblijft sinds 11/02/2008 in het CIV.
De betrokkene had enkele geschillen met andere bewoners maar is altijd beleefd gebleven ten opzichte van het
personeel.
Sinds enkele dagen vertoont de betrokkene abnormaal gedrag en heeft hij slaapstoornissen: hij blijft de hele nacht
wakker, klampt zich vast aan de tralies, wandelt in de vleugel rond met een vuilnisbak, doet zich voor als
verschillende personages.
Werd gezien door de psycholoog op 11/03: zie psychologisch rapport.
Op 12/03 nadat hij terugkwam van de rechtbank in disciplinaire afzondering geplaatst wegens ongestructureerd en
exuberant gedrag.
’s Avonds en ’s nachts tijdens de afzondering zette de heer M.B. zijn cel onder water en bekladde hij de muren met
zijn uitwerpselen.
Op 13/03: we hebben geprobeerd hem zijn cel te doen schoonmaken maar zonder succes.
Op 14/03 zit de betrokkene nog steeds in gedifferentieerd regime: spreekt wartaal, imiteert kungfu handelingen,
beschadiging van de cel, ...
Terugsturing naar de grens voorzien op 17/03.
Bilaterale overname (Frankrijk).
Is een externe expertise of een opname in een andere instelling voorzien? Neen.
Werd vanuit het standpunt van de verwijdering/het verblijf een medisch bezwaar geformuleerd? Neen.
Volgens de opvolgingsfiche kreeg de heer M.B. tussen 13 en 14 maart 6 maal bezoek van de psycholoog en 2
maal van de medische dienst. Tijdens het weekend werden alle bezoeken stopgezet. De heer M.B. werd terug
naar de grens gebracht op maandag na een bezoek van de medische dienst.

370. Artsen Zonder Grenzen (AZG) meldt dat 6% van de gedetineerden die gezien werden door
zijn personeel werd geı̈dentificeerd als psychiatrische patiënt met een zwaardere problematiek die reeds
bestond voor detentie. Zij hadden nood aan een psychiatrische opname. Hun gemiddelde opsluitingsduur
bedroeg 62 dagen. (…) In de helft van de psychiatrische dossiers vonden overplaatsingen tussen
verschillende centra plaats. Dit veroorzaakt extra instabiliteit voor gedetineerden met psychiatrische
problemen.128.
De medische diensten van de centra zijn van mening dat de aanwezigheid van zware psychiatrische
gevallen een groot probleem is waarvoor dringend een oplossing gevonden moet worden (zie punt
905 en volgende).
371. Vandaag wordt algemeen aangenomen dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens vereist van een Staat that the manner and method of the execution of the measure do not
subject him [de betrokkene] to distress or hardship of an intensity exceeding the unavoidable level of
suffering inherent in detention129.
372. In zijn nota bij het arrest Rivière v. Frankrijk meldt J-P Céré: Zoals het Europees Hof gepast
aanhaalt, voorziet de weliswaar niet bindende aanbeveling nr. R (98) van het Comité van ministers van de
Raad van Europa betreffende de ethische en organisatiegebonden aspecten van de gezondheidszorg in een
penitentiair milieu ook dat de gedetineerden die lijden aan ernstige psychische aandoeningen geplaatst en
verzorgd moeten kunnen worden in een ziekenhuisafdeling die voorzien is van de gepaste uitrusting en over

128
129

AZG, De menselijke kost van detentie. De gesloten centra voor vreemdelingen in België, p. 22.
Cfr. ondermeer EHRM, arrest van 30 juli 1998, Aerts v. België; arrest van 26 oktober 2000, Kudla v. Polen; arrest van 16
december 1999, V. v. Verenigd Koningrijk; arrest van 4 februari 2003, Lorsée en al. v. Nederland; arrest van 4 juli 2006,
Ramirez Sanchez v. Frankrijk.
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gekwalificeerd personeel beschikt.130 Hij voegt eraan toe dat het Hof zich ook had kunnen steunen op
artikel 12-1 van de nieuwe Europese penitentiaire regels dat bepaalt dat personen die lijden aan psychische
ziekten en waarvan de geestelijke gezondheidstoestand niet verenigbaar is met de detentie in de
gevangenis, in een speciaal daartoe voorziene instelling moeten worden opgesloten.131
373. Hoewel er bij de plaatsing in een aangepast regime binnen het centrum gezorgd wordt voor
een multidisciplinaire opvolging door het medisch team, het sociaal team, het opvoedersteam, de
psycholoog en de veiligheidsagenten, stemt dit geenszins overeen met een gespecialiseerde medische
behandeling.
374. Volgens J-P Céré is het gebrek aan dagelijkse opvolging van deze categorie gedetineerden door
gespecialiseerd medisch personeel op zich van aard om een voldoende niveau van ernst te behalen om in
het toepassingsgebied van artikel 3 te vallen.132
375. Ten slotte vormt de omgang met deze gevallen een grote bron van stress voor het personeel
dat niet over specifieke hulpmiddelen beschikt om deze personen op te vangen. Dit blijkt uit de
bevindingen van de werkgroep in verband met het beheer van moeilijke gevallen die in het CIV werd
opgericht133.
376. Alle geraadpleegde bronnen besluiten dus dat het verblijf van psychisch zieken in een gesloten
centrum totaal onaangepast is. Wanneer zij in een afzonderingsregime geplaatst worden, kan hun
verblijf de vorm aannemen van een onmenselijke en vernederende behandeling.
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377. In afwachting moet de afzondering van een bewoner met een psychische probleem
voorafgegaan worden door een medische evaluatie want, zoals de Raad van State stelde in het kader
van de vernietiging van artikel 115 van het KB gesloten centra134, is het niet zeker dat een beslissing tot
afzondering die genomen wordt zonder voorafgaand medisch advies de gezondheid van de betrokken
persoon bevordert en dus toelaatbaar is in het licht van artikel 8, §2, van het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens.
378. We herinneren er in dit verband aan dat de wet Dupont voorziet dat het uitbrengen van een
medisch advies over een plaatsing in afzondering om veiligheidsredenen of in disciplinaire afzondering
tot de taak behoort van een adviserende arts en niet van de behandelende arts.

4.1.2.3. Afzondering voorafgaand aan de repatriëring
379. Artikel 84, 3°, a), van het KB gesloten centra voorziet in de afzondering voorafgaand aan de
effectieve verwijdering van de bewoner.
380. Deze vorm van afzondering is niet verder omschreven, noch in het KB gesloten centra, noch in
de algemene dienstnota’s.
130

131
132
133
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J.-P. Céré, « Détention, maladie et traitement inhumain ou dégradant », nota bij het arrest van 11 juli 2006, Rivière v.
Frankrijk, R.T.D.H., 2007, p. 267.
Ibid.
Ibid, p. 268.
Het omgaan met moeilijke gevallen, geweld en spanningen in het Gesloten centrum van Vottem. Resultaten van de
werkgroep van februari tot maart 2006. Vrije vertaling.
R.v.St., arrest van 10 december 2008, n° 188.705.
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Er moet gezocht worden naar alternatieven voor de detentie van personen met psychische problemen
in gesloten centra.
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381. De centra die overgaan tot afzondering voorafgaand aan repatriëring (in geval van weigering tot
verwijdering of zeer vroege vluchten) beschikken over interne instructies betreffende het leefregime in
het kader van de afzondering voor de repatriëring. In het CIV gaat het om een toegekend aangepast
regime in geval van vrijwillige repatriëring en om een gedwongen aangepast regime in geval van
gedwongen repatriëring. In het CIB gelden bij deze afzondering meer beperkingen dan bij de plaatsing
in een aangepast regime, maar minder dan bij een disciplinaire afzondering.
382. Aangezien het hier gaat om een afwijkende situatie die de rechten van de bewoners beperkt,
vereist de rechtszekerheid dat deze vorm van afzondering wettelijk geregeld wordt, zowel wat betreft
de toepassingsvoorwaarden, als de duur en de geldende leefregels.
383. In afwachting moet de dienst Vreemdelingenzaken de praktijken van de centra harmoniseren
aan de hand van algemene instructies.
384. In dezelfde zin stelt de Klachtencommissie in haar aanbeveling 2008 – NL – 3 van 29 februari
2008, ook voor dat artikel 84, 3°, a), van het KB gesloten centra dat de afzondering voor de effectieve
verwijdering van de bewoner toestaat, aangevuld zou worden met een bepaling die deze maatregel in
de tijd beperkt.

4.2. Algemene aanbevelingen
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385. Het regime van het groepsleven moet herzien worden, om de bewoners meer autonomie te
verlenen. De beperkingen op de individuele vrijheid van de bewoners binnen het centrum mogen niet
verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het gemeenschapsleven te organiseren.
386. Er moeten individuele kamers ingericht worden die de bewoners die het wensen, de
mogelijkheid bieden om zich tijdelijk uit de groep terug te trekken.
387.

Gezinnen moeten over individuele leefeenheden beschikken.

388. In het INAD-centrum, het centrum 127 en het centrum 127bis moeten onmiddellijk individuele
kasten geplaatst worden waarin de bewoners hun persoonlijke bezittingen achter slot kunnen
opbergen.
389. De beperkingen die tijdens de disciplinaire afzondering aan de bewoners kunnen opgelegd
worden, moeten in het KB gesloten centra limitatief bepaald worden.
390. Elk risico op verwarring tussen de disciplinaire afzondering en de plaatsing in een aangepast
regime moet worden vermeden. Daarom:
- mag de bewoner die uit disciplinaire afzondering komt, niet om dezelfde redenen in een
aangepast regime worden geplaatst;
- kan de plaatsing in een aangepast regime enkel gebeuren omwille van veiligheidsredenen of
van de rust in de groep en nooit bij wijze van sanctie;
- moet de bewoner tijdens het aangepast regime verblijven in een speciaal daartoe ingerichte
kamer die duidelijk verschilt van de cellen voor disciplinaire afzondering;
- moet elke opgelegde inperking van het gewone regime verantwoord worden en berusten op
redenen die verband houden met de veiligheid of de rust in de groep.
391. De voorwaarden voor het plaatsen in aangepast regime, de duur en de opvolging ervan, alsook
de beperkingen die eraan verbonden kunnen zijn, moeten in het KB gesloten centra worden
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opgenomen. De mogelijkheden tot verlenging van dit aangepast regime moeten vastgelegd worden en
onder het toezicht geplaatst worden van de directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken.
392. De instructies van de dienst Vreemdelingenzaken moeten een duidelijk onderscheid maken
tussen de regels van het toegekend aangepast regime en die van het gedwongen aangepast regime.
393. Alle centra moeten eenvormige evaluatie- en opvolgingsfiches voor het aangepast regime
gebruiken. Het model dat in het CIV gebruikt wordt, kan gelden als inspiratiebron bij de opmaak van
deze fiches.
394. De regels van de afzondering voor de verwijdering, de duur en de opvolging ervan, alsook de
beperkingen die eraan verbonden kunnen zijn, moeten in het KB gesloten centra worden opgenomen.
De praktijk in de verschillende centra moet worden geharmoniseerd.
395. Het contact tussen vrouwen en mannen in de centra moet overdag bevorderd worden en de
restricties op het contact tussen de verschillende categorieën van bewoners moeten beperkt worden
tot het strikt noodzakelijke.
396. De bewoners moeten correcte informatie krijgen over het verloop van de dag. Deze en alle
andere nuttige informatie over het leven in de vleugel moet in de vleugel uitgehangen worden op
valven die hiervoor bestemd zijn en moet actueel gehouden worden.

4.3. Specifieke vaststellingen, bedenkingen en aanbevelingen
4.3.1. Het centrum 127
4.3.1.1. Vaststellingen en bedenkingen
4.3.1.1.1. Groepsregime
398. Bij mooi weer hebben de bewoners de hele dag toegang tot de binnenplaats. Dat draagt in
grote mate bij tot een meer serene en ontspannen sfeer dan in de andere centra. In dit centrum, waar
de bewoners op mekaar gepakt zitten, is deze vrijheid een onschatbare troef. Het is ook het enige
centrum dat de bewoner deze mogelijkheid biedt.
399. Bij slecht weer kan de bewoner echter enkel op verzoek naar buiten. De naleving van artikel 82,
eerste lid, van het KB gesloten centra volgens hetwelk elke bewoner recht heeft op ten minste twee uur
wandeling per dag is dus niet gegarandeerd.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De deur wordt nu steeds (meer dan) 2 uur per dag losgezet zodat de bewoners steeds 2 uur buiten
kunnen. Steeds na ontbijt 1 uur en na middagmaal 1 uur. Het is inderdaad wel geen verplichting voor de
bewoner om 2 uur per dag buiten te gaan maar de mogelijkheid wordt wel gegarandeerd.
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397. Het principe van participatief beheer moet in het KB gesloten centra opgenomen worden,
zodat het voor alle centra geldt.
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4.3.1.1.2. Afzondering
400. In het centrum 127 laat de infrastructuur niet toe dat bewoners in disciplinaire afzondering of in
aangepast regime worden geplaatst. Er is geen afzonderingslokaal in het centrum. Het is nochtans al
gebeurd dat een maatregel tot afzondering werd genomen door de directie van het centrum. In dit
geval wordt de bewoner overgebracht naar een ander centrum. Meestal blijft de bewoner na de
maatregel van afzondering in het centrum waar hij naartoe werd gebracht. In 2007 werden zo 7
maatregelen genomen tot het plaatsen in afzondering.135

4.3.2. Het centrum 127bis
4.3.2.1. Vaststellingen en bedenkingen
401. Het onderzoeksteam heeft vastgesteld dat de cellen voor disciplinaire afzondering van het
centrum 127bis geen ramen hebben en bijgevolg niet voldoen aan de normen van het CPT.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Na de ingebruikname van de nieuwbouw zullen deze cellen niet meer gebruikt worden, tenzij bij grote
problemen/opstanden.
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Bovendien voldoen de huidige cellen wel aan de normen van het CPT-rapport: ze werden bij het bezoek
van het CPT (bezoek van 31.08.97 tot 12.09.97) in orde bevonden.
402. De bewoner die in aangepast regime wordt geplaatst, wordt in een afzonderingslokaal gezet in
de 4de vleugel van het centrum waar de kamers geen toilet of douche hebben. Daar de bewoner
opgesloten is, moet hij beroep doen op een personeelslid.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Na de ingebruikname van de nieuwbouw zullen deze kamers niet meer gebruikt worden voor de AR’s.
Dit was een noodoplossing om bewoners van AR’s niet in een cel te moeten zetten.

4.3.2.2. Aanbevelingen
403.

In de kamers voor disciplinaire afzondering moet natuurlijke lichtinval zijn.

404.

De kamers voor een aangepast regime mogen niet afgesloten worden als er geen sanitair is.

4.3.3. Het CIB
4.3.3.1. Vaststellingen en bedenkingen
405. De verplichting om alle verplaatsingen in groep te maken, onder toezicht van de
veiligheidsagenten en op vaste tijdstippen, beperkt op een overdreven manier de autonomie van de
bewoners.

135

Zes overplaatsingen naar het centrum 127bis en een naar het CIM.
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406. De opsluiting van de bewoners in de slaapzalen tijdens de nacht is een onevenredige aantasting
van hun vrijheid.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De stelling in het voorlopig verslag dat de opsluiting van de bewoners is slaapzalen tijdens de nacht een
onevenredige aantasting is van hun vrijheid houdt geen rekening met de veiligheid van het personeel.
Immers, er moet een afweging gemaakt worden tussen de veiligheid van het personeel en de aantatsing
van de vrijheid van de bewoners.
407. De bewoners hebben elke dag toegang tot de creatheek, wat hen de mogelijkheid biedt om
zich gedeeltelijk van de groep af te zonderen en er, indien ze dit wensen, een middagslaapje te doen.
Deze mogelijkheid is echter onvoldoende om te voldoen aan de privacybehoefte van de bewoners.

4.3.3.2. Aanbevelingen
408. Er moeten alternatieven worden gezocht voor het groepsregime met gesloten deuren. De
beperkingen op de autonomie en de bewegingsvrijheid van de bewoners binnen het centrum moeten
gelimiteerd worden tot het strikt noodzakelijke en mogen niet onevenredig afbreuk doen aan het
fysieke en psychische welzijn van de bewoners.

4.3.4. Het CIM
4.3.4.1. Vaststellingen en bedenkingen
4.3.4.1.1. Groepsregime
410. Het CIM is het gesloten centrum dat het meest op een gevangenis lijkt en waar het meest
strikte groepsregime heerst (zie punt 303).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Er wordt reeds gewerkt naar een opener regime. Zo zijn de wandelingen vrij te kiezen, werden extra
rustmomenten ingebouwd, werd het uur van de douche uitgebreid, enz. Zolang er geen centrale
toezichtpost aanwezig is, waarmee de bewoners op elke locatie zichtbaar zijn, dient er gezocht te
worden naar een evenwicht tussen het welzijn van de bewoner en het welzijn van het personeel.
Er zijn vele klachten over het dagverloop, onder meer over op het eerste gezicht vrij onbeduidende
zaken zoals de onmogelijkheid om een volledige uitzending op televisie te volgen. Tijdens de
onderzoeksperiode, merkten we dat de verplichting om de vleugel minstens vijf maal per dag te
verlaten om naar de maaltijden en de wandeling te gaan, en vooral om naar de slaapzaal te gaan om
21.30u, de bewoners regelmatig verhindert om een uitzending in haar geheel te volgen. Voor
sommigen is dit echter de enige activiteit van de dag. Deze voortdurende onderbrekingen vormen een
onredelijke en onevenredige inbreuk op de vrijheid van de bewoners, die in dit regime reeds minimaal
is.
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409. Het tijdstip waarop de dagzalen worden gesloten en de groep naar de slaapzaal moet, moet
afgestemd worden op de praktijk in het centrum 127bis en het CIV om te komen tot een meer aan
volwassenen aangepast uurrooster.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De bewoners worden momenteel slechts 3 maal verplicht de leefvleugel te verlaten en dit om de
maaltijden te gaan nuttigen in de refter. De bewoners zijn vrij al dan niet deel te nemen aan de
wandelingen. De verplichting om naar de refter te gaan bestaat ook in andere centra. Het groepsregime
op zich verschilt niet grondig van andere centra waar geen geı̈ntegreerde vleugels zijn.
Wat betreft de verplaatsing naar de slaapkamers doet het CIM inspanningen om rekening te houden
met bepaalde televisieuitzendingen (bijv. wereldbeker voetbal).
411. De verplichting om alle verplaatsingen in groep te maken, onder toezicht van de
veiligheidsagenten en op vaste tijdstippen, beperkt op een overdreven manier de autonomie van de
bewoners.
412. De opsluiting van de bewoners in de slaapzalen tijdens de nacht is een onevenredige inbreuk op
hun vrijheid.
Opmerking
van
Vreemdelingenzaken:
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De bewoners worden ’s nachts in de
slaapzaal
ondergebracht
achter
gesloten deur om het evenwicht
tussen het welzijn van het personeel
en het welzijn van de bewoners te
garanderen.
413. Wanneer het om gezinnen gaat,
schendt
dit
regime
ook
de
verplichtingen die voortkomen uit het
Verdrag inzake de rechten van het kind
en uit het artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens.

De slaapzaal wordt om 21.30 u gesloten in het CIM (30 juli 2008)

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In de gezinsvleugel is een regime met open deuren tijdens de dag (vanaf 7u tot 21.30u).
414. Het feit dat de bewoners kunnen vragen om naar de slaapruimte te gaan om te rusten – een
verzoek dat bij wijze van uitzondering wordt toegekend – volstaat totaal niet om te voldoen aan de
privacybehoefte van de bewoners.
415. Een project voor de renovatie van een van de mannenvleugels is momenteel in onderzoek. Dit
project is gericht op het ombouwen van de huidige slaapzalen in vier kleine structuren met douches en
een keuken. Na evaluatie zal beslist worden of ook een tweede vleugel zal verbouwd worden. De
beslissing om het centrum te renoveren en in te richten met geı̈ntegreerde vleugels werd in 2002
genomen. De Regie der Gebouwen heeft de uitvoering van het bouwwerk uitgesteld.

4.3.4.1.2. Aangepast regime
416. Tijdens de bezoeken van 26 mei en 30 juli 2008 stelde de delegatie van de federale
Ombudsman gevallen vast van afzondering in aangepast regime volgend op een disciplinaire
afzondering.
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417. De in het CIM toegepaste praktijk om een bewoner in een gedwongen aangepast regime te
plaatsen na afloop van een disciplinaire afzondering op basis van dezelfde feiten en waartoe op
hetzelfde moment werd beslist, houdt een risico op misbruik in. Indien het CIM een afzondering om
disciplinaire redenen wil verlengen, moet de directie gebruik maken van de wettelijke middelen die ter
beschikking worden gesteld door artikel 101 van het KB gesloten centra. Indien de directie na afloop
van de disciplinaire afzondering van mening is dat de bewoner niet aangepast is aan het groepsleven
omdat hij de veiligheid of de rust van de groep in het gedrang brengt, moet zij een gemotiveerde
beslissing nemen om hem in een aangepast regime te kunnen plaatsen. Dit regime moet duidelijk
verschillen van de disciplinaire afzondering, zowel wat betreft de inrichting van het lokaal waarin de
bewoner verblijft als wat betreft de leefregels die hem worden opgelegd.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Deze beslissing wordt gemotiveerd en genomen op basis van elementen die aangeven dat de bewoner
de rust en veiligheid van de groep in het gedrang zou brengen of op basis van zijn eigen veiligheid te
garanderen. Dus er gebeurt wel degelijk een risicoanalyse.

4.3.4.2. Aanbevelingen

419. Het tijdstip waarop de dagzalen worden gesloten en de groep naar de slaapzaal moet, moet
afgestemd worden op de praktijk in de centra 127bis en CIV, om te komen tot een meer aan
volwassenen aangepast uurrooster.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Dit kan enkel indien het uurrooster van de veiligheidsmedewerkers wordt aangepast. De
onderhandelingen hieromtrent zijn lopende.
420. In de gezinsvleugel moet onmiddellijk een regime met open deuren – zowel overdag als ’s
nachts – worden ingevoerd en de organisatie van het verloop van de dag van de kinderen moet aan de
ouders worden overgelaten.
421. Het project om kleinere leefeenheden te creëren, moet gepaard gaan met maatregelen die
ervoor zorgen dat de bewoners hun dagverloop meer autonoom kunnen bepalen en niet permanent
in een kleine ruimte moeten zitten.
422. De directie van het CIM moet uitsluitend artikel 101 van het KB gesloten centra toepassen om
een disciplinaire afzondering te verlengen.
423. De kamers die gebruikt worden voor het aangepast regime moeten een aangepaste inrichting
krijgen die duidelijk verschilt van die van de cellen voor disciplinaire afzondering.
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418. Er moeten alternatieven worden gezocht voor het strikte groepsregime met gesloten deuren.
De beperkingen op de autonomie en de bewegingsvrijheid van de bewoners binnen het centrum
moeten gelimiteerd worden tot het strikt noodzakelijke en mogen niet onevenredig afbreuk doen aan
het fysieke en psychische welzijn van de bewoners.
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4.3.5. Het CIV
4.3.5.1. Vaststellingen en bedenkingen
4.3.5.1.1. Aangepast regime
424. Momenteel wordt de bewoner die in gedwongen aangepast regime wordt geplaatst naar een
afzonderingslokaal gebracht dat volledig gelijk is aan de cellen voor disciplinaire afzondering en in
dezelfde gang gelegen is. De beperkingen die aan de bewoner worden opgelegd zijn bijna volledig
dezelfde als bij disciplinaire afzondering. Hij behoudt echter wel het recht op toegang tot de
binnenplaats, het recht op roken en op toegang tot de douches.
Wanneer hij in een toegekend aangepast regime wordt geplaatst, wordt hij ondergebracht in een
kamer voor medische afzondering.
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425. Er zijn plannen om een ‘gedifferentieerde vleugel’ te creëren door één van de huidige vleugels
te verbouwen. Deze vleugel zou onderverdeeld zijn in twee delen:
- één van het celtype met tweepersoonskamers die individueler ingericht zijn en overdag
gesloten kunnen worden;
- een ander van het gemeenschappelijke type, bedoeld voor recreatieve en sportieve
activiteiten toegankelijk voor alle vleugels.
426. Volgens de werkgroep van dit project zijn de typeprofielen die mogelijk gehuisvest kunnen
worden in het celgedeelte van de gedifferentieerde vleugel:
1. psychiatrische of psychologische gevallen;
2. asocialen;
3. ex-gedetineerden die gewoon zijn aan het nagenoeg autonome leven en zich niet integreren in
het normale collectieve regime;
4. personen met ernstige hygiëneproblemen;
5. leiders van groepen die collectief problemen stellen, die sterke druk uitoefenen op de andere
bewoners, die andere bewoners bedreigen, enz.;
6. transseksuelen of travestieten;
7. eventueel de NBBM gedurende de korte tijd tussen de bepaling van hun minderjarigheid en hun
opvang elders.136
427. Uit deze opsomming van profielen blijkt dat dit project tezelfdertijd bedoeld is voor
verschillende kwetsbare groepen van bewoners met specifieke noden en voor bewoners die
problemen vormen in het groepsregime.
428. Dit project heeft de verdienste dat geprobeerd wordt om een oplossing te bieden voor de
opvang van bewoners met specifieke behoeften. Toch mag men niet uit het oog verliezen dat het
plaatsen van deze bewoners in eenzelfde vleugel, wel beantwoordt aan de nood om hen af te
zonderen van de groep, maar geen oplossing biedt voor hun individuele specifieke noden en niet mag
leiden tot een voor al deze personen gemeenschappelijk regime.
Het project mag ook niet leiden tot een permanente afzondering van de kwetsbare groepen en van de
‘moeilijke’ bewoners van de rest van het centrum, door hen onder te brengen in afgesloten kamers en
door hen van deelname aan de gemeenschappelijke activiteiten uit te sluiten.
136

Voorwerp van gedifferentieerde vleugel in het CIV – MPM 12. Definitieve samenvatting van de werkgroep, april 2007, III.
Doelpubliek van de gedifferentieerde vleugel (vrije vertaling).
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4.3.5.1.2. Afzondering voorafgaand aan de verwijdering
429. Wat de afzondering voorafgaand aan de verwijdering betreft, verklaarde een bewoner ons dat
de maatschappelijk assistent u vraagt om langs te komen voor de dokter of iets anders en eigenlijk plaatst
men u in de cel om naar Zaventem te gaan zonder het recht om de advocaat te waarschuwen. Wij
hebben niet kunnen nagaan of deze situatie zich regelmatig voordoet.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Verklaring van bewoner die niet onderbouwd is en die geenszins de beleidsregels van het centrum
weerspiegelt.
In geen geval wordt het telefonisch contact tussen de bewoner en zijn advocaat verboden. Soms is
persoonlijk contact met een advocaat niet aan te raden omwille van veiligheidsregelen maar een bezoek
van zijn advocaat wordt nooit effectief verboden (soms wil een advocaat echter de afzonderingskamer
niet betreden).
Ook niet alle bewoners worden afgezonderd voorafgaand aan de repatriëring.
430. Ook de Orde van de Franstalige en Duitstalige balie (OBFG - Ordre des barreaux
francophones et germanophone) wijst op de moeilijke toegang tot de bewoners in het kader van de
afzondering 24 uur voorafgaand aan de verwijdering.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Deze vergelijking is hier echter niet geschikt: in het geval Conka betrof het een oproep aan betrokkenen
om zich aan te bieden, het ging hier om personen die nog in vrijheid waren. In de gesloten centra hebben
de bewoners reeds een beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering ontvangen. De bewoner
weet dat hij het grondgebied moet verlaten, namelijk vóór de beslissing tot vasthouding in een gesloten
centrum kregen de (meeste) bewoners immers reeds een bevel om het grondgebied te verlaten. Een
bevel waar ze geen gevolg hebben aan gegeven. Bovendien krijgen de betrokkenen vanaf de
binnenkomst in het centrum informatie (mondeling, DVD, brochures) over de reden van hun verblijf in het
centrum, namelijk de terugkeer.

4.3.5.2. Aanbevelingen
432. Het project voor de gedifferentieerde vleugel moet rekening houden met de specifieke noden
van elk betrokken profiel en tegelijk de contacten handhaven tussen de bewoners die er worden
geplaatst en de rest van de bewoners van het centrum. Elke beperking op het gemeenschappelijk
regime moet gerechtvaardigd worden, moet gebaseerd zijn op motieven die verband houden met de
veiligheid of de rust in de groep en mag niet op onevenredige wijze afbreuk doen aan de belangen van
de bewoner.

137

EHRM, arrest van 5 februari 2002, Conka vs. België.
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431. Dergelijke praktijk moet gestopt worden. We herinneren eraan dat in het arrest Conka vs. België
het Europees hof voor de rechten van de mens in verband met het gebruik van listen door de
administratie verklaarde: It follows that, even as regards overstayers, a conscious decision by the authorities
to facilitate or improve the effectiveness of a planned operation for the expulsion of aliens by misleading
them about the purpose of a notice so as to make it easier to deprive them of their liberty is not compatible
with Article 5137.
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433. In afwachting van de ingebruikname van de geplande gedifferentieerde vleugel, moet de
plaatsing in een aangepast regime gebeuren in speciaal daartoe ingerichte lokalen die duidelijk
verschillen van de cellen voor disciplinaire afzondering.
434. Het personeel moet de bewoner correct informeren wanneer hij in afzondering voorafgaand
aan de verwijdering wordt geplaatst.
435. Tijdens de afzondering voorafgaand aan de verwijdering moet de bewoner effectief toegang
hebben tot zijn advocaat.
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5. De activiteiten, bezoldigde taken,
onderwijs en erediensten
Internationale normen
Hard law
- Verenigde Naties
- Kinderrechtenverdrag, artikels 3, 14, 27.1, 28, 31.1
- Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 18
- Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten, artikel 13
- Raad van Europa
- Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
artikels 9, 10 en 13
- Aanvullend protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 2
- Europese Unie
- Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor
de opvang van asielzoekers in de lidstaten, artikel 10
Soft law
- Europese Unie
- Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikels 10.1 en 14

Hard law
-

Grondwet, artikels 19 en 24
Wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, artikel 1
Wet van 15 december 1980, artikel 74/8, §4
KB gesloten centra, artikels 46, 47, 50 en 69 tot 74

Soft law
- Ombudsnormen :
- overeenstemming met de rechtsregels
- gelijkheid
- redelijkheid en evenredigheid

5.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
5.1.1. Activiteiten en bezoldigde taken
436. Zes artikels van het KB gesloten centra handelen over de vrijetijdsbesteding en de algemene
ontwikkeling van de bewoners.138 Daarin worden de volgende basisregels opgesomd:
- de centrumdirecteur dient de algemene ontwikkeling van de bewoners te bevorderen. Hij
mag leden van het personeel ermee belasten verschillende activiteiten te organiseren om dit
doel te bereiken;
- in functie van de infrastructuur en de mogelijkheden van elk centrum organiseren de sociale
dienst of de leden van het personeel die de centrumdirecteur hiermee belast, recreatieve,
culturele en sportieve activiteiten voor de bewoners;

138

KB gesloten centra, artikels 69 tot en met 74.
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- de centrumdirecteur kan voor het organiseren van voornoemde activiteiten ook een beroep
doen op gespecialiseerd personeel dat niet tot de dienst Vreemdelingenzaken behoort;
- de minister kan eveneens NGO’s de toelating geven om een werking op te starten in een
centrum. Het dient te gaan om activiteiten die op een regelmatige basis en op professionele
wijze georganiseerd worden. De activiteiten mogen niet in strijd zijn met de wetgeving met
betrekking tot de gesloten centra en met de vreemdelingenwetgeving;
- naast de mogelijkheid tot deelname aan activiteiten moet de bewoner toegang hebben tot
een bibliotheek waarvan de werken tot zijn beschikking worden gesteld. De bewoner moet,
binnen bepaalde perken, eveneens dagelijks toegang hebben tot de informatie van de
verschillende media.
437. Naast de activiteiten zoals bedoeld in het KB gesloten centra, bepaalt artikel 74/8, §4, van de
Wet dat aan de bewoners kan worden toegestaan arbeid te verrichten tegen vergoeding.
438. In theorie worden de activiteiten georganiseerd door de sociale dienst, door de leden van het
personeel die de directeur met deze opdracht belast (de opvoeders), door gespecialiseerd personeel
dat niet tot de dienst Vreemdelingenzaken behoort of door NGO’s.
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439. In de praktijk heeft de sociale dienst echter weinig of geen tijd meer om deel te nemen aan de
activiteiten en vreest de dienst voor represailles van bepaalde bewoners tijdens de activiteiten (zie
punt 764). Rekening houdend met de weerslag op het budget komt het ook zelden voor dat extern
gespecialiseerd personeel activiteiten in het centrum organiseert. Tot dusver heeft ook geen enkele
NGO voorgesteld om op grond van artikel 73 van het KB gesloten centra activiteiten te organiseren in
de centra.
De organisatie van de activiteiten rust dus nagenoeg uitsluitend op de schouders van de opvoeders.
De opvoeders hebben een tweeledige taak, namelijk als pedagoog instaan voor de gezamenlijke en
individuele pedagogische begeleiding van bewoners teneinde het groepsregime zo probleemloos
mogelijk te organiseren en ten tweede als animator instaan voor de begeleiding en ontspanning van de
bewoners teneinde de algemene ontwikkeling van de bewoners te waarborgen. Binnen hun taak als
animator dienen zij activiteiten te organiseren voor de bewoners.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De opvoeders kunnen echter bijgestaan worden door veiligheidsbegeleiders of veiligheidspersoneel. Het
opvoedersteam is echter verantwoordelijk voor de organisatie, de uitvoering kan door verschillende leden
van het personeel gebeuren.
Het personeel is niet bang voor algemene represailles van bewoners tijdens activiteiten. Er komen echter
individuele gevallen van bedreiging door agressieve bewoners naar het personeel toe voor, en niet enkel
naar het sociaal team.
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440.

INAD
127
127bis
CIB
CIM
CIV
Totaal

Op 31 augustus 2008 zijn de opvoeders als volgt verdeeld over de centra:
Capaciteit van het centrum

Aantal opvoeders VTE

30
60
80
112
146
160
588

0
3
8,5
10
13,1
17
51,6

Aantal bewoners per
opvoeder VTE
20
9,4
11
11
9,5
12

441. Behalve in het INAD-centrum, waar er geen opvoeder is, zijn er alle dagen met inbegrip van het
weekend opvoeders aanwezig in de centra.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De verblijfsduur in het INAD is uiterst kort, te weten 2,2 dagen, met een gemiddelde bezettingsgraad van
zes bewoners.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het uurrooster van de opvoeders is centrumspecifiek gelet op de mogelijkheid van activiteiten aangepast
aan de infrastructuur.
De doelstelling van de activiteiten is overal gelijk. Gezien de infrastructuur en de doelgroepen verschillend
zijn, is ook de organisatie van de opvoeders aangepast. De activiteiten worden ook aangepast aan de
behoeften van de bewonersgroep om zo flexibel in te spelen om de huidige situatie.
443. Volgens de inleiding tot het MPM Draaiboek activiteiten moeten de activiteiten in eerste
instantie georganiseerd worden om de terugkeer van de bewoners naar hun land van herkomst te
stimuleren en om hun herintegratie in dat land te bevorderen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het werd in de doelstelling opgenomen om minstens één activiteit per dag aan de bewoner aan te
bieden.
444. In het Verslag aan de Koning bij het KB gesloten centra wordt gepreciseerd dat de opvoeders
moeten trachten om de algemene ontwikkeling van de bewoners te bevorderen en in dat kader
allerlei activiteiten moeten organiseren. Sommige activiteiten zijn er echt op gericht om de bewoners op
een bepaald domein te vormen, wat nuttig kan zijn bij hun terugkeer naar hun land.
445. De heersende opvatting achter de organisatie van activiteiten in de centra wijkt af van de geest
van het KB gesloten centra. Het door de reglementering gewenste hoofddoel van de activiteiten is de
algemene ontwikkeling van de bewoner. In tweede instantie, moeten ze nuttig kunnen zijn voor de
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442. In het kader van een moderniseringsproject (MPM) gewijd aan de activiteiten in de centra,
stelde de dienst Vreemdelingenzaken in 2007 een voorlopig plan op van de activiteiten die er
georganiseerd moeten worden. Aangezien de infrastructuur, de werking en het uurrooster voor elk
centrum specifiek is, werd afgezien van het idee van een algemene instructie, geldend voor alle centra.
De dienst Vreemdelingenzaken koos daarom voor een schema dat de centra moeten invullen rekening
houdend met hun eigen specifieke kenmerken. Het doel van de activiteiten is nochtans identiek voor
alle centra.
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bewoner bij zijn terugkeer naar zijn land, en niet omgekeerd. In ieder geval voorziet het KB gesloten
centra bovendien geheel geen activiteiten om de terugkeer te stimuleren.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het is zo dat de activiteiten, die georganiseerd worden, dienen aan te sluiten bij de missie van de
gesloten centra. Dit betekent dat er geen activiteiten plaatsvinden die integratie in België beogen. Dit
betekent niet dat alle activiteiten op directe wijze gericht zijn op terugkeer!
De activiteiten zijn wel degelijk gericht op de algemene ontwikkeling van bewoners en dit met een
gevarieerd aanbod. Door sportieve, educatieve, recreatieve en culturele activiteiten aan te bieden streven
we ernaar een aanbod te voorzien waaruit de bewoner zelf kan kiezen.
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446. Uit de verzamelde getuigenissen blijkt dat de bewoners vaak aan hun lot worden overgelaten.
De frequentie en de diversiteit van de activiteiten laten te wensen over. Uit een activiteitenplanning
voor de maand mei 2008, die we hebben kunnen inzien, blijkt dat:
- geen enkele activiteit voorzien was in het INAD-centrum;
- in de andere centra, in sommige vleugels zelfs geen activiteit georganiseerd werd gedurende
één tot vier dagen;
- in de planning geen duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen recreatieve, culturele
en sportieve activiteiten;
- voor de activiteiten die georganiseerd worden voor de minderjarigen een afzonderlijke
planning wordt opgesteld in het centrum 127bis en in het CIM. Dat is niet het geval voor het
centrum 127, dat eveneens gezinnen met minderjarigen opvangt.
447. In de centra die verdeeld zijn in vleugels of blokken is de gelijke toegang tot de activiteiten niet
gewaarborgd. Zo is in het CIV duidelijk gebleken dat de opvoeders van één vleugel veel
ondernemender en creatiever waren in het organiseren van activiteiten dan die van de drie andere
vleugels.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In alle organisaties zijn er personeelsleden die performanter zijn dan anderen. Er wordt gestreefd naar
een complementair team (een opvoeder is bijvoorbeeld performanter op gebied van sport, de ander op
gebied van creativiteit…) zodanig dat alle activiteiten zo gelijkmatig mogelijk aan bod komen gespreid
over alle bewoners.
448. In
principe
worden
er
activiteiten
georganiseerd
voor
volwassenen en, in de centra die er
opvangen, voor kinderen (behalve in
het INAD-centrum). De centra
beschikken over een activiteitenruimte
die speciaal voorbehouden is voor
kinderen, maar die enkel op bepaalde
uren toegankelijk is.

De toegangsdeur naar een ontspanningslokaal voor jongeren tussen 12 en 18 jaar
(CIM, 30 juli 2008)
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5.1.1.1. De recreatieve activiteiten
449. De opvoeders organiseren filmvoorstellingen,
tafeltennistoernooien of biljartwedstrijden voor de
bewoners. De staat van het materiaal laat soms te wensen
over.
Bij mooi weer worden er buitenactiviteiten georganiseerd,
zoals cricket.
Soms worden er kooklessen georganiseerd en occasioneel
kunnen de bewoners een traditionele maaltijd bereiden.
Er worden gezelschapsspelletjes ter beschikking gesteld van
de bewoners. Uit de verzamelde getuigenissen blijkt dat de
spelletjes vaak beschadigd en onvolledig zijn.

Een PC (zonder internetaansluiting)
ontspanningslokaal (CIM, 30 juli 2008)

in

het

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het is effectief zo dat de bewoners soms slordig omgaan met het aangeboden spelmateriaal. Dit wordt
steeds zo vlug mogelijk vervangen.

5.1.1.2. De culturele activiteiten
De culturele activiteiten zijn beperkt (djembé, knutselen, …).

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Culturele activiteiten vereisen soms specifieke competenties waarover de opvoeders niet beschikken. Om
dit op te lossen worden de opvoeders van verschillende teams vanaf 2009 op regelmatige basis
samengebracht in functie van een uitwisseling van hun vaardigheden. Een opvoeder die bijvoorbeeld
djembé kan spelen zal op die manier zijn collega’s een initiatie kunnen geven. Verder wordt er vanaf
2009 per maand praktijkuitwisseling gedaan over de centra heen binnen een thema om het aanbod te
verruimen en om bij te leren van elkaar.
451. In principe heeft de bewoner toegang tot de bibliotheek in het centrum. Artikel 71 van het KB
gesloten centra legt geen enkele beperking op aan de toegang tot de bibliotheek. Uit de praktijk blijkt
echter dat de openingsuren zeer beperkt zijn. Het aanbod is niet gevarieerd. In een aantal van de in de
centra meest gebruikte talen zijn er geen boeken beschikbaar.
452.

De bewoner moet dagelijks toegang hebben tot de informatie van de verschillende media.

De centra beschikken over televisietoestellen in elke dagzaal. Meestal worden enkel de nationale
zenders uitgezonden. Sommige bewoners wezen erop dat dit niet voldoende is. Ze uitten twee
punten van kritiek: de taal van de zender die ze niet begrijpen en de inhoud van de informatie die vaak
geen betrekking heeft op hun land van herkomst.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In de centra waar er meerdere zenders worden aangeboden levert dit soms spanningen op in de
leefgroep. Enkel het centrum 127 heeft minder mogelijkheden (omwille van de beperkingen van het
luchthavengebied, nl. verbod op het plaatsen van satelliet of antenne).
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Wat de geschreven pers betreft, kunnen nationale kranten hier en daar geraadpleegd worden. De centra
kopen dagelijks buitenlandse kranten en soms worden ook kranten afgedrukt van het internet.
453. Geen enkel centrum beschikt over een internetruimte. De bewoner heeft geen toegang tot het
internet, behalve via een sociaal assistent voor het afhalen van documenten en het ontvangen van
e-mail.
454. Artikel 72 van het KB gesloten centra laat de centrumdirecteur of diens plaatsvervanger toe om
de toegang tot informatie te beperken in de gevallen die het artikel beoogt (misbruik, in het belang van
’s land veiligheid, de openbare veiligheid, ter bescherming van de openbare orde, ter bescherming van
de gezondheid, de goede zeden, …).
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In zijn arrest nr. 188.705 van 10 december 2008 oordeelde de Raad van State dat artikel 72 van het KB
gesloten centra onvoldoende nauwkeurig was over de manier waarop de toegang tot de informatie in
geval van misbruik beperkt kan worden. Bij wijze van vergelijking verwees de Raad van State naar
artikel 77 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie
van de gedetineerden. Dit artikel preciseert de maatregelen die genomen kunnen worden om de
toegang tot informatie te beperken. De Raad van State stelt dat artikel 72 van het KB gesloten centra
de draagwijdte van deze beperking niet preciseert en er tevens op lijkt te duiden dat de beperking zou
worden opgelegd aan alle bewoners van het centrum, en niet enkel aan de persoon die misbruik van
de informatie zou maken. Volgens de Raad van Stade beantwoordt de mogelijkheid tot ’beperking’
zonder enige verdere precisering niet aan de noodzakelijke voorwaarde van voorzienbaarheid om
aanvaardbaar te zijn in het licht van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
De Raad van State heeft derhalve artikel 72 van het KB gesloten centra vernietigd.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
DVZ deelt mee dat het artikel 72 van het KB gesloten centra dat de centrumdirecteur of zijn
plaatsvervanger toestaat om de toegang tot de informatie te beperken in die gevallen die het artikel
beoogt (misbruik, in het belang van ’s land veiligheid, de openbare veiligheid, ter bescherming van de
openbare orde, gezondheid, goede zeden, …) in de praktijk zich niet voordoet.

5.1.1.3. De sportieve activiteiten
455. Behalve in het INAD-centrum,
organiseren de opvoeders in alle centra
voetbal-,
volleybalof
basketbaltoernooien. De terreinen
bevinden zich op de binnenplaatsen
van de centra.
456. Buiten deze toernooien hebben
de bewoners toegang tot de
sportterreinen tijdens de dagelijkse
wandeling van minstens twee uur139.
457. Het centrum 127bis, het CIB en
het CIM beschikken over een
fitnessruimte. In het CIV was er

139

KB gesloten centra, artikel 82, alinea 1.

De fitnesszaal in het CIB (5 september 2008)
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oorspronkelijk in elke vleugel een
dergelijke ruimte. Nadat het CIV het
materiaal drie keer had moeten
vervangen, beschikt het CIV nu niet
meer over een echte fitnessruimte. Er
zijn enkel nog één fitnessbank en
halters.
458. Op het INAD-centrum na,
stellen de centra die kinderen
opvangen,
buitenspeeltuigen
ter
beschikking (driewielers...). De kinderen
die in het centrum 127bis en in het CIM
verblijven, hebben toegang tot een
speeltuin (glijbaan, schommel, ...).

Dagzaal in het CIV (27 augustus 2008)

5.1.1.4. De bezoldigde arbeid

460. De opvoeder – en, in het CIB, de begeleider – is verantwoordelijk voor de organisatie en de
vergoeding van deze taken. De toewijzingslijst van de taken wordt opgehangen in de vleugels. De
bewoner wordt niet vergoed in geld maar ontvangt in ruil voor de arbeid een bon die hij kan
gebruiken in de winkel van het centrum.
461. De centra zijn niet afhankelijk van deze arbeid voor het schoonmaakwerk. Een externe
schoonmaakdienst staat daarvoor in en doet zo nodig het werk over of alleen.

5.1.2. Het onderwijs
462. Sinds 2007 zijn er leerkrachten (onderwijzers of regenten) in alle centra, behalve in het
INAD-centrum. De leerkracht van het centrum 127 heeft een toegangspas voor het
luchthavendomein zodat hij naar het INAD-centrum kan telkens er een minderjarig kind verblijft.
463. Op 31 augustus 2008 was het onderwijzend personeel in de verschillende centra samengesteld
als volgt:

INAD
127
127bis
CIB
CIM
CIV

Capaciteit van het centrum

Aantal VTE leerkrachten

30
60
120
112
146
160

0
1
2,5
1
2
2

Aantal bewoners per VTE
leerkracht
60
48
112
73
80

464. De leerkrachten staan in voor de pedagogische omkadering. Zij moeten meer bepaald bijdragen
tot de algemene ontwikkeling van de bewoners en les geven.
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459. Behalve in het INAD-centrum en in het centrum 127, bestaat er voor de bewoners een
mogelijkheid om taken te verrichten tegen een kleine vergoeding. Het gaat om een systeem van
vrijwillige arbeid, die hoofdzakelijk bestaat uit het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. De
bewoner kan bijvoorbeeld de tafels in de eetzaal of de vloer van een leefruimte schoonmaken.
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465. In eerste instantie moeten de leerkrachten onderwijs verstrekken aan de minderjarigen in de
centra maar ze richten zich ook tot de volwassenen in de centra waar geen of weinig minderjarigen
aanwezig zijn140. Er zijn echter zeer weinig leerkrachten in verhouding tot het aantal bewoners. De
effectiviteit van de omkadering van de bewoners door de leerkrachten is dan ook zeer beperkt.
De lessen worden op individuele basis gegeven of in kleine groepjes van hetzelfde niveau.

5.1.2.1. Het onderwijs van de kinderen (zie punten 164 en verder)
466. Bindende internationale verdragen zoals het Kinderrechtenverdrag141, het Internationaal
Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten142, het aanvullend protocol bij het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens143, bekrachtigen het recht op onderwijs.
Krachtens artikel 24, §3, eerste lid, van de Grondwet, heeft iedereen recht op onderwijs, met
eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden.
Onderwijs moet in rechte en in feite toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor vreemdelingen,
ongeacht hun rechtsstatuut144.
De wet van 29 juni 1983 stelt de leerplicht vast op de leeftijd van zes tot achttien jaar.
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467. Voor minderjarige kinderen van asielzoekers voorziet de Opvangrichtlijn, die voor de gesloten
centra niet omgezet is naar Belgisch recht, dat ze toegang moeten hebben tot het onderwijssysteem
onder vergelijkbare omstandigheden als die voor de onderdanen van de opvanglidstaat, zolang een
eventueel tegen hun of hun ouders gerichte verwijderingsmaatregel niet daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. Het onderricht kan in de opvangcentra gegeven worden145.
468. In de praktijk worden lessen
gegeven aan alle kinderen in de centra.
De lesuren zijn echter beperkt. Geen
enkel centrum biedt een voltijds
lesprogramma.
469. De lessen die tijdens de week
gegeven worden, hebben betrekking
op drie materies: rekenen, taal en
overschrijdende competenties (een
woord opzoeken in een woordenboek,
de legende van een kaart begrijpen,
…)146.
Openingsuren van het klaslokaal in het CIM (30 juli 2008)

140
141
142
143
144

145

146

Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 125.
Artikel 28.
Artikel 13.
Artikel 2.
Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, algemene toelichting van artikel 13 van het Internationale Verdrag
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, 8 december 1999, document E/C.12/1999/10, www.unhchr.ch.
Artikel 10 van richtlijn 2003/9/EG van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang
van asielzoekers in de lidstaten.
Jaarverslag 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 125.
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5.1.2.2. Het onderwijs voor de volwassenen
470. De educatieve vorming van de volwassenen bestaat hoofdzakelijk uit taalalfabetiseringslessen die individueel of in kleine groepjes van hetzelfde niveau gegeven worden.

en

471. Gezien het beperkte aantal leerkrachten in de centra en de prioriteit die gegeven moet worden
aan de omkadering van de minderjarigen, is vorming voor volwassenen nagenoeg onbestaande.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het jaar 2008 was het eerste volledige jaar dat er onderwijs werd aangeboden. Er werd daarenboven
prioriteit gegeven aan de minderjarige kinderen. Het is dus vanzelfsprekend dat het aanbod naar
volwassenen toe nog vrij beperkt was tijdens de onderzoeksperiode van de federale ombudsmannen
aangezien de bestaande leermaterialen niet steeds bruikbaar waren omwille van de grote taal- en
niveauverschillen in de bewonersgroepen. Heel wat materiaal is zelf ontwikkeld, wat tijd vraagt indien dit
aan de nodige kwaliteit wil voldoen. Verder is er geı̈nvesteerd in een opleiding voor de leerkrachten.
Er wordt twee maal per jaar een behoeftenanalyse gedaan bij de bewoners om zeker te zijn dat het
beperkte aanbod overeenstemt met de vraag.

5.1.3. De vrijheid van eredienst

473. De morele en religieuze beleving in de centra wordt geregeld door de artikelen 46 tot 51 van
het KB gesloten centra. De bewoners moeten op hun verzoek morele en religieuze bijstand kunnen
krijgen van de bedienaars van een erkende eredienst. De bewoners die morele ondersteuning wensen,
kunnen een beroep doen op een moreel raadsman die een niet-confessionele overtuiging
vertegenwoordigt.
Tijdens de onderzochte periode werd geen noemenswaardig probleem vastgesteld op dit punt.
474. De centra moeten de bewoners ook een aangepast lokaal ter beschikking stellen voor de
morele en religieuze beleving.147
De ruimten voor gebed in het CIB en in het CIM zijn aangepast voor dit gebruik.
Noch het INAD-centrum, noch het centrum 127 beschikken over een lokaal dat voorbehouden is
voor erediensten.
In het centrum 127bis hebben we vastgesteld dat het lokaal dat in principe voorbehouden is voor de
erediensten in de vleugel voor de gezinnen, niet aangepast was om als dusdanig te worden gebruikt.
Het was vuil, er stond een babybed en er lagen twee matrassen op de vloer.
In het CIV leek één van de lokalen voor de erediensten eerder een bergruimte: er stonden
verschillende stapelbedden zonder matras en een kast.

147

KB gesloten centra, artikel 50, alinea 1.
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472. De vrijheid van eredienst wordt bekrachtigd door internationale teksten (het
Kinderrechtenverdrag, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens) en door artikel 19 van de Grondwet.
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475. Wat het voedsel betreft, kunnen de bewoners in alle centra kiezen voor een vegetarische
maaltijd, zodat ze desgevallend het vlees dat hun godsdienst verbiedt, kunnen vermijden. In geen enkel
centrum wordt varkensvlees geserveerd148.
De centra passen de uren van de maaltijden aan tijdens de Ramadan, of geven een speciale maaltijd ter
gelegenheid van een religieus feest.

5.2. Algemene aanbevelingen
476. In overeenstemming met de letter en de geest van artikel 69 van het KB gesloten centra
moeten de activiteiten in de centra hoofdzakelijk gericht zijn op het bevorderen van de persoonlijke
ontwikkeling van de bewoners, niet op het stimuleren van hun terugkeer. Ook activiteiten die nuttig
kunnen zijn bij de terugkeer van de bewoners naar hun land dienen hierop gericht te zijn.
477. Om te verzekeren dat in alle centra voldoende activiteiten georganiseerd worden, moet er een
gestandaardiseerde maandelijkse activiteitenplanning worden opgesteld, die voor alle centra en voor
alle bewonersgroepen (volwassenen, minderjarigen, gezinnen, …), de aard van de voorgestelde
activiteiten (recreatief, cultureel, sportief, educatief) bepaalt, alsook de duur ervan en, desgevallend, of
de activiteit intern of in samenwerking met een externe partner wordt georganiseerd.
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478. Iedere bewoner moet dagelijks aan meerdere activiteiten kunnen deelnemen, waarvan één van
educatieve aard moet zijn.
479. De bewoners moeten een gelijke toegang tot de activiteiten hebben, ongeacht het centrum
waar ze verblijven en de vleugel of het blok waartoe ze behoren.
480. De openingsuren van de centrumbibliotheken moeten uitgebreid worden. De bibliotheken
moeten een gevarieerd aanbod aan boeken ter beschikking stellen van de bewoners in de in het
centrum meest gebruikte talen.
481.

Het centrum moet toegang geven tot verschillende buitenlandse televisiezenders.

482. De centra moeten een internetruimte ter beschikking stellen van de bewoners zodat zij
rechtstreeks toegang kunnen hebben tot het internet, zonder dat ze hiervoor langs de sociale dienst
moeten gaan.
483. De randvoorwaarden om de toegang tot de informatie van de verschillende media te beperken
moeten gepreciseerd worden om te voldoen aan de voorwaarden van noodzakelijke
voorzienbaarheid in het licht van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
484.

Het aanbod van de educatieve vorming voor volwassenen moet verruimd worden.

485.

Elk centrum moet over een aangepast lokaal beschikken voor morele en religieuze beleving.

148

KB gesloten centra, artikel 79.
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5.3. Specifieke vaststellingen, bedenkingen en aanbevelingen
5.3.1. Het INAD-centrum
5.3.1.1. Vaststellingen en bedenkingen
486. Op basis van artikel 2 van het KB gesloten centra, werd er tot nu toe vanuit gegaan dat de
reglementering van het KB gesloten centra niet op het INAD-centrum van toepassing was. Geen enkel
voorschrift inzake de vrijetijdsbesteding en algemene ontwikkeling van de bewoners uit het KB
gesloten centra wordt er dus toegepast.
487. Er is geen opvoeder of leerkracht in het centrum. De bewoners zijn volledig aan hun lot
overgelaten voor het besteden van hun tijd.
De leerkracht van het centrum 127 heeft een toegangspas voor het luchthavendomein zodat hij naar
het INAD-centrum kan telkens er een minderjarig kind verblijft.
488.

De bewoners hebben geen toegang tot de buitenlucht (zie punt 269).

5.3.1.2. Aanbevelingen
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490. De bewoners moeten toegang hebben tot de buitenlucht, in principe gedurende twee uren per
dag, zoals in de andere centra en in geen geval minder dan een uur per dag.
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489. Er moeten op korte termijn opvoeders worden ingezet en er moeten activiteiten aan de
bewoners worden voorgesteld.

Deel II. Thematisch Onderzoek

6. De contacten met de buitenwereld
Internationale normen
Hard law
- Raad van Europa
- Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor
de opvang van asielzoekers in de lidstaten, artikel 14.7
- Europese Unie
- Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
artikel 8
Soft law
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- Verenigde Naties
- Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the First United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955,
and approved by the Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957
and 2076 (LXII) of 13 May 1977, regels 37 tot 39. Deze regels zijn van toepassing op grond van
regel 95 die ze toepasbaar maakt op personen die gearresteerd of opgesloten zijn zonder dat ze
beschuldigd zijn.
- Raad van Europa
- Twenty guiding principles on forced return, adopted by the Committee of Ministers on 4 May
2005, beginsel 10.7
Belgische normen
Hard law
- Grondwet, artikel 22, eerste lid, artikel 29
- KB gesloten centra, artikels 15 en 18 tot 45
Soft law
- Ombudsnormen:
- redelijkheid en evenredigheid
- gelijkheid

6.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
491. Het KB gesloten centra regelt de contacten van de bewoner met de buitenwereld inzake
briefwisseling, telefoongebruik en bezoek.

6.1.1. De briefwisseling
6.1.1.1. Recht op briefwisseling
492. De bewoner heeft het recht dagelijks onbeperkt briefwisseling te voeren en zo nodig bijstand te
krijgen bij het opstellen of lezen van zijn brieven149. De verzendingskosten worden over het algemeen
door het centrum gedragen.

149

KB gesloten centra, artikels 19 en 22.
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493. In alle centra wordt de bewoner mondeling over dit recht geı̈nformeerd tijdens de intake en
schriftelijk in het huishoudelijk reglement.

6.1.1.2. Controle van de briefwisseling
494. Op grond van artikel 29 van de Grondwet dat de onschendbaarheid van het briefgeheim
waarborgt, kan enkel de wet bepalen welke personen gerechtigd zijn om het briefgeheim te schenden.
495. In het arrest Silver vs. Verenigd Koninkrijk van 25 maart 1982 heeft het Europees Hof voor de
rechten van de mens aanvaard dat het briefgeheim kan ingeperkt worden voor gedetineerden. Het
Hof oordeelde dat de beperkingen niet uitdrukkelijk in de wet zelf moesten opgenomen worden, maar
dat ze in een gevangenisreglement mochten voorkomen mits de erin opgenomen regels voldoen aan
de voorzienbaarheidsvoorwaarde.
496. De centra controleren de inkomende en uitgaande post. Inkomende post wordt systematisch
geopend in aanwezigheid van de bewoner, zonder kennis te nemen van de inhoud ervan tenzij er
ernstige aanwijzingen zijn dat de briefwisseling een gevaar vormt voor de veiligheid in ruime zin of ter
voorkoming van strafbare feiten.

498. De dienst Vreemdelingenzaken wijst erop dat deze procedure tijdens de onderzochte periode
nooit toegepast werd. Tijdens het bezoek van 30 juli 2008 aan het CIM heeft het onderzoeksteam
echter vastgesteld dat een brief van 11 mei 2008, afkomstig van een bewoner van het centrum 127bis,
zich in het dossier bevond van een bewoner die ter beschikking was gesteld van de regering omdat hij
deelgenomen had aan terroristische acties. De brief werd niet geopend maar evenmin overhandigd
aan de geadresseerde.
499. De procedure bepaald in artikel 21 van het KB gesloten centra respecteert het recht op
privéleven niet, dat op zijn minst impliceert dat er wettelijke en rechterlijke garanties worden geboden
tegen eventueel misbruik door de overheid.
500. De Wet Dupont creëert dergelijke garantie door de gevangenisdirecteur te verplichten om
wanneer hij beslist de brief niet te verzenden of te overhandigen, de gedetineerde schriftelijk in kennis
te stellen van de motieven die aan de basis liggen van deze beslissing150. Deze kennisgeving maakt het
hem dan mogelijk om de zaak aanhangig te maken bij de hoven en rechtbanken op grond van artikel 8
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.
501. Door zijn arrest nr. 188.705 van 10 december 2008 vernietigde de Raad van State artikel 21
van het KB gesloten centra omdat de uitzonderingen voorzien in de Wet Dupont151 op de controle
van de briefwisseling van gedetineerden niet gelden voor de bewoners van de gesloten centra. De
Raad van State oordeelt dat dit verschil in behandeling niet gerechtvaardigd is.

150
151

Wet Dupont, artikels 55, §3 en 56, §3.
Wet Dupont, artikels 57 en 66.
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497. Indien de controle bevestigt dat de briefwisseling een ernstige bedreiging vormt, kan de
centrumdirecteur beslissen de briefwisseling niet te verzenden of te overhandigen. Het artikel 21
voorzag dat de centrumdirecteur in dat geval onmiddellijk de minister hiervan op de hoogte brengt via
hiërarchische weg.
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De in de Wet Dupont opgenomen uitzonderingen betreffen de briefwisseling met advocaten, de
Koning, en de leden van de Wetgevende, Uitvoerende en Rechterlijke Machten, de ombudsmannen
en een aantal andere personen, die op grond van hun functie, het respect van de legaliteit garanderen.

6.1.1.3. Klachten die ten onrechte naar de Klachtencommissie verstuurd worden
502. Wat gebeurt er wanneer een gesloten centrum een brief opstuurt naar de Klachtencommissie
die niet voor haar bestemd is?
503. In juni 2007 overhandigt een bewoner van het CIB een schrijven aan de sociale dienst, dat aan
de Koning gericht is. Dit schrijven wordt doorgestuurd naar de Klachtencommissie. Het permanent
secretariaat verklaart ’de klacht’ onontvankelijk omdat ze geen verband houdt met de toepassing van
het KB gesloten centra en niet voldoet aan de vormvereisten (de brief is niet gedateerd).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Als er op de enveloppe staat aan wie de brief gericht is zal dit naar deze bestemmeling gezonden
worden. Indien dit eens niet gebeurd is, is dit een vergissing en zeker geen beleidsmaatregel. Het betrof
hier een brief onder gesloten omslag en deze werd door de Klachtencommissie doorgestuurd naar de
Koning.
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504. Op 28 mei 2008 overhandigt een bewoner van het CIM een brief ter attentie van de procureur
des Konings aan de sociale dienst van het CIM. De brief bevat een klacht tegen het personeel van het
CIV wegens agressie. Dit schrijven wordt naar het permanent secretariaat van de Klachtencommissie
gestuurd in plaats van naar de procureur des Konings. Nadat het permanent secretariaat zich ervan
vergewist heeft dat de bewoner aanvaardt dat zijn klacht door de Commissie wordt behandeld
verklaart het secretariaat de klacht ontvankelijk. De Commissie besluit dat ze gedeeltelijk gegrond is.
De klacht werd niet doorgestuurd naar de procureur des Konings.
505.

Het is ontoelaatbaar dat (zie punt 1004 en volgende):
- de gesloten centra zonder wettelijke basis op eigen houtje de bestemmeling van de brief van
een bewoner veranderen;
- de Klachtencommissie, als ze een schrijven van een bewoner ontvangt dat niet voor haar
bestemd is, dit schrijven niet naar de bestemmeling doorstuurt en de erin opgenomen klacht
in behandeling neemt.

6.1.2. Het telefoongebruik
6.1.2.1. Bij de aankomst in het centrum
506. De bewoner heeft bij zijn aankomst in het centrum recht op één gratis telefoongesprek van
minimum tien minuten152.
507. Het centrum 127, het CIB en het CIM bezorgen de bewoner een telefoonkaart ter waarde van
5 euro. Deze kaart maakt enkel een telefoongesprek van tien minuten op het nationaal net mogelijk.
Enkel de Nederlandstalige versie van het KB gesloten centra bepaalt dat het om een nationale
telefonische oproep gaat. Deze verduidelijking is niet opgenomen in de Franstalige versie van de tekst.

152

KB gesloten centra, artikel 15.
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508. In het INAD-centrum mag de bewoner zijn gsm bijhouden. In de andere centra moet de
bewoner bij aankomst in het centrum zijn gsm afgeven.
In het centrum 127 heeft de bewoner wel gemakkelijk toegang tot zijn gsm.
In de andere centra wordt de bewoner verzocht de nummers die hij eventueel zou gebruiken te
noteren, omdat hij tijdens zijn verblijf in het centrum geen toegang heeft tot zijn gsm. Het afnemen van
de persoonlijke gsm geeft aanleiding tot veel klachten.

6.1.2.2. Tijdens het verblijf

510. De afdeling Wetgeving van de Raad van State was van mening dat het wenselijk was om in het
KB gesloten centra te bepalen dat de bewoners niet alleen het recht hebben om te telefoneren binnen de
perken vastgesteld in artikel 24, maar tevens dat ze binnen dezelfde perken, telefoonoproepen mogen
ontvangen van buiten. Dit recht is uiteindelijk niet opgenomen in het KB en de centra komen er ook
niet spontaan aan tegemoet. In het centrum 127bis, het CIB, het CIM en het CIV kunnen de bewoners
in principe geen externe oproepen ontvangen met uitzondering van de oproepen in het kader van hun
procedure. Die kunnen zij via de telefoon van de maatschappelijk werker ontvangen.
511. In het INAD-centrum en in het centrum 127 mag de bewoner oproepen op zijn persoonlijke
gsm ontvangen. In de loop van het tweede semester van 2008 liep in het centrum 127bis, het CIM en
het CIV een project om een gsm van het centrum ter beschikking te stellen, waarin de bewoner zijn
chipkaart kan steken. Tijdens de onderzochte periode besloot de directie van het centrum 127bis dat
dit systeem leidde tot teveel discussies met en tussen de bewoners.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
GSM-project verloopt nu vlot in 127bis.
CIV: GSM toestellen per vleugel ter beschikking voor de bewoners.
CIM: de bewoners binnen de leefvleugel worden opgedeeld in gsmgroepen en dit op basis van hun
nationaliteit. Binnen elke gsmgroep wordt er een gsmverantwoordelijke aangeduid (op basis van de
anciënniteit in het CIM), die de gsm ’s morgens komt ophalen bij het veiligheidspersoneel en ’s avonds
ook terugbrengt.
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509. Volgens artikel 24 van het KB gesloten centra hebben de bewoners het recht dagelijks tussen
acht uur ’s morgens en tien uur ’s avonds op eigen kosten te telefoneren. De mogelijkheid om dit recht
effectief uit te oefenen varieert van centrum tot centrum. Alle centra zijn uitgerust met openbare
telefoontoestellen met kaart, maar de toegang tot dit telefoontoestel is niet altijd gewaarborgd:
- CIM: het toestel kan niet meer gebruikt worden vanaf 21.30 u. omdat de vleugel om 21.30 u
gesloten wordt;
- CIV: het toestel bevindt zich in de inkomhal van de vleugel. Die is enkel toegankelijk mits
toestemming van de veiligheidsassistent in de bedieningspost voor de deuren buiten de
vleugel;
- CIB: als verscheidene bewoners het openbaar telefoontoestel op hetzelfde ogenblik wensen
te gebruiken moeten zij zich inschrijven bij de veiligheidsassistent-begeleider van de vleugel
om de telefoon te reserveren voor maximaal tien minuten;
- in het INAD-centrum, het centrum 127 en het centrum 127bis wordt aan de bewoners
gevraagd om de openbare telefoontoestellen niet te gebruiken na middernacht om de rust in
het centrum niet te verstoren.
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Het CIB wacht de resultaten af van de proefprojecten in de centra 127Bis, CIM en CIV en is van plan om
GSM-project in september 2009 ook in CIB in te voeren.
512. Het is onredelijk en helemaal niet in verhouding tot het beoogde doel dat de bewoners van de
gesloten centra enkel functionele telefoontjes mogen krijgen.153 Het systeem dat door het centrum
127 wordt toegepast, waarbij de persoonlijke gsm ter beschikking wordt gesteld van de bewoner, is
een redelijke praktijk die in alle centra moet worden toegepast.

6.1.2.3. Vertrouwelijkheid
513. Het personeel moet het
vertrouwelijk
karakter
van
de
gesprekken eerbiedigen154. Geen enkel
centrum
waarborgt
de
vertrouwelijkheid
van
de
telefoongesprekken
(openbaar
telefoontoestel of gsm). Ze verlopen
ofwel in het bijzijn van andere
bewoners ofwel in het bijzijn of onder
controle van het personeel.
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6.1.2.4. Tarieven
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514.

Telefoon in het centrum 127 (29 augustus 2008)

In alle centra klagen de bewoners over de buitensporige kosten voor telefoongesprekken.

Tijdens een bezoek aan het centrum 127bis heeft een bewoner aan het onderzoeksteam kunnen
tonen dat er voor een oproep naar Macedonië moet gerekend worden op 4 euro per minuut en voor
een oproep naar een gsm-nummer van een Belgische operator op 1,11 euro.
515. De dienst Vreemdelingenzaken stipt aan dat in sommige gevallen een gratis telefoongesprek
wordt toegestaan: bv. om bagage terug te krijgen, om financiële middelen te krijgen van een familielid,
om familie in het land van herkomst op de hoogte te brengen van de terugkeer van de bewoner, bij
ziekenhuisopname van een gezinslid of om ernstige redenen in samenspraak met de centrumdirecteur.
516. Voor de betalende gesprekken zijn de gebruikelijke Belgacom-tarieven voor openbare
telefooncellen van toepassing. Deze regeling is niet redelijk noch billijk. De situatie van de
vreemdelingen in de gesloten centra is vergelijkbaar met die van de gedetineerden van gemeen recht
en de FOD Binnenlandse Zaken zou met de onderneming die de telefoongesprekken factureert een
speciaal tarief moeten onderhandelen naar het voorbeeld van de akkoorden die de FOD Justitie heeft
onderhandeld voor de gevangenissen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het systeem van Justitie is niet haalbaar in de centra, de problematiek is niet vergelijkbaar met deze van
DVZ.

153

154

Zie in dezelfde zin CPT, Verslag aan de Franse regering betreffende het bezoek van het CPT aan Frankrijk van 27 september
tot 9 oktober 2006, p. 31.
KB gesloten centra, artikel 24.
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517. Bovendien koopt en verkoopt het CIM telefoonkaarten met een waarde van 5 euro aan de
voordelige prijs van 4,50 euro. In de andere centra kunnen de bewoners de telefoonkaarten aankopen
in de ‘shop’. Het is de cateringmaatschappij die de kaarten aankoopt.
De handelwijze van het CIM moet gevolgd worden door de andere centra.
518. De bewoner die niet over de nodige financiële middelen beschikt om een telefoonkaart te
kopen, kan bezoldigde arbeid verrichten in het centrum (zie punt 459 en volgende).

6.1.2.5. Telefonische contacten met de advocaat
519. De bewoners hebben het recht dagelijks tussen acht uur ’s morgens en tien uur ’s avonds gratis
met hun advocaat te telefoneren155.
520. Het centrum 127 leeft deze regel niet na. De bewoner kan er slechts van 14 u. tot 22 u. met
zijn advocaat telefoneren (zie punt 832).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Dit werd onmiddellijk na bezoek ombudsdienst aangepast, zowel per dienstnota aan personeel, als
uitgehangen op prikbord als via bewonersreglement.

521. De centrumdirecteur kan telefonische contacten verbieden om dezelfde redenen dan die die
de beperkingen op het briefgeheim rechtvaardigen. Aangezien de directeur er ook hier enkel toe
gehouden is de minister hiervan via hiërarchische weg op de hoogte te brengen, gelden hier dezelfde
overwegingen inzake het recht op eerbiediging van het privéleven als inzake de controle van de
briefwisseling (zie punt 494 en volgende). Er dient aangestipt te worden dat artikel 64, § 3, van de Wet
Dupont inzake telefoongebruik in dezelfde garanties voorziet als in het kader van de inperkingen op
het briefgeheim.

6.1.3. Het bezoek
522. Het KB gesloten centra maakt een onderscheid tussen bezoek aan de bewoners en bezoek aan
het centrum.
523. In beide gevallen hebben sommige bezoekers een toegangsrecht terwijl anderen enkel toegang
krijgen tot het centrum mits toelating of na afspraak.

6.1.3.1. Algemene regels voor alle bezoekers
524. De bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs of identiteitsdocument.
De directeur kan hierop een uitzondering toestaan. De directeurs passen deze uitzondering min of
meer ruim toe. Alle directeurs passen ze minstens toe voor de familieleden van de bewoners.

155

KB gesloten centra, artikel 63, alinea.1.
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6.1.2.6. Controle op het telefoongebruik
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525. Artikel 27 van het KB gesloten centra voorziet eveneens dat de bezoekers onderworpen
kunnen worden aan een grondige fouillering. Deze bepaling is ongrondwettig om dezelfde reden als
artikel 10 van het KB gesloten centra (zie punt 654 en volgende). De fouillering van de bezoekers
wordt uitsluitend geregeld door artikel 74/8, § 5, lid 2 en 3, in werking getreden op 1 juni 2008.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Deze stelling wordt niet onderbouwd en de artikels werden eveneens niet geannuleerd door de Raad van
State.
526. De centrumdirecteur kan om redenen van openbare orde en veiligheid de bezoeker een
mondelinge waarschuwing geven, het bezoek doen afbreken of de toegang tot het centrum weigeren.
Indien het bezoek van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of van een lid van de
Wetgevende, Uitvoerende of Rechterlijke Macht afgebroken wordt of hem de toegang geweigerd
wordt, brengt de directeur de minister hiervan op de hoogte.156
Hier geldt dezelfde kritiek als deze betreffende het ontbreken van wettelijke en rechterlijke garanties
inzake de controle van de briefwisseling in punt 494 en volgende. Er moet een gemotiveerde beslissing
meegedeeld worden aan de bezoeker en in voorkomend geval aan de betrokken bewoner.

527.
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6.1.3.2. De toegang tot het centrum
De toegang tot het centrum vindt plaats:
- rechtens: voor de advocaten, de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers, de leden van
de Wetgevende, Uitvoerende en Rechterlijke Macht in het kader van de uitoefening van hun
ambt, en een aantal instellingen zoals het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de
Verenigde Naties, het CPT, de Kinderrechtencommissaris en de Délégué général aux droits
de l’enfant157;
- na afspraak: voor de familieleden van de bewoner158;
- na een voorafgaande machtiging van de centrumdirecteur voor een bezoek aan een bewoner
en van de directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken of van de minister voor een
bezoek aan het centrum.159

528. De Raad van State vernietigde met zijn arrest nr. 188.705 van 10 december 2008 artikel 35 van
het KB gesloten centra dat de gezinsleden van de bewoner verplicht om een afspraak te maken voor
een bezoek. De Raad van State is van oordeel dat deze inbreuk op het recht op een gezinsleven niet
kan getolereerd worden voor de bewoners van de gesloten centra terwijl ze niet nodig geacht wordt
voor gedetineerden.

6.1.3.3. Vertrouwelijkheid van de bezoeken aan de bewoners
529. De vertrouwelijkheid van de bezoeken wordt enkel gewaarborgd voor bezoekers met een
bezoekrecht (advocaten, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers, leden van de Wetgevende
en de Uitvoerende Macht, …) voor wie artikel 29, lid 2, van het KB gesloten centra bepaalde: Een
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KB gesloten centra, artikel 31 en 41.
KB gesloten centra, artikels 32, 33, 42 en 44.
KB gesloten centra, artikel 35.
KB gesloten centra, artikels 37 en 45.
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individueel bezoek (…) gaat door in een afzonderlijke ruimte, zonder de aanwezigheid van personeelsleden
van het centrum. Voor alle andere bezoeken, voorziet het KB gesloten centra enkel ‘discretie’ van het
personeel.
530. Behalve in het CIV, verlopen de bezoeken van verwanten in een gemeenschappelijk vertrek
onder toezicht van het veiligheidspersoneel. Privacy is niet mogelijk, discretie is zeer relatief.
531. De Raad van State heeft artikel
29 van het KB gesloten centra
vernietigd met zijn arrest nr. 188.705
van 10 december 2008. De Raad van
State stelt dat de beperking van de
mogelijkheid om bezoek te ontvangen
in een afzonderlijk lokaal tot de
bezoekers vernoemd in het 2e lid aan
de bewoner van het gesloten centrum
geen gelijkwaardige mogelijkheid gaf als
deze die de Wetgever voorzien heeft
voor een gedetineerde opgesloten in
een gevangenis.
De bezoekerszaal in het CIM (30 juli 2008)

532. Er zijn centra, zoals het centrum 127 en het CIV, die de vertegenwoordigers van NGO’s
toelaten om vrij in het centrum rond te wandelen en gesprekken te hebben met de bewoners die dat
wensen. Andere centra, zoals het CIM, laten de vertegenwoordigers van de NGO’s enkel toe in de
bezoekersruimte om er gesprekken te hebben met bewoners van wie de identiteit vooraf werd
meegedeeld aan de centrumdirecteur.
533. In feite bestaat er zowel bij de directie van de gesloten centra als bij de NGO’s verwarring over
de bezoekregeling die wettelijk geldt voor de NGO’s.
534. Het KB gesloten centra kent hen geen enkel specifiek recht toe. Het KB gesloten centra regelt
het bezoekrecht van de NGO’s in functie van het doel van het bezoek. Ofwel wenst de NGO één of
meer bewoners te bezoeken en in dat geval dient haar vertegenwoordiger een voorafgaande
machtiging van de centrumdirecteur te verkrijgen, ofwel wenst ze het centrum te bezoeken en in dat
geval dient ze een machtiging te krijgen van de Directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken
of de Minister.
535. De wettelijke omkadering van deze machtigingen verschilt. In het eerste geval kan de
centrumdirecteur de machtiging enkel weigeren om de redenen die limitatief opgesomd zijn in artikel
37 van het KB gesloten centra. In het tweede geval gaat het om een discretionaire bevoegdheid.
536. De toegang tot de centra voor de NGO’s die actief zijn op het vlak van de bescherming van de
fundamentele rechten van de vreemdelingen of gedetineerden vergen een specifieke omkadering.
Aan de ene kant krachtens artikel 14.7 van Richtlijn 2003/9/CE van de Raad van 27 januari 2003
(Opvangrichtlijn) die bepaalt: … vertegenwoordigers van (…) NGO’s hebben toegang tot de opvangcentra
en andere lokalen waar asielzoekers zijn gehuisvest om de asielzoekers bij te staan. De toegang kan slechts

111
Onderzoeksrapport 2009/2

6.1.3.4. Bezoek van de NGO’s

Deel II. Thematisch Onderzoek
6. De contacten met de buitenwereld

worden beperkt om redenen die verband houden met de veiligheid van deze centra en lokalen en van de
asielzoekers. De Opvangrichtlijn moet ook op dit punt omgezet worden voor de gesloten centra.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De NGO’s hebben toegang tot de centra en kunnen de asielaanvragers bijstaan.
537. Aan de andere kant omdat zij niet enkel individuele steun verlenen aan de bewoners, maar ook
deelnemen aan de controle door de maatschappij van de voorwaarden waarin de vreemdelingen
worden vastgehouden en optreden als waarnemer.

6.2. Algemene aanbevelingen
538.
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De controle van de briefwisseling moet wettelijk omkaderd worden.

Deze omkadering moet voorzien in:
- de mededeling aan de bewoner van een gemotiveerde beslissing voor elke beperking op het
recht tot briefwisseling en voor elke schending van het briefgeheim;
- dezelfde uitzonderingen op de controle van de briefwisseling als die welke in artikel 57 en 66
van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie
van de gedetineerden vermeld worden.
539. De centra moeten de uitgaande briefwisseling bezorgen aan of versturen naar de bestemmeling
aangegeven door de bewoner.
540. Wanneer de Klachtencommissie een klacht ontvangt die niet voor haar bestemd is, moet ze die
onverwijld naar de bestemmeling doorsturen.
541. Beslissingen die de briefwisseling, het gebruik van de telefoon of het bezoek beperken, moeten
gemotiveerd en meegedeeld worden aan de bewoner.
542. De Nederlandstalige en Franstalige versie van artikel 15 van het KB gesloten centra moeten in
overeenstemming worden gebracht. In de Nederlandstalige versie is de gratis telefoonoproep beperkt
tot het nationale net. In de Franstalige versie is er geen beperking.
543. De directies van de gesloten centra moeten er voor zorgen dat de bewoners dagelijks hun
persoonlijke gsm kunnen gebruiken.
544. De directies van de gesloten centra moeten het vertrouwelijke karakter van de
telefoongesprekken vrijwaren.
545. De dienst Vreemdelingenzaken moet met de telefoonoperatoren een verminderd tarief voor
de centra onderhandelen.
546. De centra moeten de praktijk van het CIM overnemen om telefoonkaarten tegen een voordelig
tarief voor de bewoners te verkrijgen.
547.

Er moet een systeem voor inkomende oproepen voor de bewoners ingevoerd worden.
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548. De directies van de gesloten centra moeten verzekeren dat het recht van de bewoner om
dagelijks met zijn advocaat te telefoneren tussen 8 en 22 uur ten volle gerespecteerd wordt.
549. Artikel 27 van het KB gesloten centra over de fouillering van de bezoekers moet opgeheven
worden. Omdat de fouillering van het lichaam een inbreuk vormt op de eerbiediging van het
privéleven moet zij geregeld worden door de Wet die, conform artikel 22, lid 1 van de Grondwet, de
voorwaarden ervan moet vastleggen. Vanaf 1 juni 2008 wordt zij geregeld door artikel 74/8, § 5 van de
Wet.
550. De beslissing om een bezoeker de toegang tot een centrum te ontzeggen of zijn bezoek af te
breken moet gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld worden aan de bewoner en/of de bezoeker.
551. Het KB gesloten centra moet de mogelijkheid om bezoek in een afzonderlijk lokaal te
ontvangen uitbreiden tot andere bezoekers dan deze opgesomd in het vernietigde artikel 29, en in het
bijzonder tot de familieleden. De centrumdirecties moeten er op toezien dat de bezoeken aan de
bewoners in de nodige discretie kunnen plaats hebben.
552.

Artikel 14.7 van de Opvangrichtlijn moet omgezet worden voor de gesloten centra.

553. De modaliteiten voor de toekenning en de intrekking van de machtiging tot toegang tot de
centra en tot bezoek van de NGO’s moet wettelijk en/of reglementair geregeld worden.
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6.3.1. Het INAD-centrum
6.3.1.1. Vaststellingen en bedenkingen
554. Het INAD-centrum valt buiten de toepassingssfeer van het KB gesloten centra krachtens artikel
2 van dit KB.
Het artikel is op 10 december 2008 vernietigd door de Raad van State.
555.

De rechten van de bewoner worden geregeld door het huishoudelijk reglement dat voorziet in:
- het recht op briefwisseling zonder beperking en zonder controlemodaliteit;
- het recht om dagelijks gratis te telefoneren met de advocaat en de diplomatieke en
consulaire vertegenwoordigers.

556.

In het centrum is bezoek aan de bewoners verboden.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Bezoek aan de bewoners van het INAD is toegelaten en staat nu ook vermeld in bewonersreglement
Bezoek van advocaten, diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers en vertrouwenspersonen gebeurt
na afspraak via de FEDPOL. De betrokken bewoner wordt door de FEDPOL naar haar lokalen gebracht
waar het bezoek doorgaat.
Onder ‘vertrouwenspersoon’ worden onder meer familieleden begrepen.
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557. Enkel de instanties die een rol spelen in de procedures hebben toegang. Van de instellingen die
waken over de fundamentele rechten van de vreemdelingen is het Centrum voor Gelijkheid van
kansen en racismebestrijding de enige die toegang heeft tot het INAD-centrum. De NGO’s worden
niet toegelaten.
558. Bezoek van familie en verwanten kan worden aangevraagd bij de immigratiediensten van de
Federale Politie. Deze bezoekregeling heeft geen wettelijke of reglementaire omkadering. Het
bezoekrecht hangt volledig af van de discretionaire bevoegdheid van de grenspolitie en mist
transparantie, zowel ten aanzien van het personeel van het INAD-centrum als ten aanzien van de
bewoners.

6.3.1.2. Aanbeveling
559.

Het bezoek van het INAD-centrum door de NGO’s moet toegelaten worden.

6.3.2. Het centrum 127
6.3.2.1. Vaststellingen en bedenkingen
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560. Gezien de specifieke reglementering die op het domein van de luchthaven geldt, verbood het
inmiddels vernietigde artikel 36 van het KB gesloten het bezoek van familieleden in het centrum 127.
Deze uitsluiting is strijdig met de eerbiediging van het recht op privé- en gezinsleven en met het
principe van redelijkheid en proportionaliteit.
De onevenredige schending van de fundamentele rechten van de vastgehouden personen kan niet
gerechtvaardigd worden door organisatorische of materiële moeilijkheden.
Dit voorschrift botst ook met de CPT-normen die voorzien: Over het algemeen, zouden de
vastgehouden vreemdelingen het recht moeten hebben om contacten te onderhouden met de buitenwereld
tijdens hun retentie en, namelijk (…) kunnen bezocht worden door hun naaste familieleden (…)160.
Het nog te bouwen nieuwe gesloten centrum ter vervanging van het INAD-centrum en het centrum
127 zou niet meer op het domein van de luchthaven (mogen) liggen waardoor de praktische
bezwaren tegen het bezoekrecht zouden verdwijnen.
De Raad van State heeft artikel 36 van het KB gesloten centra vernietigd met het arrest nr. 188.705
van 10 december 2008.

6.3.2.2. Aanbeveling
561. Ook de bewoners van het centrum 127 moeten het recht hebben familiebezoek te krijgen. In
samenspraak met de luchthavenautoriteiten moeten maatregelen genomen worden om dit recht
onmiddellijk te verlenen.

160

De CPT-normen, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev 2006, p. 42. Vrije vertaling.
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6.3.3. Het CIV
562. In het CIV zijn er voor het bezoek vier spreekkamers, uitgerust met een tafel en stoelen. In deze
spreekkamers is het vertrouwelijk verloop van de gesprekken gewaarborgd. Ze zijn goed verlicht en
voldoende ruim. Als er een vermoeden bestaat dat de veiligheid in het gedrang kan komen
(voornamelijk overhandiging van drugs), dan heeft het bezoek plaats aan een tafel buiten de
spreekkamer, onder toezicht van een veiligheidsagent.
Het bezoek zou op gelijkaardige wijze kunnen georganiseerd worden in de andere centra
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7. Het tuchtregime
Internationale normen
Soft law
- Verenigde Naties
- Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988, principle
30.2.
- Raad van Europa
- Twenty guiding principles on forced return, adopted by the Committee of Ministers on 4 May
2005, principle 10.7.
Belgische normen
Hard law
- KB gesloten centra, Titel III. Hoofdstuk II.
Soft law
- Ombudsnormen :
- overeenstemming met de rechtsregels
- onpartijdigheid
- hoorplicht
- actieve informatieverstrekking
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7.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
7.1.1. Algemeen
563. In zijn advies over het ontwerp van KB gesloten centra, wees de afdeling Wetgeving van de
Raad van State erop dat de ’maatregelen’ die genomen worden tegen bewoners die een van de ’inbreuken’
begaan vermeld in artikel 98 van het ontwerp, veel weg hebben van sancties, aangezien ze ertoe strekken
een gedrag te bestraffen. Het woord ’ordemaatregelen’ dient bijgevolg vervangen te worden door het woord
‘sancties’ in alle bepalingen van het KB gesloten centra waarin deze uitdrukking wordt gebruikt.
564.

De auteurs van het KB gesloten centra hebben geen rekening gehouden met deze opmerking.

565. Daardoor is er een zekere verwarring ontstaan tussen de veiligheidsmaatregelen en de
tuchtsancties in de centra. Een belangrijk voorbeeld van deze verwarring bestaat in het gebruik van het
aangepaste regime als voortzetting van de disciplinaire afzondering (zie punt 355 en volgende).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Er heerst geen verwarring in de centra verwarring over de regimes.
Het groepsregime is het normale regime in de centra.
Het aangepaste regime is een uitzondering op het groepsregime mogelijk voor families, om medische
redenen en omwille van orde- en veiligheidsmaatregelen, maar met identiek dezelfde rechten voor de
betrokken bewoner.
Het tuchtregime betreft de sancties voor duidelijk bepaalde inbreuken op de regels van het centrum.
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566. De ’dwangmaatregelen’ worden eveneens opgenomen in het hoofdstuk ’tuchtregime’ van het
KB gesloten centra terwijl het in feite gaat om maatregelen voor het behoud van de orde en veiligheid.
567. Dezelfde opmerking geldt voor de ’overbrenging naar een andere instelling’ die onterecht in dit
hoofdstuk van het KB gesloten centra wordt opgenomen (zie punt 125).
568. Er dient te worden aangestipt dat de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (de Wet Dupont) een duidelijk
onderscheid maakt tussen maatregelen voor het behoud van de orde, veiligheidsmaatregelen en
tuchtsancties, en zeer nauwkeurig de daarbij horende voorwaarden en modaliteiten definieert.
569. Ten slotte dient er op gewezen te worden dat het KB gesloten centra in de artikelen 94 en 96,
§ 1, het wettigheidsbeginsel van het tuchtregime bevestigt, zowel van de inbreuken als van de limitatief
opgesomde ’ordemaatregelen’.
570. Bijgevolg zijn, volgens het KB gesloten centra, de enige tuchtsancties die toegepast mogen
worden:
1° een mondelinge waarschuwing;
2° opgelegde taken in verband met orde en netheid van het centrum161;
3° de intrekking van gunsten (…);
4° plaatsing in een afzonderingsruimte.162

571.

Het KB gesloten centra somt de plichten van de bewoners op in enkele artikelen164.

572. Geen enkel centrum neemt de tekst van deze afdeling van het KB over in zijn huishoudelijk
reglement en vermeldt ook niet op een andere manier het geheel van de verplichtingen opgenomen in
het KB.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het KB gesloten centra ligt in elk centrum ter beschikking van de bewoners in het Frans, Nederlands en
Engels.
573. De vermeldingen betreffende de inbreuken en de sancties in de huishoudelijke reglementen zijn
weinig in overeenstemming met de tekst van het KB gesloten centra. De hierboven aangehaalde
verwarring tussen tuchtsancties en veiligheidsmaatregelen werkt er bovendien in door. Zo neemt het
CIB de plaatsing in aangepast regime en de overbrenging naar een strengere instelling op bij de sancties.
Het INAD-centrum, het centrum 127 en het CIV nemen eveneens overbrenging of overplaatsing op bij
de in hun huishoudelijk reglement opgesomde sancties.

161

162
163

164

Er dient op gewezen te worden dat het tuchtregime van de gevangenen van gemeen recht geen gelijkaardige bepaling bevat.
Bij wijze van sanctie worden enkel diverse beperkingen en afzondering voorzien, geen opgelegde taken.
KB gesloten centra, artikel 98 § 1.
Twintig leidende beginselen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa inzake gedwongen terugkeer van 4 mei
2005.
Beginsel 10. 7. De gedetineerden zouden systematisch informatie moeten krijgen over het huishoudelijk reglement en de procedure
die op hen van toepassing is, met verduidelijking van hun rechten en plichten. Deze informatie zou meegedeeld moeten worden in
de door de betrokkenen meest courant gebruikte talen en, zo nodig, zou een beroep moeten worden gedaan op de diensten van
een tolk.
KB gesloten centra, artikels 85 tot 91.
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574. Het onderzoeksteam stelde vast dat tijdens de intake-procedure het CIV de bewoner het
doeltreffendst informeert over het tuchtregime. De opvoeder verwittigt de bewoner dat hij in geval
van niet-naleving van de regels gestraft wordt met een ’rode kaart’ – dat wil zeggen een mondelinge
waarschuwing – en dat drie mondelinge waarschuwingen in één week leiden tot ’afzondering’
(disciplinaire afzondering) conform artikel 98, § 2, vierde lid, van het KB gesloten centra.
575. Bij een mondelinge waarschuwingen wordt in alle centra aan de bewoner uitgelegd welk gedrag
hem ten laste wordt gelegd, welk gedrag van hem verwacht wordt en wat de gevolgen zijn in geval van
herhaling van ongepast gedrag.

7.1.3. Toepassing van het tuchtregime in de centra
576. De centra passen niet noodzakelijk alle sancties toe die in het KB gesloten centra opgenomen
zijn, vaak omwille van praktische problemen te wijten aan de infrastructuur of de materiële
omstandigheden.
Gebruik van de sancties in de centra
Mondelinge
waarschuwing
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INAD
127

127bis

Opgelegde taken

Intrekking van gunsten

Afzondering

neen
neen

neen
neen

neen
ja
uitvoering in een ander
centrum

ja

ja
1 tot 5 dagen
ja
1 tot 5 dagen
ja
5 dagen
neen

ja

ja
ja
trapsgewijs:
- personeelslid
- directie
ja

CIB

ja

ja

CIM

ja

ja

CIV

ja
procedure rode kaart

neen

ja
ja
ja

577. Cijfers over het gebruik van andere sancties dan de afzondering zijn niet beschikbaar omdat, op
het CIM na, de centra niet systematisch een rapport opstellen voor elke opgelegde tuchtsanctie. De
praktijk van het CIM valt aan te bevelen voor alle centra.
578. Voor een uitvoerig overzicht van het gebruik van de disciplinaire afzondering als tuchtsanctie
wordt verwezen naar punt 339 en volgende.

7.1.4. Procedurele waarborgen
7.1.4.1. Vergelijking met de gedetineerden van gemeen recht
579. Terwijl artikel 144 en artikel 145 van de Wet Dupont een aantal procedurele waarborgen
instellen voor de gedetineerde, namelijk:
- het personeel stelt systematisch een rapport op voor de directeur;
- de gedetineerde wordt schriftelijk in kennis gesteld van het al dan niet opstarten van een
tuchtprocedure met een kopie van het rapport in het dossier van de gedetineerde;
- indien het rapport een tuchtrechtelijk gevolg krijgt: het recht om het dossier te raadplegen en
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-

kennisgeving van een afspraak met de directeur om binnen 24 uur gehoord te worden;
vertaling verzekerd;
het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat of een vertrouwenspersoon;
beslissing van de directeur binnen 48 uur;
de gedetineerde wordt onmiddellijk in een taal die hij kan begrijpen schriftelijk in kennis
gesteld van de beslissing en van de beweegredenen waarop zij steunt;
de gedetineerde wordt mondeling en schriftelijk in kennis gesteld van de mogelijkheid om
een klacht in te dienen;
er kunnen voorlopige veiligheidsmaatregelen genomen worden, maar deze zijn strikt
gereglementeerd;
het bijhouden van een bijzonder register;

voorziet artikel 103 van het KB gesloten centra enkel dat de bewoner vooraf in kennis moet worden
gesteld van de feiten die hem ten laste worden gelegd en dat geen enkele sanctie kan getroffen
worden voordat hij gehoord is.
Behalve voor de lichtere sancties zoals de mondelinge waarschuwing waar de bovenvermelde
procedurele waarborgen het opleggen van de sanctie dreigt te verzwaren, zijn deze waarborgen
fundamenteel.

7.1.4.2. De hoorplicht
581. Het in artikel 103 van het KB gesloten centra opgenomen recht om vooraf gehoord te worden
levert in het kader van geen enkele sanctie voldoende waarborgen.
In het kader van de afzonderingsmaatregel is het bovendien weinig functioneel (zie punt 585).
582. De taalbarrière beperkt vaak de communicatie tussen het personeel en de bewoner en
derhalve de effectiviteit van dit recht. In tuchtzaken treedt meestal een personeelslid of een andere
bewoner op als tolk. Het tolken is dus niet helemaal betrouwbaar. Daarenboven bieden noch de
personeelsleden noch de bewoners de nodige waarborgen voor onafhankelijkheid die nodig zijn om
deel te nemen aan een onpartijdige tuchtprocedure.
583. In tegenstelling tot de Wet Dupont bepaalt het KB gesloten centra niet dat de bewoner
gehoord moet worden door diegene die de tuchtsanctie neemt. Indien de bewoner slechts gehoord
wordt door een personeelslid dat de verklaringen overbrengt aan zijn hiërarchische meerdere of
desgevallend aan de directeur wordt afbreuk gedaan aan het doel van dit recht.
584. Het recht om gehoord te worden en dus impliciet, om zich te verdedigen, is weinig zinvol
wanneer de bewoner geen inzage heeft in zijn tuchtdossier en, in het bijzonder, in het verslag van de
feiten die hem ten laste worden gelegd.

165

CPT: Rapport aan de Zwitserse Federale Raad van de inspectie door het CPT in Zwitserland, maart 2002.
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580. Deze bepaling van het KB gesloten centra, die duidelijk onvoldoende waarborgen biedt voor de
bewoner, voldoet evenmin aan volgende CPT-norm: De gedetineerde zou schriftelijk op de hoogte
moeten worden gebracht van de redenen voor de tegen hem getroffen maatregel (…) de mogelijkheid
moeten krijgen om zijn standpunt over de zaak uiteen te zetten (en) de maatregel moeten kunnen
aanvechten voor de bevoegde autoriteit.165
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585. In geval van een ernstig incident dat een onmiddellijke afzondering rechtvaardigt, brengt het
recht om vooraf gehoord te worden het personeel overigens in een onmogelijke positie. Ook hier
vormt de wetgeving die van toepassing is op de strafinrichtingen een inspiratiebron. Artikel 109 van het
koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen voorziet:
Wanneer een gedetineerde zich schuldig maakt aan een daad van erge tuchteloosheid, kan hij, terwille van
de orde en de veiligheid, onverwijld in een afzonderingscel worden geplaatst. De
(adviseur-gevangenisdirecteur) moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van de plaatsing. Hij begeeft zich
dadelijk naar de gedetineerde om hem te horen. Hij maakt een einde aan de voorlopige plaatsing en legt
eventueel een straf op. Geschiedt de plaatsing ’s nachts, dan worden de in het derde lid bedoelde
maatregelen uiterlijk de volgende morgen genomen.
Deze bepaling is een kwestie van gezond verstand: het personeel moet in bepaalde situaties een
persoon onmiddellijk kunnen afzonderen om veiligheidsredenen. Als tegenprestatie moet de bewoner
belangrijke en effectieve waarborgen krijgen.

7.1.5. Verslag en motivering van de sancties
586. Alle opgelegde sancties moeten door de directeur van het centrum worden genoteerd in het
individuele dossier van de bewoner dat in het centrum wordt bewaard166.
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587. Dit voorschrift wordt weinig nageleefd behalve voor disciplinaire afzondering. Het
’interventieverslag’ dat daarvoor in het CIB en het CIM wordt gebruikt, in het CIV ’gedragsverslag’
(rapport de comportement) genaamd, is een af te vinken formulier met ruimte voor vrije mededelingen.
Dit formulier zou nochtans ook voor de drie andere sancties (waarschuwing, opgelegde taken,
intrekking van gunsten) gebruikt kunnen worden om de feiten en de motivering te beschrijven. Het
verslag wordt niet systematisch gebruikt, behalve in het CIM.
588. Het verslag voorziet geen ruimte voor de door de bewoner ter verdediging aangevoerde
argumenten. Het moet op dat punt gecorrigeerd worden en in alle centra gebruikt worden.
589. Een dienstnota van de dienst Vreemdelingenzaken van 9 januari 2007 verduidelijkt de
modaliteiten voor het verlengen van de disciplinaire afzondering en vestigt de aandacht van de
centrumdirecteurs op het feit dat alle verslagen van een afzondering, ook die van een afzondering van
24 uur, gebruik makend van een modelformulier per fax naar de Algemene Coördinatie- en
Controlecel moeten gestuurd worden.
590. De dienst Vreemdelingenzaken oefent dus controle uit op deze tuchtmaatregel ongeacht de
duur van de afzondering. Er is echter geen termijn opgelegd voor het doorsturen van het verslag. Het
onderzoeksteam heeft termijnen van meerdere dagen of zelfs meerdere weken vastgesteld. Er dient
wel aangestipt te worden dat voor afzonderingsmaatregelen van meer dan 24 uur verplicht
voorafgaand (telefonisch) de toelating moet gevraagd worden aan de dienst Vreemdelingenzaken.
591. De verslagen van een afzondering bevatten altijd een motivering in feite en in rechte, ook voor
een afzondering van enkele uren. Zoals reeds aangehaald heeft de bewoner echter geen inzage in de
motivering wat kan leiden tot willekeur.

166

KB gesloten centra, artikel 98, § 2, alinea 6.
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592. Enkel de verslagen van afzondering van het CIV beschrijven het verhoor en de door de
bewoner ter verdediging aangevoerde argumenten iets uitvoeriger. De andere centra maken er een
louter formele aantekening van.

7.1.6. Dwangmaatregelen
593. Het KB gesloten centra laat drie soorten dwangmaatregelen toe: fysieke aansporing, de
houdgreep en hand- en/of voetboeien. Het bepaalt niet dat een register moet worden bijgehouden
van de gebruikte dwangmaatregelen.
594. Het onderzoeksteam heeft enkel in de rapporten van de afzonderingen sporen kunnen
terugvinden van het gebruik van dwangmaatregelen en dan nog uiterst beknopt beschreven. Wanneer
de dwangmaatregel niet door een afzondering wordt gevolgd, wordt hij dus nergens opgetekend.
595. In 2001 raadde het CPT België al aan om een register bij te houden waarin elk geval waarin
dwangmiddelen gebruikt zijn, wordt opgetekend en om specifieke schriftelijke richtlijnen uit te werken voor
het gebruik van dwangmiddelen.167 Deze aanbeveling werd echter enkel gevolgd in de gevangenissen in
het kader van de Wet Dupont.

7.1.7. Monitoring
597. Enkel de verslagen van de afzonderingen worden naar de dienst Vreemdelingenzaken gestuurd.
De andere rapporten (incidenten, sancties, dwangmaatregelen) zijn voor de dienst
Vreemdelingenzaken nochtans nodig om hem een idee te geven van de spanning die in de centra of in
één bepaald centrum heerst, de oorzaken ervan op te sporen en met kennis van zaken een
preventiebeleid te voeren.
598. Het CIV heeft via de in punt 574 vermelde ’rode kaarten’ een interne monitoring ingevoerd.
Deze procedure van de rode kaart wordt buiten de tuchtregeling ook gebruikt als een werkelijk
instrument voor risicobeheer. Ze wordt geregeld door de interne dienstnota ’waarschuwingsprocedure’
(procédure avertissement).168
De nota vermeldt: Zodra een verwittiging wordt gegeven aan een bewoner moet de informatie zo snel
mogelijk aan de betrokken steunverlener worden doorgegeven. Hij zal de bewoner zien en met hem trachten
om zo snel mogelijk een oplossing te vinden zodat de situatie die tot de verwittiging leidde zich niet opnieuw
zou voordoen (bemiddeling, raad, herinnering aan het reglement, …) Uit veiligheidsoverwegingen zullen alle
verwittigingen die de dag voordien werden gegeven, door de aanwezige ASAr (hiërarchische veiligheidsagent)
worden samengebracht en doorgegeven aan de dagelijkse vergadering van de verschillende diensten.
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CPT, Rapport aan de Belgische regering van de inspecties door het CPT van 25 november tot 7 december 2001,
Aanbeveling 94.
Algemeen reglement en interne dienstnota nr. 142 (bijgewerkte versie van 6 mei 2004) betreffende de functiebeschrijving
van ‘opvoeders’, in de hoedanigheid van individuele begeleiders.
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596. Enkel het CIM houdt een register bij van de gebruikte dwangmaatregelen. Dit liet dit centrum
toe een zeer nauwkeurig overzicht te geven van de frequentie van het gebruik van elk dwangmiddel in
de onderzochte periode.
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De dagelijkse bespreking van de ’rode kaarten’ en de context waarin ze worden gegeven, geeft alle
betrokken partijen de gelegenheid om in een interdisciplinaire context de bewoners beter te leren
kennen en om dag na dag de sfeer in het centrum te kunnen beoordelen.
De ’waarschuwingsprocedure’ voorziet ook de mogelijkheid tot intrekking van de waarschuwing door
de hiërarchische meerdere (na overleg met de ambtenaar die de waarschuwing heeft gegeven) of
tijdens de overlegvergadering met de verschillende diensten. Het is de bedoeling dat deze mogelijkheid
tot herziening samen met het effectieve recht van de bewoner om zijn verweermiddelen te laten
gelden, enerzijds er toe bijdraagt dat de sanctieprocedure door de bewoner als billijk wordt ervaren en
anderzijds effectief bijdraagt tot het verminderen van de spanningen in het centrum.
Het CIM hanteert een gelijkaardige procedure.

7.2. Aanbevelingen
599. Het KB gesloten centra moet zo gewijzigd worden dat veiligheidsmaatregelen en
tuchtmaatregelen duidelijk van elkaar onderscheiden worden.
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600. De bewoner die het voorwerp is van een tuchtmaatregel dient procedurele waarborgen te
genieten die op zijn minst gelijk zijn aan de waarborgen die aan de gedetineerden van gemeen recht
worden gegeven.
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601. De bewoner moet gedurende de volledige tuchtprocedure een beroep kunnen doen op een
neutrale en onpartijdige tolk.
602. De bewoner moet vóór zijn verhoor inzage krijgen in het verslag van het incident dat hem ten
laste wordt gelegd. Dit recht moet in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.
603.

De bewoner moet gehoord worden door degene die de tuchtsanctie oplegt.

604. De door de bewoner in het kader van zijn procedure ter verdediging aangevoerde argumenten
moeten nauwkeurig en getrouw worden opgetekend in het tuchtverslag. De bewoner moet een kopie
van het verslag krijgen indien hij daarom verzoekt.
605. Elke tuchtmaatregel moet opgenomen worden in een register dat daar speciaal voor wordt
bijgehouden.
606. Alle plichten van de bewoners (opgenomen in artikel 85 tot 91 van het KB gesloten centra), alle
types inbreuken (opgenomen in artikel 96 van het KB gesloten centra), en alle sancties die kunnen
worden opgelegd (opgenomen in artikel 98, §1, van het KB gesloten centra) moeten uitdrukkelijk in de
huishoudelijke reglementen van de centra worden opgenomen.
607.

De centra moeten een bijzonder register van de dwangmaatregelen bijhouden.

608.

Er moeten controlemodaliteiten voor de toepassing van dwangmaatregelen worden vastgelegd.

609. De centra moeten een kopie van de tuchtverslagen en van de verslagen over
dwangmaatregelen naar de dienst Vreemdelingenzaken sturen.
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610. De dienst Vreemdelingenzaken moet controle uitoefenen op de sancties en dwangmaatregelen
die in de centra worden opgelegd en op basis daarvan een preventief en corrigerend beleid voeren.
611. De centra moeten een interne monitoring doen met een mogelijkheid tot herziening van de
sancties.

7.3. Specifieke vaststellingen en bedenkingen
7.3.1. Het centrum 127
612. Omdat er geen afzonderingsruimte is, voert het centrum 127 de afzondering niet zelf uit
behalve in uitzonderlijke gevallen. Indien de directie het nodig acht een maatregel tot plaatsing in
afzondering te nemen, wordt de bewoner overgebracht naar een ander centrum. Hij blijft dan in dat
centrum na de uitvoering van de sanctie.
613. Het huishoudelijk reglement vermeldt de intrekking van gunsten en het opleggen van taken als
mogelijke sancties. De dienst Vreemdelingenzaken en de directie van het centrum verklaren echter dat
in de praktijk enkel gebruik wordt gemaakt van mondelinge waarschuwingen.

7.3.2. Het CIV
Het CIV is het centrum dat het meest gebruik maakt van de disciplinaire afzondering.

615. Het personeel van het CIV is van mening dat deze sanctie te vaak wordt toegepast en verklaart
dit door de moeilijkheid om de minder zware sancties op te leggen voor kleine feiten, zoals
bedreigingen of beledigingen.
Voor een op intrekking van gunsten gebaseerd sanctiebeleid moet er immers eerst sprake zijn van
motiverende, regelmatige en afwisselende activiteiten. Enkel dan kan de intrekking ervan een echte
sanctie uitmaken. Aangezien deze activiteiten niet in speciaal daarvoor bestemde lokalen georganiseerd
worden, valt de intrekking van gunsten overigens moeilijk toe te passen. Een bewoner de toegang
ontzeggen tot een sportzaal, een ontspanningsruimte ... is minder moeilijk toe te passen dan een
verbod tot deelname aan activiteiten binnen de groep.
616. Het project voor een gedifferentieerde vleugel in het CIV heeft in het bijzonder als doel om
specifieke ateliers te creëren. Onrechtstreeks zal dit project ook toelaten om de toegang ertoe te
ontzeggen bij wijze van sanctie (intrekking van gunsten).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In CIV zal er in één vleugel meer ruimte gecreëerd worden voor activiteiten. De stelling dat dit project voor
de gedifferentieerde vleugel onrechtstreeks zal toelaten om de toegang tot de specifieke ateliers te
ontzeggen bij wijze van sanctie is onduidelijk en verwarrend opgesteld en laat uitschijnen dat deze
vleugel werd opgericht enkel om de gunsten te kunnen intrekken door het ontzeggen van de toegang tot
deze ateliers. Terwijl net het omgekeerde beoogd wordt, namelijk meer ruimte voor activiteiten.
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8. De veiligheid en de ordehandhaving
Internationale normen
Hard law
- Raad van Europa:
- Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
artikels 2 en 3
Soft law
- Verenigde Naties:
- Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the First United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955,
and approved by the Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957
and 2076 (LXII) of 13 May 1977, regels 46 tot 51.
- Raad van Europa:
- Twenty guiding principles on forced return, adopted by the Committee of Ministers on 4 May
2005, principle 10, §3.
Belgische normen
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Hard law
- Grondwet, artikel 22, eerste lid
- KB gesloten centra, artikels 3, 7, 8, 106 tot 119.
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Soft law
- Ombudsnormen:
- redelijkheid en evenredigheid
- efficiënte coördinatie
- actieve informatieverstrekking
- hoffelijkheid
- Gedragscode in de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken

8.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
617. Theoretisch kan men het begrip veiligheid in de centra opsplitsen in twee deelaspecten:
veiligheid in de enge betekenis van het woord en beveiliging. De centra nemen beveiliginsmaatregelen
om ontsnappingen te voorkomen en veiligheidsmaatregelen om de orde te handhaven en de veiligheid
van personeel en bewoners te waarborgen. Het veiligheidspersoneel staat in voor veiligheid en
beveiliging en vormt qua aantal de belangrijkste personeelscategorie in de gesloten centra (zie punt
37).

8.1.1. Het veiligheidspersoneel
618. In al zijn rapporten, ongeacht het betrokken land, stelt het CPT het volgende: Het personeel van
de centra voor vreemdelingen heeft een bijzonder moeilijke taak. Ten eerste zullen zich onvermijdelijk
moeilijkheden voordoen op het vlak van de communicatie gelet op de taalbarrières. Ten tweede zullen veel
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opgesloten personen moeilijk verdragen dat ze van hun vrijheid beroofd zijn hoewel zij niet verdacht worden
van enig misdrijf. Ten derde bestaat er een risico voor spanningen tussen bewoners van verschillende
nationaliteiten of etnische groepen.169

8.1.1.1. Het personeelsbestand
619. Artikel 106 van het KB gesloten centra bepaalt: De centrumdirecteur zorgt ervoor dat het minimum
aantal personeelsleden steeds aanwezig is, zodat de veiligheid van het centrum niet in het gedrang komt.
620. Volgens de centrumdirecteurs volgt hier noodzakelijkerwijs uit dat het veiligheidskorps de
grootste personeelscategorie in de centra uitmaakt. Omdat veiligheid en beveiliging dag en nacht
verzekerd moeten zijn, zijn de veiligheidsbeambten ingedeeld in ploegen die elkaar in de loop van de
dag aflossen.
621. Niets wijst er echter op dat andere personeelsleden, zoals opvoeders, psychologen of
leerkrachten, niet kunnen bijdragen tot het waarborgen van de veiligheid van de centra en meer
bepaald in het kader van een dynamisch veiligheidssysteem (zie punt 661 en volgende). Andere landen,
zoals Italië en Zwitserland, nemen ook culturele bemiddelaars op in het personeelsbestand van de
bewaringscentra.
Indeling van het personeel van de centra per categorie op 31 augustus 2008
Bewoners /VTE

80,6
8,5
4
17,9
451,5

7,8
73,9
157
35,1
1,1

622. Naar aanleiding van de staking van het veiligheidspersoneel van het CIB, het CIM en het CIV
had het onderzoeksteam op 27 augustus 2008 een gesprek met de vakbondsafgevaardigden in het
CIV. Ondanks het aanzienlijke aantal veiligheidsagenten in de centra waren de vakbondsafgevaardigden
van mening dat het veiligheidskorps onderbemand is.170 Dit leidt bij het veiligheidspersoneel tot een
gevoel van persoonlijke onveiligheid en van ontevredenheid over de manier waarop zij invulling
kunnen geven aan een essentieel onderdeel van hun werk: een luisterend oor zijn voor de bewoners.
Als een veiligheidsagent ziek is, wordt de situatie volgens de vakbondsafgevaardigde onhoudbaar.
Fragmenten van het gesprek van het onderzoeksteam met de vakbondsafgevaardigden in het CIV.
Het is moeilijk om aan de jobvereisten te voldoen wanneer we slechts met 2 in een vleugel van 35 à 40 bewoners
zijn. Men is geneigd om hen alles te ontnemen om te voorkomen dat de veiligheid in het gedrang komt … De
telefoon zou bijvoorbeeld in de vleugel kunnen staan in plaats van in de gang; men zou een filtersysteem kunnen
installeren in de telefooncentrale, zodat de bewoners hun advocaat op zijn gsm kunnen opbellen; de binnenplaatsen
zouden open kunnen blijven ... Het is een beleid van dag tot dag. Als er slecht nieuws komt, delen we dit zo laat
mogelijk mee.

169
170

Les normes du CPT, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2006.
De uitbreiding van het operationele kader van het veiligheidspersoneel is een van de eisen gesteld aan de federale regering in
het oktobernummer 2007 van ‘Argument’, het maandblad van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt.
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Sociaal team
Leerkrachten
Psychologen
Medisch team
Veiligheidpersoneel

Personeel in VTE
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8.1.1.2. Hiërarchie – Samenstelling – Functies
623. De functies binnen het veiligheidskorps werden tijdens het onderzoek opnieuw bekeken in het
kader van de moderniseringsprojecten (MPM) van de FOD Binnenlandse Zaken.
624. Het veiligheidspersoneel staat onder het gezag van een adjunct-directeur, over het algemeen de
operationele attaché.
625. Behalve in het INAD-centrum en het centrum 127, onderscheiden we overeenkomstig de
MPM minstens drie functies bij het veiligheidspersoneel:
- de hiërarchische chef;
- de veiligheidsagent-begeleider;
- de veiligheidsagent.
626. De veiligheidsagent-begeleider moet de vleugel beheren ’als een goede huisvader’. Hij kent de
bewoners, anticipeert op problemen, treedt zo nodig op als bemiddelaar tussen de bewoners
onderling en tussen de bewoners en zijn collega’s. Hij brengt ook verslag uit over de sfeer die in de
vleugel heerst en over de bewoners aan wie bijzondere aandacht moet worden besteed.
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Deze functie, die hoofdzakelijk door vrouwen wordt ingevuld171, vereist veeleer een humane en
sociale aanpak. Ze is gecreëerd in het kader van de dynamische veiligheid en heeft geen tegenhanger in
de gevangenissen.
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627. Het percentage vrouwen bij het veiligheidspersoneel schommelt in alle centra rond de 30 %.
Hun aanstelling gebeurt niet in functie van de populatie in de centra.
Zoals het CPT het reeds benadrukte is deze vrouwelijke aanwezigheid belangrijk.: een gemengd
personeelsbestand is een belangrijke beveiliging tegen slechte behandeling in de plaatsen van hechtenis. De
aanwezigheid van mannelijk en vrouwelijk personeel kan een gunstig effect hebben zowel in ethische termen
als voor het bevorderen van een zekere normaliteit in een plaats van opsluiting.172

8.1.1.3. Het uniform
628. Behalve in het INAD-centrum en het centrum 127 is het veiligheidspersoneel in uniform:
donkerblauwe broek en lichtblauw hemd. Dit heeft het voordeel dat de veiligheidsbeambte (en zijn
functie) duidelijk identificeerbaar is door bewoners en collega’s. Het uniform kan voor het
veiligheidspersoneel ook een hulp zijn bij het bewaren van de vereiste professionele afstand tot de
bewoners173.
629. Het huidige uniform heeft echter ook een duidelijk nadeel. Het versterkt het gevangeniskarakter
van de centra omdat het verwant is aan het uniform van de politie en van penitentiaire beambten. Dit
kan hard aankomen bij de vreemdeling die meestal door de politie aan de veiligheidsagenten van het
centrum wordt overgedragen. Hij gaat dan van één ’blauwhemd’ over naar een ander ’blauwhemd’174.

171

172

173

174

De functie wordt bekleed door 37 vrouwen tegenover 30 mannen. In het INAD-centrum en het centrum 127 bestaat ze
niet.
10de algemeen verslag van het CPT [CPT/Inf (2000) 13]: mixed gender staffing is an important safeguard against ill-treatment in
places of detention. The presence of male and female staff can have a beneficial effect in terms of both the custodial ethos and in
fostering a degree of normality in a place of detention.
KB gesloten centra, artikel 8: Het personeel van het centrum onderhoudt met de bewoners enkel het contact dat verantwoord is
door de dienstopdracht. Een professionele houding is steeds vereist.
Uitdrukking van de personeelsafgevaardigden van het veiligheidspersoneel om één van hun leden aan te duiden.
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630. Dat het uniform van het veilgheidspersoneel kan verward worden met het politieuniform is te
betreuren en staat niet in verhouding tot het beoogde doel.

8.1.1.4. Aanwerving
631. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa sluit zich aan bij het CPT en verklaart: Het
personeel in die instellingen dient met zorg gekozen te worden en dient een passende opleiding te krijgen.
De lidstaten worden aangespoord om, in de mate van het mogelijke, het personeel niet enkel op te leiden in
intermenselijke communicatievaardigheden, maar ook om hen vertrouwd te maken met de verschillende
culturen van de bewoners. Bij voorkeur dienen bepaalde leden van het personeel over relevante
taalvaardigheden te beschikken en in staat te zijn om mogelijke stresssymptomen bij de bewoners te
herkennen en de nodige maatregelen in functie hiervan te treffen. Indien nodig dient het personeel beroep te
kunnen doen op externe ondersteuning, in het bijzonder medische en sociale ondersteuning175.
De volgende regels van de Verenigde Naties gelden ook voor de gesloten centra:

Regel 46. 1) De gevangenisadministratie zal het personeel van iedere graad met zorg selecteren, daar het
goede beheer van de instelling van zijn integriteit, menselijkheid, professionele bekwaamheid en
persoonlijke geschiktheid afhangt. […]
Regel 47. 1) Het personeel dient een toereikend niveau van kennis en opleiding te hebben.
2) Het personeel dient, voor zijn indiensttreding, een algemene en een specifieke opleiding te
krijgen voor zijn taken en te slagen voor theoretische en praktische proeven.176
633. De directies van de gesloten centra nemen samen met de centrale administratie deel aan de
volledige aanwervingsprocedure. Ze stellen de functiebeschrijving voor, ze geven de selectiecriteria op,
bepalen de inhoud van de tests en het schema van de selectiegesprekken. Ze maken ook deel uit van
de jury.
Kennis van vreemde talen wordt als een troef beschouwd voor het werk in gesloten centra.
634. Om de uniformiteit van de profielen en de kwaliteit van de aanwervingen te waarborgen zou
deze opdracht in grotere mate door de centrale administratie moeten worden opgenomen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De functiebeschrijvingen die als basis dienen voor de aanwervingsprocedures werden op centraal niveau
goedgekeurd.

175

176

Twintig leidende beginselen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa inzake gedwongen terugkeer van 4 mei
2005: beginselen 10, §3 en, in dezelfde trant, De standaarden van het CPT, CPT/Inf/E(2002) 1, Rev 2006. Staff in such facilities
should be carefully selected and receive appropriate training. Member states are encouraged to provide the staff concerned, as far
as possible, with training that would not only equip them with interpersonal communication skills but also familiarise them with the
different cultures of the detainees. Preferably, some of the staff should have relevant language skills and should be able to recognise
possible symptoms of stress reactions displayed by detained persons and take appropriate action. When necessary, staff should also
be able to draw on outside support, in particular medical and social support.
Standaard minimumregels voor de behandeling van gevangenen, aangenomen door het eerste VN-congres over de preventie
van misdaad en de behandeling van overtreders in 1955 en goedgekeurd door de Economische en Sociale Raad middels
resolutie 663 C (XXIV) van 31 juli 1957 en resolutie 2076 (LXII) van 13 mei 1977, van toepassing gemaakt op de gesloten
centra door regel 95: Rule 46. (1) The prison administration, shall provide for the careful selection of every grade of the personnel,
since it is on their integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the work that the proper administration of the
institutions depends. […]
47. (1) The personnel shall possess an adequate standard of education and intelligence.
(2) Before entering on duty, the personnel shall be given a course of training in their general and specific duties and be required to
pass theoretical and practical tests.
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Voor de aanwerving van statutaire personeelsleden worden de selecties overigens door Selor
georganiseerd, waarbij in de jury telkens mensen van Selor en van de centra vertegenwoordigd zijn.
Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden worden de selecties steeds geleid door een
P&O-medewerker van de centrale administratie en niet door iemand van het centrumpersoneel en dit
om de objectiviteit van de procedure te verzekeren.
Er dient bovendien op gewezen te worden dat aan alle indiensttredingen een proefperiode verbonden is,
die de gelegenheid biedt om het personeelslid op de werkvloer op te volgen en om indien noodzakelijk
een einde te stellen aan zijn dienstverband indien dit noodzakelijk zou blijken.

8.1.1.5. Opleiding
635. De dienst Vreemdelingenzaken heeft een opleidingsplan opgemaakt voor 2008-2009 voor het
personeel van de centra. Er zijn opleidingen voorzien voor het veiligheidspersoneel.
Volgens dit plan worden sommige opleidingen gevolgd door het personeel van alle centra, terwijl
andere opleidingen slechts door het personeel van enkele centra worden gevolgd. Het kan gaan om
basis- of om voortgezette opleidingen.
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636. Eén van de in dit plan opgenomen opleidingen betreft een juridische en praktische opleiding in
conflict- en geweldbeheersing voor de nieuw indiensttredende veiligheidsagenten van alle centra.
Verder worden er bij wijze van permanente opleiding diverse cursussen over omgaan met agressie
georganiseerd.
637. De opleiding van het veiligheidspersoneel omvat ook een mentorschap, het zogenaamde
’socialiseringsparcours’, waarbij een peter of meter de nieuwkomer inwijdt in het beroep en zo de
werkwijze van het centrum bestendigt. Dit socialiseringsparcours wordt na drie maanden afgesloten
met een eindevaluatie en een competentietest.
638. De directies van de centra nemen deel aan de permanente vorming van het personeel door het
geven van infomatiecycli. In augustus 2008 heeft de directie van het CIV bijvoorbeeld een cyclus
afgerond van 12 opleidingssessies over veiligheidsprocedures, met als doel te herinneren aan het
wettelijk kader ingesteld door het KB voor de gesloten centra, alsook aan de noodzaak om de
traceerbaarheid van de ondernomen acties te verzekeren.
639. Hoewel opleidingen inzake interculturele verschillen essentieel zijn voor personeel dat moet
omgaan met verschillende nationaliteiten die verplicht samenwonen, heeft enkel het
veiligheidspersoneel van het CIB in 2008-2009 effectief een dergelijke opleiding gevolgd.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Andere centra hebben in het verleden ook al sessie’s over interculturele thema’s voorzien
(gespreksavonden, gastsprekers over de Islam etc.).
Het CIV was in augustus 2008 van plan om een beroep te doen op het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en Racismebestrijding en op tolken om opleidingen te geven in culturele verscheidenheid en
communicatie met andere culturen.
Het legde eveneens de laatste hand aan een lexicon van courante termen in het Engels, Duits,
Nederlands, Italiaans, Spaans en Russisch voor de personeelsleden belast met de intake.
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In het verleden hebben andere centra reeds beroep gedaan op het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en Racismebestrijding om dergelijke opleidingen te geven.

8.1.2. De beveiliging
640.
zelf.

Veiligheid is in de eerste plaats gericht op de beveiliging van de omgeving en van het centrum

641. De beveiligingstaken omvatten onder meer het bewaken van de omheining van het centrum.
Specifieke problemen die zich hierbij voordoen, zijn het feit dat er regelmatig diverse objecten over de
omheining naar binnen worden gegooid en dat er bijzondere waakzaamheid vereist is tijdens
betogingen voor de centra.
642. Daarnaast zijn er een aantal procedures, verschillend van centrum tot centrum, om
ontsnappingen te voorkomen: het fouilleren van de bewoner en het in beslag nemen van gevaarlijke
voorwerpen bij de intake, aanwezigheidscontrole, begeleiding bij verplaatsingen, bewaking van de
diverse activiteiten, fouilleren, nachtrondes, controle van de briefwisseling en inkomende goederen,
controle van het bezoek, inspectie van de infrastructuur, opsluiting van de bewoners in de ruimte waar
ze volgens de dagindeling moeten verblijven ... Het veiligheidspersoneel voert deze taken meermaals
per dag uit.

In 2007 bedroeg het ontsnappingspercentage 0,6 %, te weten: 52 ontsnappingen op 8 214
inschrijvingen. Een ontsnapping gebeurt niet altijd vanuit het centrum, maar ook tijdens verplaatsingen,
bijvoorbeeld naar de luchthaven of naar het ziekenhuis. De onderstaande tabel geeft een overzicht van
het aantal ontsnappingen per centrum en verduidelijkt of deze plaatsvonden vanuit het centrum of
tijdens een verplaatsing.
Aantal ontsnappingen in 2007

127
127bis
CIB
CIM
CIV
Totaal

Aantal bewoners

Vanuit het centrum

1 512
2 026
967
1 328
1 321
7 154

2
6
4
3
18
33

Tijdens een
verplaatsing
6
2
1
10
19

Totaal
2
12
6
4
28
52

644. Het veiligheidspersoneel dient in geval van een ontsnapping de voortvluchtige te
onderscheppen door op aangepaste wijze tussen te komen. Het personeel is niet gewapend.
Ontsnappingspogingen zijn een fenomeen dat inherent is aan opsluiting en het gebruik van te strenge
middelen om ontsnappingen te bestrijden, vergroot het risico op geweld, zowel ten aanzien van de
bewoners als ten aanzien van het personeel.
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643. In alle centra komen ontsnappingen voor, behalve in het INAD-centrum waar ze uiterst
zeldzaam zijn.
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645.

Bij stakingen van het veiligheidspersoneel wordt de veiligheid gewaarborgd door de politie177.

8.1.3. De preventie
8.1.3.1. De toepassing van de reglementering
646. De centrumdirecteur inspecteert regelmatig het centrum om er op toe te zien dat de
bewoners, de personeelsleden en derden de reglementering stipt naleven178.
647. Een essentieel instrument voor het handhaven van de orde in een plaats van opsluiting is het
reglement. Het is een hulpmiddel voor de bemiddeling tussen de vastgehouden personen en het
personeel. Door het reglement na te leven, neemt de bewaker de rol aan van een uitvoerder die formeel
noch de middelen noch het recht heeft om zelf te beslissen over de uit te voeren taken. Hij is geacht te
handelen binnen een werkruimte die strikt afgebakend is door teksten, dienstroosters en reglementen die zijn
vastgelegd door andere personen en waarop hij geen vat heeft179.
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Een correcte toepassing van het reglement veronderstelt ook een uitwisseling van ervaringen en een
gemeenschappelijke visie op de uitvoering ervan op de werkvloer, zoniet kunnen er spanningen
ontstaan tussen teams en in de centra (zie punten 725 en 726).
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648. Om willekeur te voorkomen, moet het veiligheidspersoneel kennis hebben van en vlot toegang
hebben tot het geheel van de reglementering die van toepassing is, zowel binnen als buiten het
centrum.

649. Een sterke ’protocolisering’ van het optreden van het veiligheidspersoneel is een sterk punt van
het CIV: alle veiligheidsfuncties, ieders plaats in de hiërarchie en ieders taken worden geregeld door
een aantal uitvoerige diensnota’s. Het personeel volgt duidelijk goed ingeburgerde procedures. De
dienstnota’s nodigen het personeel overigens uit om een aantal situaties flexibel te beoordelen maar
tegelijkertijd stellen ze duidelijke grenzen en voorzien ze een hiërarchische controle.
650. Het CIB bezorgt zijn personeel een volledige versie van de reglementering, een aantal algemene
documenten, bv. een studie over het risico op zelfdoding, en een kopie van de notulen van de
vergaderingen van de veiligheidsteams. Hoewel deze inspanning lovenswaardig is, moet de
informatieverstrekking beter gesystematiseerd worden.
651. Alle centra moeten duidelijke en uitvoerige schriftelijke richtlijnen en documentatie aan hun
personeel bezorgen.
652. Het personeel moet het reglement gematigd en welwillend toepassen en daarbij voor ogen
houden dat de regels ten dienste van de mensen staan en niet omgekeerd.
653. Ook de bewoner moet toegang hebben tot de reglementering. Pas dan kan vertrouwen
ontstaan. Het CIB, het CIM, en het CIV overhandigen tijdens de intake een kopie van het huishoudelijk
reglement aan de bewoner. Het INAD-centrum en het centrum 127 hangen het uit in de leefzaal; het
centrum 127bis overloopt het met de bewoner tijdens het intake gesprek.
177
178
179

KB gesloten centra, artikel 110
KB gesloten centra, artikel 107.
C. Dubois, Déviance et société, ‘Le phénomène des pairs et des impairs: analyse organisationnelle d’un quartier de détention
pour femmes’, maart 2007, vol. 31, p. 27. Auteur citeert A. Chauvenet, F. Orlic, G. Benguigui, Le monde des surveillants de
prison, Parijs, PUF, 1994, p. 17.
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8.1.3.2. Het fouilleren
654. Een ander preventief instrument voor de handhaving van de orde en de veiligheid is het
fouilleren van de bewoner en zijn bagage (zie punten 243 en verder). Het is de eerste handeling die de
bewoner bij zijn aankomst in het centrum ondergaat.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De fouillering in 127 en 127bis verloopt gelijkaardig. In beide centra wordt gewerkt met een manuele
metaaldetector en worden de bewoners afgetast.
De werkwijze beschreven voor het CIM is niet in overeenstemming met de interne instructies van het
centrum. Daarin staat duidelijk vermeld dat de bewoners uitgelegd wordt waarom en hoe ze gefouilleerd
worden.
656. Tot in juni 2008 was deze fouillering enkel voorzien door artikel 10 van het KB gesloten centra
dat stelt: De vreemdeling wordt onderworpen aan een grondige fouillering, uitgevoerd door het
veiligheidspersoneel van het centrum. Deze fouillering gebeurt door het betasten van het lichaam en de
kledij van de bewoner, alsook door de controle van zijn bagage. (…)
Metalen voorwerpen worden opgespoord met een metaaldetector.
Deze fouillering heeft tot doel na te gaan of de bewoner in het bezit is van voorwerpen of stoffen die
verboden zijn of die gevaarlijk zijn voor hemzelf, voor de andere bewoners, voor het personeel of voor de
veiligheid van het centrum.
De fouillering mag niet langer duren dan de daartoe noodzakelijke tijd en wordt uitgevoerd in opdracht van
de centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger.
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655. Uit het onderzoek is gebleken dat de gesloten centra allemaal andere methodes toepassen
voor het fouilleren van de bewoner tijdens de intake:
- in het INAD-centrum beperkt de beambte zich ertoe aan de bewoner te vragen of hij
gevaarlijke voorwerpen bezit, aangezien de bewoner door de luchthavenpolitie wordt
overgedragen en dus vooraf gefouilleerd is;
- in het centrum 127 wordt de bewoner aan het einde van de administratieve intake door de
veiligheidsbeambte afgetast; hij moet zich niet uitkleden;
- in het centrum 127bis wordt de bewoner in het begin van de administratieve intake, gekleed,
in een soort kleedhokje zonder deur geplaatst dat grenst aan het intakelokaal. De
veiligheidsmedewerker ’scant’ hem met een manuele metaaldetector zonder hem af te
tasten;
- in het CIB: tijdens de administratieve intake vraagt de veiligheidsmedewerker aan de bewoner
om achter een gordijn te gaan staan dat zich in het intakebureau bevindt en zich uit te kleden.
De kledingstukken worden gefouilleerd en de veiligheidsmedewerker voert een visuele
controle uit van de bewoner die wordt gevraagd om zich rond te draaien;
- in het CIM: tijdens de medische intake vraagt de verpleegster aan de bewoner om zich uit te
kleden om hem te ausculteren en ze hangt de kledingstukken op een kapstok. Zodra hij in
zijn ondergoed is, zet de verpleegster zonder iets te zeggen de kapstok in de gang waar een
veiligheidsmedewerker de kledingstukken fouilleert;
- in het CIV gaat de bewoner bij zijn aankomst in het centrum door een metaaldetectiepoortje.
Daarna wordt hij afgezonderd in een aangrenzend vertrek van de ingangspost of in een
kamer van de medische vleugel waar hij systematisch wordt afgetast; hij moet zijn schoenen
uitdoen, maar hoeft zich niet uit te kleden;
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De bewoner is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
657. De afdeling wetgeving van de Raad van State wees er in zijn advies over het ontwerp van KB
gesloten centra op, dat: aangezien de fouillering afbreuk doet aan het recht op de eerbiediging van het
privéleven, moet daarin worden voorzien bij wet, die de voorwaarden ervan behoort vast te stellen
overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de Grondwet.
658. Artikel 44 van de wet van 25 april 2007, die op 1 juni 2008 in werking is getreden, voegde een
§ 5 toe aan artikel 74/8 van de Vreemdelingenwet:
Een vreemdeling, bedoeld in § 1, kan onderworpen worden aan een veiligheidsfouillering om er zich van te
vergewissen dat hij geen wapen of enig voorwerp draagt dat gevaarlijk is voor de fysieke integriteit van
hemzelf of van derden of voor de openbare orde, in elk van de volgende gevallen:
1° bij aankomst van de vreemdeling in een plaats bedoeld in § 1;
2° nadat de vreemdeling bezoek heeft ontvangen;
3° voorafgaand aan de overbrenging van de vreemdeling. (…) De veiligheidsfouillering gebeurt door het
betasten van het lichaam en de kleding van de gefouilleerde, alsook door de controle van zijn bagage. Zij
mag niet langer duren dan de daartoe noodzakelijk tijd. Zij wordt uitgevoerd door een gemachtigde van de
minister van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde.
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659. Krachtens artikel 22 van de Grondwet heeft ieder recht op eerbiediging van zijn privéleven,
behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet. Derhalve kan het fouilleren
niet gereglementeerd worden bij koninklijk besluit en is artikel 10 van het KB gesloten centra
ongrondwettig.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De stelling dat artikel 10 KB waarbij de fouillering wordt geregeld onwettig zou zijn, wordt door DVZ
betwist. Namelijk, wat betreft de fouille van bewoners als bepaald in het artikel 10 van het KB houdende
vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen toepasbaar op de gesloten centra, is de wettelijke
basis ingevoegd in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen door de wet van 25 april 2007 tot wijziging
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen. De details zijn geregeld in het KB van de gesloten centra.
660. Een uniforme methode van fouilleren die in overeenstemming is met de Vreemdelingenwet en
transparant is voor de bewoners moet dringend aan alle centra opgelegd worden.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het uniformiseren van de procedures van de fouille maakt momenteel onderdeel uit van een
moderniseringsproject van de centra en de conclusies van de werkzaamheden van de betreffende
werkgroep zullen uitdrukkelijk opgenomen worden in het aangepast KB gesloten centra.

8.1.3.3. De dynamische veiligheid
661. Het concept van dynamische veiligheid, een compleet andere benadering dan het passieve of
statische veiligheidsconcept, geldt op dezelfde wijze voor de centra als voor andere opsluitingplaatsen.
Het is vandaag algemeen aanvaard dat beide benaderingen elkaar aanvullen om zowel de beveiliging
als de veiligheid van de opsluitingplaatsen te waarborgen.
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662. De dynamische veiligheid vastgelegd door de Europese penitentiaire voorschriften houdt
rekening met het feit dat orde en veiligheid in een opsluitingplaats grotendeels afhangen van de
medewerking van de gedetineerden en dus van de positieve relaties die zij onderhouden met het
personeel. De commentatoren van de Europese penitentiaire regels stellen: Where there is regular
contact between staff and prisoners, an alert member of staff will be responsive to situations which are
different from the norm and which may present a threat to security […].180
Dynamische veiligheid is eigenlijk de veiligheid die ontstaat wanneer gedetineerden als individu worden
erkend door het gevangenispersoneel181.
663. Dit veiligheidsconcept werd opgenomen in de Wet Dupont. Deze bepaalt in haar artikel 105,
§ 1 met name: Het handhaven van de orde en de veiligheid impliceert een dynamische wisselwerking tussen
het gevangenispersoneel en de gedetineerden, enerzijds, en een evenwichtige verhouding tussen de
technische middelen die worden ingezet en een constructief detentieregime, anderzijds. […]. Verder richt
de wet Dupont een overlegorgaan op teneinde de gedetineerden inspraak te geven. Het KB gesloten
centra bevat geen spoor van een dergelijk beginsel.
664. Het concept wordt desalniettemin al gedeeltelijk toegepast in de gesloten centra. De invoering
van de functie van veiligheidsagent-begeleider is er een onderdeel van; hij moet luisterbereidheid,
dialoog en onderhandeling uitdragen, gekoppeld aan een goede kennis van de bewoner. De
aanwezigheid van opvoeders die de hele dag deelnemen aan het leven in de vleugel vormt er een
ander onderdeel van.
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666.

Het CIB heeft de laatste jaren een beleid gevoerd dat gebaseerd is op de volgende principes:182
- de directie staat open voor de bewoners;
- al het personeel is onder de impuls van de directie proactief in het verminderen van de
spanning en de stress van de bewoners;
- het personeel wordt opgeleid in de interculturele dimensie van de intermenselijke relaties;
- de contacten met de bewoners zijn informeel en hartelijk;
- het personeel neemt deel aan de activiteiten waaronder met name de sportieve activiteiten;
- de creativiteit van de bewoners wordt sterk gewaardeerd en er wordt een bijzondere
aandacht besteed aan zelfrespect;
- het centrum is volledig versierd met werken van de bewoners;
- de organisatie van de tijdsbesteding van de bewoners staat centraal in de werking van het
centrum;
- de sportzaal is goed uitgerust en kan dagelijks bezocht worden;
- het team van opvoeders is dynamisch en voortdurend aanwezig in de vleugels;
- de opvoeders organiseren discussiegroepen;
- bij incidenten geeft het personeel de voorrang aan communicatie om conflicten, in het
bijzonder die tussen bewoners, op te lossen.

667. Het personeel van het CIB vindt de sfeer in het centrum veel kalmer dan voorheen en een
veiligheidsassistent die overgeplaatst is van het CIM naar het CIB geeft aan dat de werksfeer in het CIB
veel aangenamer is. Ook de bewoners drukken hun tevredenheid uit over het gedrag van het
personeel.
180
181
182

Europese Gevangenisregels 2006, uittreksel uit de commentaar van de Raad van Europa op regel 51.
CPT, Checklist for independent inspectors, p 3.
Enkele van de hierna beschreven kenmerken komen eveneens voor in de andere gesloten centra. De bijzonderheid van het
CIB ligt in de cumulatie van deze kenmerken. Dit beleid blijkt recent te zijn.

Onderzoeksrapport 2009/2

665. Het INAD-centrum, het centrum 127 en het CIB zijn de centra waar de werking het meest
gericht is op het principe van dynamische veiligheid.

Deel II. Thematisch Onderzoek
8. De veiligheid en de ordehandhaving

668. Ook in het INAD-centrum en in het centrum 127 heersen ontspannen relaties tussen
personeel en bewoners. Beide partijen nemen samen deel aan activiteiten en het oplossen van
conflicten gebeurt op basis van dialoog. Spanningen worden met humor en grappen bestreden. Ook
hier drukken de bewoners hun tevredenheid uit over het personeel.
669. Ondanks de moeilijke leefomstandigheden ingevolge het strikte groepsregime in het CIB en de
penibele materiële omstandigheden in het centrum 127, kennen deze gesloten centra het laagste
percentage incidenten.
670. Het is aangewezen om dynamische veiligheid tot werkingsprincipe van de gesloten centra te
verheffen en dit principe centraal te plaatsen in het wettelijk kader betreffende de centra.

8.1.3.4. Het omgaan met geweld
671. Geweld is in al zijn vormen aanwezig in de gesloten centra: fysiek en verbaal geweld, vandalisme,
geweld tegen de eigen persoon, geweld tussen bewoners, geweld tussen bewoners en personeel.
Overzicht van de geregistreerde incidenten in de gesloten centra tijdens de
onderzoeksperiode 183.
Zelfdoding/
Pogingen tot
zelfdoding

Rellen

Gijzelingen

Brand

Totaal

127
127bis

1
7

0
6

0
0

1
14

CIB
CIM
CIV
Totaal

3
9
3
23

0
8
2
16

0
1
0
1

0
niet meegedeeld, behalve de
brand van 23 augustus 2008
1
0
0
4
5
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672.

3
18
9
45

Dit zijn de meest opvallende vaststellingen:
- het CIM (40 %) en het centrum 127bis (31 %) zijn samen goed voor 71 % van de incidenten;
- het CIB kent 6 keer minder incidenten dan het CIM terwijl de leefomstandigheden er tot op
zekere hoogte gelijkaardig zijn;
- in het centrum 127 was er slechts één incident.

673. Een goed beleid inzake agressie vereist onder meer een volledige monitoring van de incidenten
in de centra en mag zich niet beperken tot het bijhouden van de door artikel 135 van het KB gesloten
centra opgelegde statistieken (zie punten 1055 en 1056).
674. In de loop van 2007 werd een globaal agressiebeheersingsplan opgesteld. Het bestaat uit vier
onderdelen: structurele integratie, preventie, interventie, opvolging. Het voorziet in de registratie van
de incidenten en de analyse van de incidenten door een in elk centrum aan te stellen agressiemanager.
675. Over het geheel genomen stond men in 2008 nog niet ver met de uitvoering van het plan. De
vorderingen in de realisatie ervan verschilden wel erg van centrum tot centrum.

183

De door de dienst Vreemdelingenzaken meegedeelde gegevens zijn niet eenvormig wat de periodes en de inhoud betreft:
de cijfers van het centrum 127bis zijn verzameld vanaf oktober 2007, de cijfers van het CIV werden niet meegedeeld voor
2008, de cijfers van het centrum 127 kunnen niet onderscheiden worden van die van het INAD-centrum.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Elk centrum, ook het transferbureau van de dienst Vreemdelingenzaken, heeft een agressiemanager
aangeduid. Elk centrum inventariseert de agressiviteitvoorvallen en heeft prioritaire acties uitgestippeld.
In 2009 worden deze acties gefinaliseerd en wordt er voornamelijk gewerkt op basis van analyses van de
database van de agressietendensen, om het fenomeen in kaart te brengen, te analyseren, gewijzigde
tendensen te detecteren, maatregelen te nemen en de uitvoering ervan op te volgen.
676.

De centralisatie van deze gegevens door de administratie is blijkbaar niet voorzien.

677. De dienst Vreemdelingenzaken benadrukt echter dat incidenten gemonitord en geëvalueerd
worden.

8.1.3.5. Zelfdoding en zelfverminking
8.1.3.5.1. Risicofactoren voor zelfdoding

679. Het Europees Hof voor de rechten van de mens hecht veel belang aan dit fenomeen in zijn
beoordeling van de concrete verplichtingen van de staat met betrekking tot artikel 2: er dient aan
herinnerd te worden, zegt het Hof, dat iedere vrijheidsberoving, op zichzelf, psychische verwarring bij de
gedetineerde personen kan teweegbrengen, en bijgevolg ook het risico op zelfdoding185.
680. Voor zover bekend, werd het fenomeen zelfdoding in de gesloten centra niet bestudeerd maar
de cijfers wijzen erop dat ze er niet aan ontsnappen (punt 671). In 2007 kenden de gesloten centra 15
pogingen tot zelfdoding, waarvan acht in het CIM. In 2008 werden in het eerste kwartaal zes pogingen
opgetekend. Nog in 2008 waren er twee overlijdens door verhanging - op 1 mei in het CIM en op 12
oktober in het CIV. In beide gevallen was er volgens de verslagen van de dienst Vreemdelingenzaken
vooraf niets dat er op wees dat deze personen de hand aan zichzelf zouden slaan.
681. Volgens de Belgische afdeling van het Observatoire International des Prisons: stelt men vast dat
45 % van de zelfdodingen zich in de loop van de eerste maanden van hechtenis voordoen en 23 % in de
loop van de eerste 15 dagen (…) de gedetineerden die zelfdoding plegen zijn meestal mannen, bevinden
zich in de leeftijdscategorie tussen 25 en 40 jaar en hebben meer neiging om dit te doen (…) bij het begin
van hun opsluiting en als ze alleen zijn in hun cel (…) zelfdoding door verhanging komt het vaakst voor,
gevolgd door het gebruik van stompe voorwerpen en het uit het raam springen (…)186.
682.

184
185
186

Deze risicofactoren zijn ook aanwezig bij de bevolking van de gesloten centra.

CNCDH, Etude sur les droits de l’homme dans la prison, Frankrijk, 2004, pp. 3 en 9.
EHRM, arrest van 21 oktober 2008, Kilavuz vs. Turkije.
Observatoire International des Prisons – Belgische afdeling, De l’état du système carcéral belge, oktober 2008.
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678. Artikel 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens legt de
overheden de positieve verplichting op om preventief de praktische maatregelen te treffen om het
individu in bepaalde omstandigheden tegen zichzelf te beschermen. Volgens het Europees Hof moeten de
penitentiaire overheden hun taken uitvoeren op een met de rechten en vrijheden van de betrokken persoon
verenigbare wijze. Zij moeten algemene maatregelen en voorzorgen nemen (...) om het risico op
zelfverminking te verkleinen zonder de persoonlijke vrijheid te beknotten. Kortom het opsluiten van de
persoon brengt voor de Staat een bijzondere verantwoordelijkheid mee tegenover deze laatste.184.
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De heer J., 36 jaar, van Servische nationaliteit, die sedert 22 dagen als ’illegaal’ opgesloten is in het CIV,
verhangt zich op 12 oktober 2008 in een isoleercel. Hij is daar in het zogenaamde ’aangepast regime’
geplaatst. Luidens het verslag van de dienst Vreemdelingenzaken waren personeel en bewoners ’verrast’ door
deze zelfdoding.
Het verslag leert ons het volgende:
- het ging om een man van 36 jaar;
- hij werd sedert iets meer dan drie weken vastgehouden in het CIV in afwachting van een beslissing inzake zijn
asielaanvraag;
- de zelfdoding gebeurde tijdens een periode van afzondering;
- hij had twee weken voordien, tijdens de sociale intake, een gesprek met de psycholoog aangevraagd, een verzoek
dat hij vijf dagen voor het incident herhaalde, maar zonder gevolg bleef. Luidens het verslag was de psycholoog van
plan hem de volgende dag te spreken, maar het verslag vermeldt niet dat de bewoner hiervan in kennis was
gesteld;
- hij had gevraagd om van vleugel te veranderen om zich te kunnen voegen bij de culturele groep waartoe hij
behoorde; die aanvraag was goedgekeurd maar hij was hiervan niet op de hoogte gebracht;
- gebruik van de meest frequente modus operandi: verhanging.

8.1.3.5.2. Reglementaire preventiemaatregelen
683. Uit de verplichting die krachtens artikel 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens op iedere lidstaat rust, volgt dat de gesloten centra maatregelen moeten nemen om het risico op
zelfdoding te verkleinen.

Onderzoeksrapport 2009/2

136

684. Krachtens de artikelen 115 en 116 van het KB gesloten centra kan de bewoner bij wie er een
ernstig risico op zelfdoding bestaat, ofwel gescheiden worden van zijn leefgroep en opgevolgd worden
door de medische en sociale dienst ofwel bij betrouwbare medebewoners geplaatst worden.
De heer F., 29 jaar en sedert twee maanden en een half opgesloten in het CIM, verhangt zich op 1 mei 2008
in de toiletten van de slaapzaal, waar hij mocht gaan rusten en waar zich één andere bewoner bevond. De
directie van het CIM verklaart dat indien er aanwijzingen voor een risico op zelfdoding waren geweest, het
centrum een psychologische opvang zou hebben georganiseerd en de beschermingsmaatregel zou hebben
genomen die artikel 116 van het KB gesloten centra voorziet, namelijk plaatsing bij betrouwbare
medebewoners.

685. De Raad van State heeft artikel 115 van het KB gesloten centra vernietigd met zijn arrest nr.
188.705 van 10 december 2008. De Raad achtte het niet bewezen dat afzondering in alle gevallen
geschikt is om een poging tot zelfdoding te voorkomen. Gegeven het feit dat het niet zeker is dat
afzondering de gezondheid van de persoon ten goede komt, concludeerde de Raad dat artikel 115 van
het KB gesloten centra strijdig was met artikel 8, § 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, omdat het geen medisch advies voorziet voorafgaand aan de
afzonderingsmaatregel.
686. De maatregel tot plaatsing bij betrouwbare medebewoners is gebaseerd op de sociale controle
en de psychologische hulp die deze controle zou inhouden187. Dit voordeel is niet bewezen. In de
groep blijven heeft op zich geen preventief of therapeutisch aspect188. Sommigen zullen de behoefte
voelen om zich af te zonderen, anderen zullen dit moeilijk verdragen. Ook hiervoor is redelijkerwijze
een voorafgaand medisch en psychologisch advies vereist.

187
188

Verslag aan de Koning van het KB gesloten centra;
Zie in die zin S. Baron-Laforet, Repérage du suicide en prison et éléments contextuels, artikel op internet, 2000.
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687. Elke preventiemaatregel ten aanzien van een bewoner voor wie er een risico op zelfdoding
bestaat, moet vooraf aan een arts en een psycholoog of een psychiater worden voorgelegd.

8.1.3.5.3. Zelfverminking
688. Vrijheidsberoving en het verlies van autonomie dat er mee gepaard gaat, zet de mens aan tot
strategieën van zelfherstel, waarvan, paradoxaal genoeg, de bevestiging van het vermogen tot
vernietiging van het eigen lichaam één van de middelen is. Daden van geweld tegen de eigen persoon,
alsook geweld ten aanzien van het personeel, lijken overigens ook een eenvoudige manier te zijn om
gehoord te worden in een omgeving waar de werkingsprincipes weinig institutionele middelen ter
beschikking van de gedetineerden laten om als echte gesprekspartners beschouwd te kunnen worden189.
Op 12 maart 2008 acht de arts van het centrum 127bis de heer B. psychotisch. Hij wordt enkele dagen in
medische afzondering geplaatst. Bij zijn terugkeer in de groep klopt hij met bloedende armen aan bij de
maatschappelijk assistent aan en bedreigt het personeel. Hij wordt in disciplinaire afzondering geplaatst en
vervolgens ’op vrijwillige basis’ in een aangepast regime. Wanneer hij later weer in de groep komt, pest hij de
maatschappelijk assistent en bedreigt haar om een onderhoud met de centrumdirecteur te krijgen. Uiteindelijk
dreigt hij zichzelf de keel door te snijden met scheermesjes. De directrice komt ter plaatse, de heer B.
kalmeert, stemt erin toe om de scheermesjes af te geven en uit nogmaals zijn eis: een afspraak met een
externe psychiater. Hij wordt - zonder verzet - in disciplinaire afzondering geplaatst omdat hij zichzelf naar het
leven gestaan heeft. Hij krijgt geen afspraak met een externe psychiater.

Er wordt onvoldoende voldaan aan de vereisten van efficiënte coördinatie en actieve
informatieverstrekking.
690. Volgens richtlijnen van 5 mei 2006 van de dienst Vreemdelingenzaken behoren de personen die
daden van zelfagressie begaan tot de personen die, omwille van hun specifieke problematiek, snel
verwijderd moeten worden en om die reden gesignaleerd moeten worden aan de centrale diensten.
Uit eerbied voor de menselijke waardigheid moeten deze richtlijnen ingetrokken worden en moeten
instructies worden uitgevaardigd met het oog op de multidisciplinaire omkadering en de evaluatie van
de meest geschikte oplossing op korte en lange termijn door een arts en een psycholoog of een
psychiater.

8.1.3.6. Het geweld van bewoners ten aanzien van personeel
691. Bij de meeste personeelstakingen wordt gewezen op de toenemende agressie in de centra en
de risico’s die de veiligheidsagenten lopen.
189
190

A. Chauvenet, C. Rostaing, F. Orlic, op.cit, p. 123 en 281.
L. Melas, F. Ménard, Production de la violence en prison, Paris, Mission de recherche droit et justice, Coll. Arrêt sur recherches,
2002.
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689. Het dagelijks ervaren van onzekerheid, gepaard gaand met inactiviteit, wordt, zowel door de
wetenschappelijke literatuur als door het personeel en de bewoners, vermeld als een belangrijke
oorzaak van stress en van het afglijden in een psychotische toestand. Personen die in dergelijke
omstandigheden worden vastgehouden, zijn uiterst gevoelig voor humeurwisselingen. Een ingreep op
dit vlak zou een belangrijke hefboom zijn om geweld, zowel ten aanzien van zichzelf als van de
anderen, in plaatsen van vrijheidsberoving te verminderen.190 De onzekerheid waarmee de bewoners
geconfronteerd worden, wordt nog versterkt door het gebrek aan communicatie tussen de dienst
Vreemdelingenzaken en de centra, evenals tussen de diensten van de centra en de bewoners, over de
evolutie van hun administratief dossier.
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692. Een werkgroep bestudeerde het thema geweld in het kader van het agressiebeleid dat op
nationaal vlak wordt gevoerd191.
De vraag ’Waarom zijn de bewoners agressief?’ beantwoordt de werkgroep als volgt:
Ze ervaren, vanaf hun arrestatie, veel frustraties die alleen maar toenemen:
A.1. De eerste frustratie komt voort uit de vrijheidsberoving die tegelijkertijd als een gewelddaad en als een
onrechtvaardigheid wordt ervaren. Dit is vooral het geval bij degenen die het nooit eerder hebben
meegemaakt.
A.2. Groeiende frustratie van de bewoners: ze voelen zich niet gehoord, gesteund of eenvoudigweg
gewaardeerd. Ze hebben een gevoel van verlatenheid, non-beleid, gebrek aan informatie en respect gezien
de termijnen voor de behandeling van al hun problemen (…).
A.3. Frustraties te wijten aan het gevoel van afhankelijkheid en infantilisatie: de bewoners hebben niet langer
toegang tot hun bezittingen, kunnen hun verwanten niet vrij contacteren, hebben geen controle meer over
hun gaan en staan en hun nabije toekomst, hebben zelfs geen toegang meer tot intieme bezittingen zoals
hun toiletzak of hun verzorgingsproducten. Ze kunnen nauwelijks of geen activiteit doen zonder assistentie.
De aangeboden activiteiten zijn zelf infantiliserend (vaak animatie en activiteiten van parascolaire aard).
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A.4. De frustratie genereert stress die uitmondt in toenemend agressief gedrag ten aanzien van alle
gesprekspartners die op de een of andere manier hun ’kwelgeest’ (de staat) vertegenwoordigen, ten aanzien
van zichzelf of de andere bewoners.
A.5. Het toenemende voorbeeld van andere agressieve, beledigende of zelfs gewelddadige bewoners evenals
het schijnbare gebrek aan (een afdoende) reactie daarop doet denken dat de grens van het sociaal
aanvaardbare verschoven is en dat belediging en agressie getolereerd worden. Agressiviteit, belediging en
agressie zijn de norm geworden192.
De invoering van een dynamisch veiligheidsbeleid zou zowel het personeel als de bewoners ten goede
kunnen komen.
693. In een poging om de evidente stress van het personeel te verhelpen, heeft de dienst
Vreemdelingenzaken een stresspreventieprogramma ontwikkeld door in elk gesloten centrum een
’STEAM’ (antistressteam) op te richten, onder toezicht van de adviseur-expert-psycholoog van de
dienst Vreemdelingenzaken. Het team bestaat uit vrijwilligers en wordt gecoördineerd door de
psycholoog van het centrum. Uit gesprekken met de personeelsleden van de centra blijkt echter dat ze
externe hulp verkiezen.
Opmerkingen van de dienst Vreemdelingenzaken:
Naast opvolging door het STEAM kan het personeel van de gesloten centra ook steeds een beroep doen
op gespecialiseerde hulp van derden. Dit kan externe gespecialiseerde hulp zijn in de psychosociale sfeer
maar ook bijstand door de Sociale Dienst van de FOD Binnenlandse zaken. De sociale dienst werd
immers opgericht met de bedoeling de nodige morele steun en materiële bijstand te bieden aan de
personeelsleden, zowel in hun privé-leven als in hun beroepsleven.
191

192

Deze groep was samengesteld uit drie veiligheidsbeambten, twee begeleiders, een adjunct veiligheidsassistent
(teamverantwoordelijke), een eerstaanwezend adjunct veiligheidsassistent (supervisor) en de operationele attaché van het
CIV en een afgevaardigde van de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken.
Het omgaan met moeilijke gevallen, geweld en spanningen in het Gesloten centrum van Vottem. Resultaten van de
werkgroep van februari tot maart 2006, p. 6. Vrije vertaling.
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8.1.3.7. Het geweld van personeel ten aanzien van bewoners
694. De relaties van het personeel met de bewoners zijn reglementair omkaderd door de artikelen
3, 7 en 8 van het KB gesloten centra en verder door de Gedragscode.
695. Het onderzoeksteam heeft in niet-conflictueuze situaties vastgesteld dat het personeel van de
gesloten centra, met inachtneming van zijn opdracht van vasthouding van de bewoner met het oog op
verwijdering, een zekere empathie aan de dag legt ten aanzien van de bewoner en aandacht heeft
voor zijn welzijn.
696. De westerse beleefdheidsregels worden in alle centra in acht genomen maar zodra
veiligheidsredenen aan de orde zijn, wordt hiervan afgeweken.
Een lid van het onderzoeksteam wordt in het kader van de simulatie van de intake procedure in het centrum
127bis naar haar vleugel gebracht. Een veiligheidsmedewerkster vergezelt haar naar de aan haar toegewezen
kamer en klopt aan alvorens de deur te openen. Nadat ze aan de aanwezige bewoonsters de toestemming
heeft gevraagd om naar binnen te gaan, vraagt ze de ’nieuwe bewoonster’ om haar bed in te nemen. Deze
gaat zitten en knoopt een gesprek aan met de bewoonsters van de kamer. Enkele minuten later gaat de deur
van de kamer abrupt open: een veiligheidsmedewerkster begint de bewoners te tellen. De deur wordt even
abrupt weer gesloten

698. Zo legt de werkgroep de vicieuze cirkel bloot die ontstaat tussen de frustratie van de bewoners
en de defensieve houding of agressiviteit van het personeel.
699. Hoewel het gedrag van het personeel de belangrijkste reden is voor klachten van de bewoners
bij de Klachtencommissie, werd slechts één klacht gegrond bevonden.

8.1.3.8. Rellen
700. Bij rellen trekt het veiligheidspersoneel zich terug uit de vleugels. De directie vraagt een
interventie van de politie.

8.1.4. Voorbeelden
701. Naast de gevallen van zelfdoding deden er zich tijdens de onderzochte periode twee belangrijke
veiligheidsgerelateerde incidenten voor. Het eerste incident betrof een geval van mishandeling dat
leidde tot een klacht die gedeeltelijk gegrond werd verklaard door de Klachtencommissie. Het andere
incident betrof een nagenoeg volledige evacuatie van het centrum 127bis naar aanleiding van een
brand veroorzaakt door de bewoners.

193

Ibid., p. 16.
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697. De werkgroep over het agressiebeleid besteedt ook aandacht aan de rol van de houding van
het personeel in deze problematiek: Gevolg van het probleem: de beschermende reactie van het
personeel. Het personeel voelt een negatieve ontwikkeling in de benadering van de bewoners. Ze worden
aanzien als veranderd, harder, agressiever, meer criminogeen. Als reactie daarop neemt het personeel een
meer verdedigende houding aan omwille van de waargenomen agressiviteit, wat heel natuurlijk is.193
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8.1.4.1. Mishandeling in het CIV
702. Op zondag 25 mei 2008 gaat de heer E.C., razend omdat hij geen ontbijt heeft kunnen krijgen,
naar zijn kamer nadat hij de kokkin heeft uitgescholden, getracht heeft om de vleugel te verlaten en de
vuilnisbakken heeft omvergeworpen. Vijf veiligheidsagenten voegen zich bij hem en vragen hem zijn
kamer te verlaten om eens goed te praten, maar de heer E.C. weigert. In een afwerende houding gaat hij
op een stoel staan, begint te schreeuwen en met zijn armen te slaan. De veiligheidsagenten die zich op
hun beurt bedreigd voelen, trekken de heer E.C. tegen de grond: de eerste tracht een armklem toe te
passen, de tweede een beenklem, de derde houdt hem vast en een vierde grijpt hem bij zijn genitaliën.
Deze laatste zet ten slotte zijn knie tussen de schouderbladen van de heer E.C. om hem tegen de
grond te houden. Intussen waarschuwt een bewoner de andere bewoners van de vleugel die trachten
tussen te komen, de in de vleugel aanwezige veiligheidsagenten bedreigen en/of omverduwen of
trachten te slaan.194
703. De hiërarchische veiligheidsassistent komt ter plaatse en slaagt erin om een gesprek te hebben
met de heer E.C. en hem zonder geweld of fysieke dwang in afzondering te plaatsen, bijgestaan door
enkele veiligheidsagenten.
704. In de daaropvolgende uren bevindt het CIV zich aan de rand van een bewonersopstand en van
opstand bij het veiligheidspersoneel. De directie slaagt erin om de kalmte in de vleugel te herstellen en
terug de medewerking van het personeel te krijgen.
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705. Op de dag van de feiten heeft de directie aan elke veiligheidsagent gevraagd om een verslag op
te maken van de gebeurtenissen. Uit deze verslagen blijken geen ongepaste daden.
706. Op 28 mei 2008 richt de heer E.C. een klacht tot de procureur des Konings, vanuit het CIM
waarnaar hij overgebracht is. Deze klacht komt bij de Klachtencommissie terecht (zie punt 504).
707. Op 30 mei 2008 vraagt het permanent secretariaat van de Klachtencommissie aan de directie
van het CIV om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de klacht (bij de bewakers en de artsen).
Het CIV verstuurt dan alle verslagen van 25 mei 2008 en een medisch verslag van 4 juni 2008, waarin
wordt vermeld dat de heer E.C. erover klaagde niet meer te kunnen urineren en dat hij twee blauwe
plekken had.
708. Op 4 juni 2008 onderneemt het permanent secretariaat van de Klachtencommissie een poging
tot verzoening maar die mislukt.
709. Op 19, 20 en 23 juin 2008 ondervraagt de attaché in het centrum, op verzoek van het
permanent secretariaat, systematisch de veiligheidsassistenten over elementen in hun optreden die de
medische klachten van de heer E.C. zouden kunnen verklaren. De veiligheidsagent in kwestie geeft dan
toe dat hij de heer E.C. bij de genitaliën gegrepen heeft om hem tegen de grond te krijgen. De andere
veiligheidsagenten in de kamer hebben niets gezien op het moment van de feiten. Sommigen hebben
achteraf horen zeggen dat dit gebeurd was.
710. Op 23 juni 2008 richt de directeur van het CIV twee verzoeken tot verantwoording aan de
betrokken veiligheidsagent. Het ene betreft de interventie in het algemeen, het andere het gebruikte
dwangmiddel.
711.
194

Dit laatste verzoek tot verantwoording is opgesteld in de volgende termen:
Zie de verslagen van de betrokken veiligheidsagenten, dd. 25 mei 2008, over het incident.
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U weet wel degelijk dat het KB van 2/08/2002 (…) in art. 104 voorziet: ‘Dwang kan enkel gebruikt worden
indien het gedrag van de bewoner een risico vormt voor hemzelf (…). Het gebruik van dwang moet redelijk
zijn in verhouding tot het nagestreefde doel. (…)
De toegelaten dwangmiddelen zijn: 1° de fysieke aansporing; 2° de houdgreep; 3° de hand- en/of
voetboeien.’
Bovendien wordt in de verschillende opleidingen die u in het kader van de aanpak van geweld hebt gevolgd
en die worden gegeven door deskundigen van de Federale Politie, nergens melding gemaakt van
overmeesteringtechnieken die gericht zijn op de genitaliën van de bewoners.
Op dezelfde wijze beveelt de gedragscode van de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken in het
hoofdstuk ’Gewenst en ongewenst gedrag’ het volgende aan: u moet in de uitoefening van uw functie altijd
uitgaan van het standpunt dat de bewoners van het centrum het recht hebben om op een respectvolle,
waardige en identieke wijze behandeld te worden.
U hebt dus, in de uitoefening van uw functie, een basisregel van beroepsethiek, wellevendheid en goed
gedrag overschreden.
Er dient op gewezen te worden dat u in het verslag, dat u op de dag van de feiten hebt opgesteld, nergens
vermeldt dat u tijdens de interventie een druk hebt uitgeoefend op de genitaliën van de bewoner.195

713. Wat de interventie zelf betreft, richt de directie van het CIV de volgende verwijten tot de
veiligheidsassistent:
Wanneer we de feiten in de verschillende verslagen van de agenten evenals in uw verslag lezen, blijkt
nergens het dringend karakter van een onmiddellijke ingreep, temeer daar op dat ogenblik niemand in
gevaar was.
In uw verslag schrijft u ‘wij volgen hem naar zijn kamer om eens goed te praten en hem te vragen ons te
volgen om een verklaring te geven voor zijn gedrag.’
Noch mevrouw D. of ikzelf (nvdr: hiërarchisch veiligheidsassistent) hebben u gevraagd om op die manier
tussen te komen. Toen we beiden ter plaatse kwamen, konden we enkel de quasi-opstand vaststellen en het
gevaar dat al de aanwezige agenten voelden.
Er moet worden vastgesteld dat:
- u het niet-dringende karakter van de situatie niet heeft kunnen inschatten;
- u geen rekening hebt gehouden met de aanwezige hiërarchie en haar instructies niet hebt
afgewacht, omdat u zelf beslist hebt naar de bewoner te gaan om hem uit zijn kamer te doen
komen;
195
196

Vrije vertaling.
Vrije vertaling.
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712. Op 8 juli 2008 antwoordt de veiligheidsagent dat fysieke aansporing niet duidelijk gedefinieerd is
en dat er dient op gewezen te worden dat de door de federale politie gegeven opleidingen zich beperken tot
twee keer vier uur per jaar, wat duidelijk onvoldoende is om altijd volgens de voorschriften te reageren (het is
immers onmogelijk om op zo’n korte termijn automatismen aan te leren). Hij is eveneens van mening dat
het enkel ging om fysieke aansporing om ons, mijn collega’s en mijzelf, te beschermen tegen wilde en
directe agressie.196
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- u initiatieven genomen hebt die niet in verhouding tot de gebeurtenis staan (…);
- en bovendien, door de gevolgen van uw ingreep te onderschatten, al uw collega’s in gevaar hebt
gebracht.197
714. Bij een beslissing van 23 juli 2008, verklaarde de Klachtencommissie de klacht gegrond voor zover
het op 25 mei 2008 gebruikte fysieke middel, dat bestond in het vastgrijpen, al was het gedurende zeer
korte tijd, van de klager bij zijn genitaliën om hem vast te houden, in strijd is met de vereisten van artikel 104
van het KB en voor het overige ongegrond voor zover de op 25 mei gebruikte dwangmaatregel die blauwe
plekken evenals pijn aan de nek teweegbracht, waarover de klager klaagde, voldoet aan de vereisten van
artikel 104 van het KB van 2 augustus 2002.198 (zie ook punten 504 en 1004).
De Klachtencommissie besloot dat het gebruik van dwang geoorloofd was, in tegenstelling tot de
directie van het CIV die het dossier van de veiligheidsagent heeft overgemaakt aan de algemene
directie van de dienst Vreemdelingenzaken voor verder gevolg.

8.1.4.2. Brand in het centrum 127bis
715. In de nacht van zaterdag 23 augustus op zondag 24 augustus 2008 breekt brand uit in het
centrum 127bis.
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716. Volgens het verslag van de dienst Vreemdelingenzaken verwittigt een hiërarchisch
veiligheidsbeambte omstreeks 00.20 uur de directrice van wacht dat enkele bewoners een vuilnisbak in
de toiletten in brand hebben gestoken. Alles is echter onder controle: het veiligheidspersoneel heeft
de nodige maatregelen genomen om het vuur te doven en de brandweer is ter plaatse. De directrice
beslist om onmiddellijk ter plaatse te gaan. Onderweg wordt ze opnieuw opgebeld door de
teamverantwoordelijke die haar meldt dat de situatie verergert en dat de politiediensten ter plaatse
zijn. De branddeuren zijn gesloten en het brandalarm blijft afgaan.
717. De directrice komt omstreeks 00.50 uur bij het centrum aan. De bewoners van de betrokken
vleugel bevinden zich op de binnenplaats. Ze zijn gewapend met glasscherven en velen zijn in het bezit
van hun bagage. De bewoners trachten de binnenplaats te ontvluchten.
718. Omstreeks 1 uur ’s ochtends geeft de directrice de opdracht om het gebouw te ontruimen.
Met de hulp van de politie blust de brandweer de brand.
719. De vrouwen en kinderen worden in de bezoekersruimte ondergebracht en krijgen koffie en
melk. Het centrum legt er matrassen en deelt dekens uit. De andere geëvacueerde bewoners blijven
op de binnenplaatsen. Ook zij krijgen dekens.
720. De directie doet het nodige om bijkomend personeel ter plaatse te krijgen en neemt contact
op met de andere gesloten centra om na te gaan of zij plaats hebben om de bewoners op te vangen.
Het Bureau T van de dienst Vreemdelingenzaken wordt gevraagd om chauffeurs op te roepen om zo
snel mogelijk voor de overbrengingen naar de andere centra te zorgen.
721. Uiteindelijk keren de bewoners van de niet beschadigde vleugels terug naar hun kamer. De
bewoners van de door brand getroffen vleugel worden in een andere vleugel ondergebracht, met
zeven in één kamer. Het Rode Kruis stelt draagbaren en dekens ter beschikking.

197
198

Vrije vertaling.
Vrije vertaling.
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722.

Omstreeks vier uur ’s ochtends beginnen de overbrengingen naar de andere centra:
- het centrum 127 vangt de gezinnen met kinderen en één vrouw zonder kinderen op;
- het CIB vangt twee vrouwen zonder kinderen en zes andere bewoners op;
- het CIM vangt zeven bewoners op;
- het CIV vangt acht bewoners op.

723.

Intussen is het parket ter plaatse.

Na het bekijken van de videobeelden die door de camera’s van het centrum werden opgenomen,
worden drie bewoners geı̈dentificeerd die actief hebben deelgenomen aan de brandstichting. Twee
van hen worden 48 uur in afzondering geplaatst, de derde 72 uur (met de toestemming van de
directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken).
724. Na onderzoek formuleerde de Algemene Coördinatie en Controle van de Centra van de dienst
Vreemdelingenzaken een aantal aanbevelingen en richtlijnen zowel betreffende deze crisissituatie als
de algemene werking van het centrum.

726. De cel beveelt aan dat de werkgroep agressiebeheer van het centrum eenduidige richtlijnen zou
uitwerken en die duidelijk zou meedelen aan het personeel en de bewoners. Ze beveelt ook aan om
de procedure voor het sluiten van de vleugel uitvoeriger te beschrijven en een gemeenschappelijke
werkrichtlijn voor alle veiligheidsteams uit te werken.

8.2. Algemene aanbevelingen
727. Een uniforme methode van fouilleren die in overeenstemming is met het nieuwe artikel 74/8,
§ 5 van de Vreemdelingenwet en transparant is voor de bewoner moet dringend vastgelegd worden.
Artikel 10 van het KB gesloten centra moet opgeheven worden.
728.

Het principe van dynamische veiligheid moet in het KB gesloten centra opgenomen worden.

729. De directies van de centra moeten nu al dynamische veiligheidspraktijken toepassen
geı̈nspireerd op wat in het centrum 127 en in het CIB gebeurt: waardering van de bewoner via
activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op zijn persoonlijke competenties, toegankelijkheid van
het personeel, gezamenlijke activiteiten met de bewoners, institutionalisering van de dialoog,
interculturele kennis ...
730. De bewoners moeten tijdens de intakeprocedure het huishoudelijk reglement ontvangen in een
taal die ze verstaan.
731. De dienst Vreemdelingenzaken en de centra moeten hun communicatie over de evolutie van
de administratieve dossiers van de bewoners coördineren en verbeteren.
732. De dienst Vreemdelingenzaken moet zorgen voor de harmonisatie van de profielen van het
personeel voor de centra en voor de kwaliteit van de aanwervingen.
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725. De Algemene Coördinatie ziet de ontevredenheid van de bewoners over de onverwachtse
sluiting van de tv-zaal en de rokersruimte als een van de waarschijnlijke oorzaken van het incident.
Verder wordt gewezen op de uiteenlopende interpretaties van het reglement door de verschillende
veiligheidsteams. Dit leidt bij de bewoners tot verwarring, tot de weigering om te gehoorzamen en tot
het tegen elkaar opzetten van de verschillende veiligheidsteams.
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733.

De opleiding in agressiebeheer moet uitgebreid worden.

734. Alle centra moeten duidelijke en uitvoerige documentatie en schriftelijke richtlijnen aan hun
personeel bezorgen over de toepassing van de reglementering en de veiligheidsinstructies en, om
arbitraire tussenkomsten te vermijden, zich ervan vergewissen dat deze gekend zijn.
735. Het personeel van de centra moet het reglement gematigd en welwillend toepassen en daarbij
voor ogen houden dat de regels ten dienste van de mensen staan en niet omgekeerd.
736. Het KB gesloten centra moet een medisch en psychologisch advies, voorafgaand aan elke
maatregel tot preventie van zelfdoding verplicht stellen. In afwachting daarvan moet de dienst
Vreemdelingenzaken nieuwe instructies geven aan de centra voor de preventie van en het omgaan
met pogingen tot zelfdoding en zelfverminking: er moet gezorgd worden voor een multidisciplinaire
omkadering en een evaluatie van de meest geschikte oplossing op korte en lange termijn door een arts
en een psycholoog of een psychiater.
737. Het uniform van het veiligheidspersoneel moet aangepast worden zodat het duidelijk te
onderscheiden is van dat van de politie of andere veiligheidskorpsen.

8.3. Specifieke vaststellingen, bedenkingen en aanbevelingen
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8.3.1. Het INAD-centrum en het centrum 127
8.3.1.1. Vaststellingen en bedenkingen
738. Alle leden van het veiligheidspersoneel van het centrum 127 hebben het statuut van
veiligheidsassistent.
739. Het veiligheidspersoneel van het INAD-centrum en het centrum 127 draagt geen uniform. Het
veiligheidspersoneel kan niet onderscheiden worden van de opvoeders of de maatschappelijk
assistenten. Dit kan de stress van de bewoner verminderen. Het risico is echter reëel dat, vooral
tijdens de eerste dagen na de aankomst van de bewoner in het centrum, de bewoner de rollen en
functies van de verschillende personeelseden in het centrum door elkaar haalt. Tot wie moet hij zich
richten? Kan hij zeker zijn dat de persoon tot wie hij zich richt een maatschappelijk assistent is? Of is het
een veiligheidsagent? Of beide? Met het oog op transparantie en opdat ieders bevoegdheden en de
grenzen daaraan duidelijk zouden zijn voor de bewoner, moet het veiligheidspersoneel als dusdanig
geı̈dentificeerd kunnen worden door de bewoner.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In de hall hangt een prikbord waarop de foto’s van het personeel zijn uitgehangen, zodat de bewoners
hen kunnen identificeren.
740. In het INAD-centrum en het centrum 127 heeft zowel het mannelijk als het vrouwelijk
personeel toegang tot de slaapzaal van de vrouwen. Dit is in strijd met het beginsel van regel 53.2 van
de Minimumregels voor de behandeling van gedetineerden volgens welke geen enkele mannelijke
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medewerker de vrouwenafdeling van de instelling zal betreden tenzij hij vergezeld is van een vrouwelijk lid
van het personeel.199 De strikte toepassing van deze regel zou zeker bijgedragen hebben tot het
voorkomen van de buitensporigheden aangehaald in punt 70 en volgende.

8.3.1.2. Aanbeveling
741. De mannelijke personeelsleden van het INAD-centrum en het centrum 127 mogen geen
toegang hebben tot de slaapzalen voor de vrouwen tenzij ze vergezeld zijn van een vrouwelijk
personeelslid.
742. Het veiligheidspersoneel moet een uniform dragen dat het als zodanig duidelijk identificeerbaar
maakt voor de bewoners.

8.3.2. Het CIM
8.3.2.1. Vaststelling en bedenking
743. De praktijk in het CIM waarbij zonder de bewoner daarover in te lichten, het fouilleren van de
kleren gebeurt naar aanleiding van een medische onderzoek brengt de vertrouwenrelatie tussen de
bewoner en de medische dienst in het gedrang. Sommige bewoners verklaren trouwens geschokt te
zijn door deze methode.

145

De fouillering gebeurt op een discrete en serene manier die zeer aanvaardbaar is.

8.3.2.2. Aanbeveling
744. Het fouilleren van de bewoner en van zijn bezittingen moet transparant verlopen. De huidige
praktijk moet stopgezet worden.

199

No male member of the staff shall enter the part of the institution set aside for women unless accompanied by a woman officer.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
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9. De sociale en juridische bijstand
Internationale standaarden
Hard law
-Verenigde Naties
- Verdrag inzake de rechten van het Kind, artikel 37, d)
- Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 2, §3, a); artikel 9, §§ 2 en 4
- Raad van Europa
- Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
artikel 5, §§ 2 en 4
- Europese Unie
- 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 vluchtelingenstatus, artikels 10
en 15
- Richtl?n 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de
opvang van asielzoekers in de lidstaten, artikel 21, §2
Soft law
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- Verenigde Naties
- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 8
- United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, adopted by
General Assembly resolution 45/113 of 14 December 1990, regel 18 a), regel 19 en regel 21
- Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988, principles
10 to 14, principles 17 and 18, principle 32.
- Raad van Europa
- Twenty guiding principles on forced return, adopted by the Committee of Ministers on 4 May
2005, Principle 6, §2 and Principle 10, §§ 5 and 7.
- Standards of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CPT standards).
- Recommendation Rec(2003)5 of the Committee of Ministers to member states on measures of
detention of asylum seekers, article 17.
- Recommendation R(94)5 of the Committee of Ministers to member states on guidelines to
inspire practices of the member States of the Council of Europe concerning the arrival of
asylum-seekers at European airports Recommandation, articles 11 and 12, article 15, articles 18
and 19.
- Recommendation No. R (91) 16 on the training of social workers and human rights.
- Europese Unie
- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke
normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die
illegaal op hun grondgebied verblijven, in eerste lezing vastgesteld op 18 juni 2008, artikels 12 en
13
- Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 47
- Andere
- Statement of Principles, adopted by the General Assembly of the International Federation of
Social Workers (IFSW) on 29 September and the first of October 2004.
Belgische normen
Hard law
-

Grondwet, artikel 23, derde lid, 2° en artikel 191
Wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand
Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
KB gesloten centra, artikels 3, 17, 62 tot 66 en 67 tot 70
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Soft law
- Ombudsnormen :
- overeenstemming met de rechtsregels
- gelijkheid
- redelijke termijn
- zorgvuldigheid
- passieve informatieverstrekking

9.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
745. De sociale en juridische bijstand rust hoofdzakelijk op de schouders van de maatschappelijk
assistent.

9.1.1. De maatschappelijk assistent
9.1.1.1. Algemene beschouwingen
Op 31 augustus 2008 zag het kader van maatschappelijk assistenten er als volgt uit.

INAD
127
127bis
CIB
CIM
CIV
Totaal

747.

Capaciteit van het centrum

Aantal maatschappelijk
assistenten in VTE

Aantal bewoners voor 1 VTE
maatschappelijk assistent

30
60
120
112
146
160
628

0
3,8
6
5,6
6,8
6,8
29

0
15,8
20
20
21,5
23,5
21,6

Een maatschappelijk assistent in een gesloten centrum moet het volgende profiel hebben200:
- over een grote overtuigingskracht beschikken;
- luisterbereid zijn;
- resultaatgericht kunnen werken en dit zowel autonoom als binnen een begeleidingsteam;
- zin voor verantwoordelijkheid hebben;
- kunnen omgaan met conflictsituaties;
- leergierig zijn;
- er niet voor terugschrikken om slecht nieuws over te brengen;
- openstaan voor vreemde culturen;
- kunnen werken in een hiërarchische omgeving;
- over kennis van vreemde talen, verschillende culturen en godsdiensten beschikken, is een
pluspunt;
- goede basiskennis hebben van informatica (Windows, Word, Outlook, …).

9.1.1.2. Taakomschrijving
748. De vacatures van de dienst Vreemdelingenzaken bevatten een taakomschrijving voor de
maatschappelijk assistent. De dienst Vreemdelingenzaken preciseert meteen dat de oprichting van de
200

Zie bijvoorbeeld de vacature voor de gesloten centra geldig tot 30 juli 2007 of de vacature voor het CIM geldig tot 30 april
2008.
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gesloten centra kadert in het immigratiebeleid van de federale administratieve overheid en voegt
daaraan toe: Een effectieve verwijdering van illegaal verblijvende vreemdelingen en uitgeprocedeerde
asielzoekers vormt een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie. […] In afwachting van
een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale
begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid,
religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling.201
749. De opdracht van de maatschappelijk assistent is gedurende het verblijf van de bewoners in het
centrum instaan voor hun individuele begeleiding en hun welzijn, dit met eerbied voor de wettelijke,
reglementaire en hiërarchische bepalingen en in overeenstemming met de geldende richtlijnen en de missie
van de gesloten centra, namelijk: het humaan vasthouden van vreemdelingen met het oog op het
verwezenlijken van de terugkeer binnen een zo kort mogelijke termijn of het verlenen van de toegang tot het
grondgebied wanneer dit nodig blijkt.202
750. De maatschappelijk assistent vervult vier functies. In de volgorde die in de vacatures wordt
aangehouden, is hij achtereenvolgens een terugkeerfunctionaris, een steunverlener, een
dossierbeheerder en een administratief medewerker. In elk van deze functies moet de maatschappelijk
assistent met de vereiste verantwoordelijkheid handelen.
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Ten eerste bereidt de maatschappelijk assistent als terugkeerfunctionaris de bewoners voor op hun
verwijdering door middel van gesprekken zodat die terugkeer efficiënt en humaan kan verlopen.
Concreet verwacht de dienst Vreemdelingenzaken van de maatschappelijk assistent:
- dat hij de bewoners helpt bij het aanvaarden van de beslissing tot vasthouding in een centrum
met het oog op verwijdering;
- dat hij hen begeleidt bij het proces van afscheid nemen;
- dat hij de bewoners aanzet tot nadenken over hun toekomst in eigen land;
- dat hij de nadruk legt op een zelfstandige terugkeer of een terugkeer zonder verzet.
Ten tweede moet de maatschappelijk assistent als steunverlener zorgen voor het algemeen welzijn van
de bewoners en derhalve luisteren naar en aandacht hebben voor hun problemen die zich voordoen
tijdens hun verblijf in het centrum. De maatschappelijk assistent moet oplossingen zoeken voor deze
problemen, in de mate van het mogelijke samen met de betrokken bewoner. De functie moet in een
vertrouwensrelatie worden uitgeoefend.
Ten derde is de maatschappelijk assistent belast met de juridische en administratieve opvolging van het
dossier van de bewoners. In deze rol treedt hij op als tussenpersoon tussen de bewoner en de
verschillende externe instanties (advocaat, gemeente, OCMW, uitvoeringsbureau van de dienst
Vreemdelingenzaken …).
Ten slotte is de maatschappelijk assistent een administratief medewerker: hij stelt verslagen op,
verzamelt statistische gegevens en houdt de individuele bewonersdossiers bij.

9.1.1.3. De maatschappelijk assistent, een terugkeerfunctionaris
751.

201
202

Artikel 3 van het KB gesloten centra bepaalt: Het personeel van het centrum heeft als opdracht:
1° de vreemdelingen die in het centrum zijn ondergebracht vast te houden in afwachting van, al
naargelang het geval, een eventuele machtiging tot binnenkomst of verblijf in het Rijk of hun
verwijdering van het grondgebied;

Vacature voor het CIM.
Ibid.
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2° hen psychologisch en sociaal te begeleiden en voor te bereiden op hun eventuele verwijdering;
3° hen aan te zetten tot naleving van de beslissing tot verwijdering die ten aanzien van hen zou
worden genomen.
De organisatie en werking van het centrum dient hierop gericht te zijn.203
752. Bij de artikelen 67 tot 70 van het KB gesloten centra die betrekking hebben op de sociale dienst
in de centra wordt in het Verslag aan de Koning de volgende commentaar gegeven:
Het takenpakket van de sociale dienst verschilt van centrum tot centrum, afhankelijk van de populatie van
het centrum.
In het algemeen tracht deze dienst de bewoner zijn situatie duidelijk te maken en hem te informeren over en
te begeleiden bij de komende administratieve procedure.
In de centra voor illegale vreemdelingen of uitgeprocedeerde asielzoekers ligt de nadruk op de realistische
begeleiding in het licht van een verwijdering van het grondgebied. In het centrum voor asielzoekers wordt een
realistische begeleiding voorzien in het licht van alle mogelijke opties, zijnde verdergezet verblijf op het
grondgebied in de hoedanigheid van asielzoeker of verwijdering.

Dit neemt echter niet weg dat het achterliggende idee van deze commentaar behouden moet blijven:
de taken van de sociale dienst moeten verschillen, niet van centrum tot centrum, maar van populatie
tot populatie.
In de taakomschrijving van de maatschappelijk assistent wordt dit onderscheid echter niet gemaakt,
noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, terwijl het essentieel is.
754. Dat dit onderscheid niet gemaakt wordt, blijkt ook uit getuigenissen van de maatschappelijk
assistenten. Volgens hen leggen ze aan de bewoner uit, ongeacht zijn verblijfsituatie, dat het doel van
de vasthouding in het gesloten centrum de verwijdering naar het land van herkomst is.
De benaming terugkeerfunctionaris is uitdrukkelijk opgenomen in de taakomschrijving van de
maatschappelijk assistent.
Eén van de MPM van de dienst Vreemdelingenzaken in de gesloten centra betreft ‘Het bevorderen van
de terugkeer van de bewoners’ (zie punt 39).
Dit project heeft een rechtstreekse invloed op het werk van de maatschappelijk assistent. Om de
terugkeer van de bewoner naar het land van herkomst te bevorderen, moet de maatschappelijk
assistent een scenario volgen met de te volgen stappen. Tijdens het eerste gesprek met de bewoner
(sociale intake) moet de maatschappelijk assistent een dvd tonen van de verschillende stadia van de
verwijdering. De bewoner van wie de asielvraag aan de grens nog altijd lopende is, zal de dvd te zien
krijgen nadat zijn aanvraag verworpen is. De dvd is zeer expliciet over de gevolgen van de weigering

203

Eigen onderlijning.
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753. Deze commentaar is stricto sensu niet langer actueel voor zover alle centra momenteel alle
soorten vreemdelingen opvangen: illegalen, afgewezen asielzoekers, niet toegelaten personen of
asielzoekers aan de grens.
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van een bewoner om mee te werken aan de poging tot verwijdering. In de dvd wordt evenwel
nergens gewag gemaakt van de rechtsmiddelen die er bestaan om een beslissing tot verwijdering aan
te vechten.204
755. De benaming terugkeerfunctionaris voor een maatschappelijk assistent is verbazingwekkend,
zelfs schokkend. Gelet op hun missie is het niet verwonderlijk dat de dienst Vreemdelingenzaken en de
gesloten centra terugkeerfunctionarissen zoeken, maar dat deze functie wordt voorbehouden voor de
maatschappelijk assistent roept vragen op.
756. Volgens de beginselverklaring van de Internationale Federatie van Sociaal Werkers (IFSW) over
de ethiek in sociaal werk, stimuleert het beroep van sociaal werker sociale verandering,
probleemoplossingen in tussenmenselijke relaties, empowerment en bevrijding van mensen met het oog op
het bevorderen van hun welzijn. Door gebruik te maken van theorieën over menselijk gedrag en sociale
systemen intervenieert sociaal werk daar waar mensen met hun omgeving in interactie treden. De
fundamenten van sociaal werk liggen in de principes van mensenrechten en van sociale rechtvaardigheid.205
Per definitie dienen sociaal werkers zich vanuit hun beroep vaak te bekommeren om de kwetsbare leden
van de samenleving en dragen ze bij tot de ontwikkeling van het sociale beleid om de situatie van de
betrokken personen te verbeteren.206

150

757. De eerste functie (in letterlijke en figuurlijke zin) van de maatschappelijk assistent
ongenuanceerd afbakenen en beperken tot de functie van terugkeerfunctionaris gaat niet alleen in
tegen zijn missie, maar ook tegen de ethiek van de sociaal werker.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het is evident dat de vier rollen van de maatschappelijk werker steeds vervuld moeten worden binnen
het bestaand wettelijk kader, in casu de vreemdelingenwet en de genomen beslissingen over het
verblijfsrechtelijk statuut. De rol van terugkeerfunctionaris is niet onverenigbaar met de rol van
steunverlener, het bepaalt enkel het kader waarbinnen de steunverlening zal kunnen geschieden. Het is
deontologisch wel fundamenteel dat dit van bij het eerste gesprek met de bewoners wordt duidelijk
gemaakt.
Dit is niet anders dan voor andere maatschappelijk werkers, zoals de maatschappelijk werkers van de
OCMW’s en de open centra, die slechts een hulpverlening kunnen voorzien die past binnen de wettelijke
bepalingen toepasbaar op hun werkterrein.
Een maatschappelijk werker van een OCMW zal bijvoorbeeld bij schuldbemiddeling ook niet buiten de
verplichting kunnen dat de betrokkenen de totale schuld moeten betalen, maar de hulpverlener zorgt
ervoor dat het resultaat behaald wordt en de betrokkene hierbij hulp en begeleiding krijgt.
In een gesloten centrum is dit volledig gelijkwaardig. Er wordt maximale ondersteuning geboden,
praktisch en juridisch, maar binnen de realiteit van de verwijdering of de eventuele toelating tot het
grondgebied indien er hiervoor overtuigingselementen voorhanden zijn.

9.1.1.4. De maatschappelijk assistent, een steunverlener
758. De maatschappelijk assistent moet een luisterend oor bieden aan de bewoners van het
centrum. Hij moet zorgen voor hun welzijn. Hij moet oplossingen trachten te vinden voor de
204
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In dezelfde zin, zie Aide aux Personnes Déplacées en anderen, Recht op recht in de gesloten centra. De toegang tot de juridische
bijstand in de gesloten centra voor vreemdelingen in België, november 2008, p. 20.
Artikel 2.
Aanbeveling (91) 16 van het Comité van Ministers aan de lidstaten inzake de opleiding van maatschappelijk werkers en de
rechten van de mens. Vrije vertaling.
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problemen die aan hem worden voorgelegd. Om dat te kunnen doen, moet hij een
vertrouwensrelatie opbouwen met de bewoners.
759. Met uitzondering van de sociale intake die verplicht is aan het begin van het verblijf in het
centrum kan een gesprek met een maatschappelijk assistent zowel op initiatief van deze laatste als op
verzoek van de bewoner plaatshebben.
760. Uit de interviews blijkt dat de functie van steunverlener als dusdanig niet echt praktische
problemen stelt. Zo onderneemt de maatschappelijk assistent bijvoorbeeld tijdens de sociale intake de
nodige stappen om ervoor te zorgen dat de bewoner de persoonlijke bezittingen terugkrijgt die hij bij
zijn aanhouding heeft moeten achterlaten.207
761. Wat de beschikbaarheid van de maatschappelijk assistent betreft, ligt dit echter totaal anders. In
principe moet de maatschappelijk assistent de bewoner voor wie hij verantwoordelijk is één keer per
week zien, maar deze frequentie wordt in de praktijk niet altijd gehaald. De dienst
Vreemdelingenzaken stelt dat de bewoner zijn maatschappelijk assistent in ieder geval moet kunnen
zien wanneer hij dat vraagt of wanneer een juridisch-administratieve opvolging van zijn dossier nodig is.
Ook al gebeurt dit als de bewoner erom vraagt, de praktijk toont toch aan dat dit niet gebeurt van
zodra hij het vraagt ... Volgens de verzamelde getuigenissen bedraagt de wachttijd om door een
maatschappelijk assistent ontvangen te worden vaak verschillende dagen.

763. Het onderzoeksteam heeft in alle centra, met uitzondering van het centrum 127, vastgesteld dat
de bewoner zich moet inschrijven op een afsprakenlijst, wat de toegankelijkheid van de
maatschappelijk assistent niet ten goede komt.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Een inschrijving is soms nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te organiseren (nl. dossier
bestuderen).
764. Sommige bewoners hebben veel moeite om een maatschappelijk assistent in vertrouwen te
nemen. De vertrouwensrelatie die de maatschappelijk assistent moet trachten op te bouwen
beantwoordt vanuit het standpunt van de bewoner niet aan de vereiste objectieve waarborgen.
Niet de persoon van de maatschappelijk assistent of de kwaliteit van zijn werk als dusdanig worden
hiermee geviseerd. Maar uit sommige getuigenissen blijkt dat de bewoner de maatschappelijk assistent
van het gesloten centrum niet als een bevoorrechte gesprekspartner ziet. Zonder het expliciet over
een ’terugkeerfunctionaris’ te hebben, beschouwt de bewoner de maatschappelijk assistent als een
’tegenstander’, namelijk een personeelslid dat hem tracht te overtuigen om vrijwillig terug te keren naar
zijn land of om terug te keren zonder zich te verzetten.

207

De procedure om de persoonlijke bezittingen van de bewoner terug te krijgen, is afhankelijk van zijn vroegere verblijfplaats:
een opvangcentrum, een lokaal opvanginitiatief (LOI) of een privéwoning. In het eerste geval regelt de maatschappelijk
assistent het met het bureau T van de dienst Vreemdelingenzaken om ter plaatse te gaan om de bezittingen op te halen. In
het tweede geval zorgt de maatschappelijk assistent ervoor dat een gezinlid van de bewoner of een verwante de persoonlijke
bezittingen kan brengen. Als dit niet mogelijk is, neemt hij contact op met de gemeente en met de lokale politiediensten om
met de bewoner ter plaatse te gaan. De maatschappelijk assistent vindt immers, terecht, dat het voor de eerbieding van het
privéleven en de woonplaats nodig is dat de bewoner aanwezig moet zijn bij het ophalen van zijn persoonlijke bezittingen.
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762. De dienst Vreemdelingenzaken geeft ook zelf toe dat de wachttijd tussen de vraag om de
maatschappelijk assistent te ontmoeten en het uiteindelijk gesprek soms lang is.
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Sommige maatschappelijk assistenten geven toe dat de situatie ook voor hen complex is. Het is zo erg
dat ze niet meer deelnemen aan de recreatieve, culturele en sportactiviteiten die voor de bewoners
georganiseerd worden.208 Sommigen zeggen dat ze te weinig tijd hebben omwille van hun andere
taken. Anderen beweren dat ze vrezen voor represailles van sommige bewoners tijdens deze
activiteiten (een schop van een ’verdwaalde’ voet tijdens een partijtje voetbal, een opzettelijk op hen
gerichte bal tijdens een volleybalwedstrijd …) (zie punt 439).

9.1.1.5. De maatschappelijk assistent, een dossierbeheerder
765. Volgens de vacatures is de maatschappelijk assistent de schakel tussen de bewoner en zijn
externe gesprekspartners. Hij moet een dossier bijhouden voor elke bewoner voor wie hij
verantwoordelijk is en staat in voor de administratieve en juridische opvolging van zijn situatie.
In deze hoedanigheid komt de maatschappelijk assistent ook op het terrein van de juridische bijstand
(zie punt 777 en volgende).
766. In dat verband herhaalt het Europees Hof voor de rechten van de mens in een arrest van 2
oktober 2008 dat om de waarborgen die worden geboden door artikel 5, § 2, van het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens209 volledig te respecteren, de redenen voor de aanhouding
meegedeeld moeten worden in een eenvoudige, niet-technische taal die de betrokkene kan
begrijpen.210
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767. Uit de interviews blijkt dat sommige bewoners wel weten dat ze niet op het Belgische
grondgebied kunnen blijven, maar niet begrijpen waarom dat niet kan. Bovendien klagen sommigen
erover dat ze hun maatschappelijk assistent niet snel kunnen zien.
768. Verder heeft het onderzoeksteam vastgesteld dat sommige inlichtingen die de maatschappelijk
assistenten gegeven hadden, juridisch onjuist waren.
Zo had bijvoorbeeld een maatschappelijk assistent gezegd dat een buitenlandse ouder, in illegaal
verblijf, van een Belgisch kind van rechtswege de Belgische nationaliteit kon krijgen terwijl dat volgens
het Wetboek van de Belgische nationaliteit niet zo is.
769. De toenemende complexiteit van het vreemdelingenrecht maakt het inderdaad moeilijk om
eenvoudige, duidelijke en juridisch juiste informatie te verstrekken. Permanente opleiding is dan ook
noodzakelijk.
Om het recht op juridische bijstand ten volle te doen gelden, is het trouwens niet alleen aan de
maatschappelijk assistent om inlichtingen of uitleg te geven over de genomen beslissingen, de
toepasselijke wetgeving of de rechtsmiddelen (zie punt 777 en volgende).
770.

208

209

210

De bewoner moet de informatie krijgen in een taal die hij begrijpt.

Artikel 70 van het KB gesloten centra: In functie van de infrastructuur en de mogelijkheden van elk centrum organiseert de sociale
dienst of de leden van het personeel die de centrumdirecteur hiermee belast, recreatieve, culturele en sportieve activiteiten voor de
bewoners. In de praktijk zijn het de opvoeders die instaan voor deze activiteiten.
Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die hij verstaat op de hoogte worden gebracht van de redenen van zijn
arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.
EHRM, arrest van 2 oktober 2008, Rusu vs. Oostenrijk, nr. 36.
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In de praktijk zijn er twee systemen: ofwel wordt de vertaling verzekerd door een andere bewoner van
het centrum ofwel doet het personeel een beroep op een tolk van de dienst Vreemdelingenzaken die
ter plaatse gaat of telefonisch tolkt. In het eerste geval is er duidelijk een probleem met de eerbiediging
van het privéleven en het vertrouwelijk karakter van de informatie. Bovendien is er het risico op een
slechte vertaling.211
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Bij de intake (juridische informatie en proceduregegevens) wordt inderdaad soms een andere bewoner
als tolk gebruikt, daar dit objectieve info betreft, schendt dit niet de eerbiediging van het privéleven.

9.1.1.6. De maatschappelijk assistent, een administratief medewerker
771. De maatschappelijk assistent stelt verslagen op, verzamelt statistische gegevens en houdt de
individuele bewonersdossiers bij.

773. Soms is het sociaal dossier geı̈nformatiseerd, soms is het een papieren document, soms beide.
Er is geen geüniformiseerd sociaal dossier.
774. De advocaat heeft geen inzage in het sociaal dossier van zijn cliënt, met uitzondering van de
officiële stukken. Dit is ontoelaatbaar in het licht van de wet van 11 april 1994 betreffende de
openbaarheid van bestuur en met het oog op de vereiste van passieve openbaarheid.
775. De maatschappelijk assistent moet het dossier opvolgen van de bewoners voor wie hij
verantwoordelijk is.
In dit kader neemt hij contact op met de uitvoerende bureaus van de dienst Vreemdelingenzaken om
zich te vergewissen van de evolutie van de situatie van de bewoner.
Sommige maatschappelijk assistenten klaagden over de traagheid, of zelfs het gebrek aan reactie, van
deze bureaus.
776. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone
(OBFG) onderstrepen het feit dat de maatschappelijk assistent zelden het initiatief neemt om nuttige
informatie of beslissingen door te geven aan de advocaat.
Het spreekt voor zich dat het initiatief om nuttige informatie door te geven niet enkel bij de
maatschappelijk assistent ligt. De bewoner kan ook het initiatief nemen. Bij toepassing van artikel 63,
eerste lid, van het KB gesloten centra, heeft hij trouwens het recht om dagelijks tussen acht uur ’s
ochtends en tien uur ’s avonds gratis met zijn advocaat te telefoneren.

211

Zie in dezelfde zin, Aide aux Personnes Déplacées en anderen, Recht op recht in de gesloten centra, op. cit., pp. 41-42; CGKR,
Rapport 2007. Migratie, p. 152.
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772. De maatschappelijk assistent moet voor elke bewoner een sociaal dossier bijhouden. Hij
noteert in dit dossier de verschillende ondernomen stappen: gesprekken, samenvattingen van
telefoongesprekken die hij voert met de advocaat of de familieleden, met de uitvoerende bureaus van
de dienst Vreemdelingenzaken. Hij voegt er eveneens de – wat de dienst Vreemdelingenzaken noemt
– officiële stukken aan toe. Dit zijn de beslissingen in de nog lopende procedures inzake
vreemdelingenrecht.
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Behalve in het centrum 127 (zie punt 832) wordt deze regel overal nageleefd. Uit de interviews blijkt
wel dat de vertrouwelijkheid van het telefoongesprek in de praktijk niet altijd gewaarborgd wordt,
omdat er geen aparte ruimte is om die gesprekken te voeren.212

9.1.2. De juridische bijstand
777.

Artikel 62 van het KB gesloten centra bepaalt: De bewoner heeft recht op juridische bijstand.

De centrumdirecteur ziet erop toe dat de bewoner in de gelegenheid wordt gesteld een beroep te
doen op de rechtshulp waarin de wet voorziet.
778. Artikel 62, eerste lid, lijkt duidelijk: de bewoner heeft recht op juridische bijstand. In het Verslag
aan de Koning staat hetzelfde: Het recht op juridische bijstand wordt duidelijk vooropgesteld. Wat in deze
tekst ontbreekt is:
- de draagwijdte van dit recht;
- wie dagelijks er voor zorgt dat die recht effectief gewaarborgd is;
- wanneer dit recht gewaarborgd is;
- hoe dit recht wordt uitgeoefend.

9.1.2.1. De draagwijdte
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779. Het recht op juridische bijstand staat ingeschreven in de Grondwet.213 Verder is er de wet van
23 november 1998 betreffende de juridische bijstand.
Volgens de hiërarchie van de rechtsnormen heeft de bewoner recht op de juridische bijstand voorzien
door de wet van 23 november 1998, op straffe van ongrondwettelijkheid van artikel 62 van het KB
gesloten centra.
780.

De wet van 23 november 1998 organiseert een juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand.214

781. De juridische eerstelijnsbijstand is de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van
praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een
gespecialiseerde instantie of organisatie.215
De juridische eerstelijnsbijstand is eigenlijk onbestaande in de centra.
Om het recht op juridische bijstand ten volle te doen gelden, is het immers niet alleen aan de
maatschappelijk assistent om inlichtingen of uitleg te geven over de getroffen beslissingen, de
toepasselijke wetgeving of de rechtsmiddelen. Een juridische eerstelijnspermanentie biedt de
objectieve garantie dat de belangen van de bewoner verdedigd worden en dat niet enkel met het oog
op een terugkeer naar het land van herkomst maar ook, in voorkomend geval, met het oog op een
verder verblijf op het grondgebied. Het gaat hier om de effectiviteit van het recht op juridische bijstand
van de bewoner om de eerbiediging van zijn belangen en rechten te waarborgen.

212

213
214
215

De vertrouwelijkheid van de gesprekken die een advocaat met zijn cliënt heeft in het centrum is wel gewaarborgd. De centra
beschikken immers over lokalen voor dergelijke gesprekken.
Grondwet, artikel 23, alinea 3, 2°.
Zie artikel 508/1 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
Zie artikel 508/1, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Volgens de dienst Vreemdelingenzaken werd deze kwestie in het verleden al aangekaart bij de
verschillende balies, maar werd er geen gevolg aan gegeven. Uit de gesprekken gevoerd met de Orde
van de Vlaamse Balies (OVB) en de Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) in
het kader van dit onderzoek blijkt nochtans dat zij vragende partij zijn voor een dergelijke
eerstelijnspermanentie in de centra.
De juridische eerstelijnsbijstand mag niet beperkt blijven tot het geven van praktische informatie op het
gebied van vreemdelingenrecht. De bewoner moet ook advies kunnen krijgen over andere
aangelegenheden: huur, familierecht, nationaliteit ...
Opmerking van de Dienst Vreemdelingenzaken
De gesloten centra staan zeker open voor het feit dat de balies eerstelijnswerking zouden organiseren in
de centra.
782. De juridische tweedelijnsbijstand is de juridische bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke
persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een procedure
of bijstand bij een geding […].216 De maatschappelijk assistent draagt hiertoe bij omdat hij in de praktijk
erop moet toezien dat er voor de bewoner die geen advocaat heeft, een pro deo advocaat aangesteld
wordt.
Net zoals de eerstelijnsbijstand omvat de juridische tweedelijnsbijstand alle rechtsaangelegenheden
waarmee de bewoner geconfronteerd wordt en waarvoor een beroep ingesteld zou moeten worden.
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783. Behalve in het INAD-centrum, wordt de ’juridische bijstand’ in de centra hoofdzakelijk
verzekerd door de maatschappelijk assistent. Hij komt tussen op twee niveaus:
- hij informeert de bewoner over de redenen van zijn vasthouding in het gesloten centrum en
legt hem de beslissingen uit inzake vreemdelingenrecht, de toepasselijke wetgeving en de
bestaande rechtsmiddelen. De maatschappelijk assistent oordeelt niet over de opportuniteit
om al dan niet in beroep te gaan;
- de maatschappelijk assistent gaat na of de bewoner al een advocaat heeft dan wel of voor
hem een pro deo advocaat aangesteld moet worden. De maatschappelijk assistent fungeert
als tussenpersoon tussen de bewoner en diens advocaat wanneer zij mekaar willen
contacteren.217
784. Het geven van de informatie over de redenen van de arrestatie en de vasthouding in het
gesloten centrum is de verwerkelijking van het door artikel 5, § 2, van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens gegarandeerde recht. Dit artikel bepaalt: Een ieder die gearresteerd is moet
onverwijld en in een taal die hij verstaat op de hoogte worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en
van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.
785. De toepassing van de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand
veronderstelt echter dat deze informatie eveneens gegeven kan worden in het kader van een
juridische eerstelijnsbijstand die in de centra verzekerd moet worden.

216
217

Zie artikel 508/1, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
In sommige centra en in sommige gevallen spelen andere personeelsleden eveneens een rol op het vlak van juridische
bijstand.
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9.1.2.2. De rol van de maatschappelijk assistent in de juridische bijstand
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786. De stappen die ondernomen worden om een pro deo advocaat aan te stellen zijn de toepassing
van artikel 5, § 4, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens: Een ieder, wie door arrestatie
of detentie zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht voorziening te vragen bij het gerecht opdat dit spoedig
beslist over de rechtmatigheid van zijn detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de detentie
onrechtmatig is.

9.1.2.3. Het moment waarop het recht op juridische bijstand wordt uitgeoefend
787. Deze vraag is cruciaal want artikel 5, § 2, van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens bepaalt dat informatie over de redenen van de arrestatie binnen de kortste termijn moet worden
gegeven.218 Bovendien zullen de rechten van personen van wie de vrijheid ontnomen werd weinig waarde
hebben indien de betrokkenen niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan.219
788. Volgens de dienst Vreemdelingenzaken is het moment waarop de bewoner voor het eerst
geı̈nformeerd wordt over de juridische bijstand waarop hij recht heeft dat van de intake, dat wil zeggen
het moment van zijn opname in het centrum.
In de praktijk zijn er verschillende soorten intakes na elkaar: de administratieve intake die meteen
gebeurt220, de sociale intake die verschillende dagen na de aankomst van de bewoner kan
plaatshebben, de intake met de opvoeder en de medische intake.
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De hier behandelde vraag moet per definitie aan bod komen gedurende de eerste twee van de
voornoemde intakes.
Er dient meteen te worden opgemerkt dat tijdens het weekend of op feestdagen geen sociale intakes
in de centra worden georganiseerd.
789. Om na te gaan of het moment waarop de informatie over de juridische bijstand wordt gegeven,
geschikt is, moeten we een onderscheid maken tussen de twee vormen van juridische bijstand die aan
de bewoner worden gegeven: informatie over de redenen voor de detentie, over de getroffen
beslissingen inzake vreemdelingenrecht en de beroepsmogelijkheden, enerzijds, en de stappen voor de
aanstelling van een pro deo advocaat, anderzijds.
Informatie
790. De informatie wordt in principe tijdens de sociale intake gegeven. Als de situatie dringend is,
wordt ze al gegeven tijdens de administratieve intake.
Gedurende het verblijf in het centrum volgt eventueel bijkomende informatie tijdens de gesprekken
van de bewoner met zijn maatschappelijk assistent.
Aanstelling van een pro deo advocaat
791.

218
219
220

Niet alle centra passen dezelfde praktijk toe.

Zie in die zin, EHRM, arrest van 2 oktober 2008, Rusu vs. Oostenrijk, nrs. 32 tot 46.
Uittreksel uit het 12de algemene activiteitenverslag van het CPT (2002), CPT. Info(92)3, § 44.
Er wordt eveneens gesproken over de ‘eerste intake’ of ‘veiligheidsintake’.
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In het centrum 127 en, in principe, in het centrum 127bis wordt de eerste informatie over de juridische
bijstand, meer bepaald het recht op een pro deo advocaat gegeven tijdens de administratieve intake op
de dag van aankomst.221 De stappen voor de aanstelling van een pro deo advocaat worden dezelfde
dag ondernomen.222
In het CIB worden de stappen voor de aanstelling van een pro deo advocaat tijdens de sociale intake
ondernomen.
Het CIM gaat in samenspraak met de balie van Turnhout als volgt te werk. De stappen voor de
aanstelling van een pro deo advocaat worden onmiddellijk tijdens de administratieve intake
ondernomen wanneer het om een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de RVV (Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen) gaat. In de andere gevallen, ook al wordt de vraag of de bewoner al
dan niet een pro deo advocaat wenst tijdens de administratieve intake gesteld, is het pas tijdens de
sociale intake dat de stappen voor de aanstelling van de pro deo advocaat ondernomen worden.
In het CIV wordt net als in het CIM tijdens de administratieve intake onmiddellijk de informatie
gegeven over de bijstand van een pro deo advocaat om een beroep bij uiterst dringende
noodzakelijkheid te kunnen instellen bij de RVV op grond van artikel 39/82, § 4, van de
Vreemdelingenwet. De stappen worden dan dezelfde dag ondernomen. Buiten dit geval worden de
stappen voor de aanstelling van een pro deo advocaat ondernomen tijdens de sociale intake.

In zijn arrest 81/2008 van 27 mei 2008 heeft het Grondwettelijk Hof de woorden binnen 24 uur uit
artikel 39/82, § 4, van de Vreemdelingenwet geschrapt overwegende dat de termijn te kort was om op
een nuttige wijze beroep in te stellen. Het Hof heeft de gevolgen van deze bepaling echter behouden
tot 30 juni 2009.
Het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties wees er in zijn rapport van 21 november 2008224
op dat de kwestie actueel bleef in afwachting van een wetswijziging als antwoord op de vaststelling in
het arrest.225
Op 13 maart 2009 nam de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het
Openbaar Ambt van de Kamer van volksvertegenwoordigers een wijziging van de wetgevende

221

222

223
224
225

Betreffende het centrum 127bis, zie in tegenovergestelde zin: Aide aux Personnes Déplacées en anderen, Recht op recht in de
gesloten centra…, op. cit., p. 36: Pas tijdens de sociale intake wordt hem gevraagd of hij van de diensten van een pro deo advocaat
wil genieten.
In het centrum 127 is de aanstelling van een pro deo advocaat dezelfde dag een feit omdat het over een vooraf opgestelde
lijst van advocaten beschikt die maandelijks door de Franstalige en Nederlandstalige orde van de balie van Brussel wordt
toegestuurd.
Vreemdelingenwet, art. 39/82, § 4.
Verslag CAT/C/BEL/CO/2, p. 4.
Volgens een dienstnota van de dienst Vreemdelingenzaken van 14 maart 2008 met name ter attentie van de directies van de
gesloten centra blijkt uit de praktijk dat een beroep dat bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt ingesteld, ook al gebeurt dit niet
binnen de termijn van 24 uur maar toch binnen een zeer kort tijdsverloop na de betekening, met spoed behandeld wordt door de
RVV. Als dus ’s maandags een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt ingesteld tegen een beslissing die tijdens het
weekend genomen is, vraag ik u om de beslissing van de RVV af te wachten alvorens deze uit te voeren.
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792. Het moment waarop de stappen voor de aanstelling van een pro deo advocaat ondernomen
worden, is zo belangrijk omdat de bewoner effectief de mogelijkheid moet hebben om een beroep bij
uiterst dringende noodzakelijkheid in te stellen bij de RVV binnen de 24 uur na de betekening van een
maatregel tot verwijdering of terugdrijving.223
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bepaling aan. De woorden binnen vierentwintig uur worden vervangen door binnen vijf dagen, zonder dat
dit minder dan drie werkdagen mag bedragen.226 Deze wetswijziging werd op 19 mei 2009 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad.227
In deze situatie dienen de stappen voor de eventuele aanstelling van een pro deo advocaat zo snel
mogelijk ondernomen te worden, om niet te zeggen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.
De procedures voor de aanstelling van een pro deo advocaat vinden dus bij voorkeur plaats tijdens de
administratieve intake. Die heeft immers plaats bij de aankomst van de bewoner en kan, in tegenstelling
tot de sociale intake, tijdens het weekend en op feestdagen georganiseerd worden.
Het centrum 127 biedt de meeste garanties voor een snelle aanstelling van een pro deo advocaat. Het
beschikt namelijk over een lijst van advocaten die maandelijks wordt bezorgd door de Franstalige en
Nederlandstalige Orde van de balie van Brussel (zie punt 801). Het is het centrum dat de advocaat
aanstelt op basis van deze lijst. De pro deo advocaat kan dus onmiddellijk aangesteld worden bij de
aankomst van de bewoner in het centrum.
In het centrum 127bis, het CIV228 en het CIM229 worden tijdens de administratieve intake de stappen
ondernomen voor de aanstelling van een pro deo advocaat die een beroep bij uiterst dringende
noodzakelijkheid moet instellen bij de RVV. Geen van deze centra beschikt echter over een vooraf
opgestelde lijst van advocaten. Zij sturen een verzoek tot aanstelling per fax naar de betrokken balies.
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Het CIB beschikt wel over een in samenwerking met de balie van Brugge vooraf opgestelde lijst van
advocaten om dergelijk beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te stellen.

9.1.2.4. De wijze waarop het recht op juridische bijstand wordt uitgeoefend
793. Ook hier moet het onderscheid gemaakt worden tussen de twee vormen van juridische
bijstand: informatie over de redenen voor de detentie, over de getroffen beslissingen inzake
vreemdelingenrecht en de beroepsmogelijkheden enerzijds en de stappen voor de aanstelling van een
pro deo advocaat anderzijds.
Informatie
794. Tijdens de administratieve intake ontvangt de bewoner een onthaalbrochure. De brochure
bevat informatie over het centrum, de rechten en plichten van de bewoner tijdens zijn verblijf in het
centrum en de mogelijkheden op het gebied van medische, psychosociale, morele, filosofische of
religieuze bijstand. Als bijlage bij deze brochure ontvangt hij een afzonderlijke fiche waarin de
procedure voor een beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de RVV wordt toegelicht.
795. Op grond van artikel 17 van het KB gesloten centra ontvangt de bewoner verder een
informatiebrochure die is opgesteld door de dienst Vreemdelingenzaken. De overhandiging van deze
brochure gaat gepaard met een mondelinge toelichting.

226
227
228

229

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie. Parl. St., Kamer, DOC 52 1787/7, pp. 5-6.
Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie, artikel 11.
Het CIV heeft stappen ondernomen bij de balie van Luik om een lijst van advocaten te krijgen. Tot dusver bestaat deze lijst
nog niet.
Het CIM onderneemt stappen met de balie van Turnhout om een lijst van advocaten te krijgen. Het ondervindt echter
praktische problemen als gevolg van het beperkte aantal advocaten dat deze balie telt. De balie van Turnhout werkt samen
met die van Antwerpen.
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796.

De informatiebrochure bestaat uit negen fiches met de volgende titels:
1. U verblijft illegaal in België. Waarom wordt u vastgehouden?
2. U heeft zich aan de grens aangemeld en asiel aangevraagd. Waarom wordt u vastgehouden?
3. U heeft zich bij de dienst Vreemdelingenzaken aangemeld en asiel aangevraagd. Waarom
wordt u vastgehouden?
4. U hebt asiel aangevraagd of u wilt asiel aanvragen. Wat gaat er nu gebeuren?
5.- U wilt een tweede asielaanvraag indienen in het centrum?
6. U moet (of wilt) terugkeren naar uw land van herkomst maar u hebt geen enkel
identiteitsdocument meer?
7. U hebt geen advocaat. Hoe vraagt u de hulp van een advocaat ?
8. U wilt een klacht indienen tegen de verblijfsomstandigheden in het centrum. Wat moet u
doen?
9. De humanitaire organisaties.

797. In opdracht van de dienst Vreemdelingenzaken moet de maatschappelijk assistent voor elke
bewoner nagaan welke informatie op hem/haar van toepassing is en hem/haar de betreffende fiches geven,
in een taal die hij/zij begrijpt. Gelet op het belang van de fiches 6 tot en met 9, zullen deze aan alle
bewoners worden overhandigd. De informatiebrochure zal ter beschikking gesteld worden in de talen die in
het centrum het meest voorkomen.230 De fiches bestaan in het Albanees, Duits, Engels, Arabisch,
Armeens, Spaans, Farsi, Frans, Hindi, Nederlands, Portugees, Russisch, Turks en Urdu. Ze zullen later
ook beschikbaar zijn in het Chinees en in het Lingala.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In alle centra wordt de fiche betreffende het klachtrecht gegeven. Alle bewoners worden op de hoogte
gesteld van de klachtenprocedure.
De informatiefiches worden gegeven en uitgelegd bij de eerste (administratieve) intake.
De bewoner beschikt dus over alle nodige info vanaf de administratieve intake
Bij de sociale intake zal de maatschappelijk assistent nagaan of de bewoner alles begrepen heeft en of
hij bijkomende vragen heeft.
799.

Sommige fiches bevatten onnauwkeurige of onjuiste informatie.

Zo bevat de fiche ‘U heeft zich aan de grens aangemeld en asiel aangevraagd. Waarom wordt u
vastgehouden?’, die met name de rechtsmiddelen tegen een vrijheidsberovende maatregel opsomt232,
drie fouten.
- De fiche vermeldt: u kunt een beroep instellen tegen deze beslissing bij de kamer van
inbeschuldigingstelling, terwijl artikel 135, §3, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
beroep moet worden aangetekend bij de griffie van de rechtbank die de beschikking heeft
uitgesproken. In tegenstelling tot de burgerlijke rechtsvordering waarbij het beroep moet
230
231

232

Inleiding bij de informatiefolder.
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, Rapport 2007. Migratie, p. 152; Aide aux Personnes
Déplacées en anderen, Recht op recht in de gesloten centra, op. cit., p. 39.
Zie artikel 71 en volgende van de Wet.
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798. Uit de verzamelde getuigenissen van de bewoners blijkt dat de fiche betreffende het klachtrecht
niet systematisch ter hand wordt gesteld (zie punt 963). We hebben geen gelijkaardige getuigenissen
voor de andere fiches. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en de
NGO’s die een regelmatig in de centra aanwezig zijn, merken op dat de bewoners niet systematisch in
alle centra de informatiebrochure ontvangen.231
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worden ingesteld bij de rechtbank in hoger beroep, moet een beroep in strafzaken ingesteld
worden bij de rechtbank die de aangevochten beslissing heeft uitgesproken.
- Verder geeft de fiche te verstaan dat enkel de procureur beroep kan instellen tegen een
beschikking tot invrijheidstelling terwijl artikel 72, alinea 3, van de wet van 15 december 1980
voorziet dat de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of diens gemachtigde (in de praktijk: de dienst
Vreemdelingenzaken) eveneens in beroep kan gaan tegen de beslissing.
- Een derde fout betreft de gevolgen van een beslissing tot invrijheidstelling. De fiche zegt
hierover: Daar u wordt vastgehouden in het grensgebied kan echter ook beslist worden dat u in
vrijheid wordt gesteld maar in de transitzone moet blijven terwijl sedert een arrest van 24 januari
2008 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens233, gebaseerd op vaststellingen
van de federale Ombudsman in 2004234, de dienst Vreemdelingenzaken deze onwettige
praktijk niet langer toepast.
De fiche U hebt geen advocaat. Hoe vraagt u de hulp van een advocaat ? bevat eveneens een fout. De
fiche vermeldt: Voor wie geen geld heeft, bestaat een systeem van pro deo advocaten, terwijl elke
vreemdeling recht heeft op kosteloze juridische bijstand bij de procedures inzake zijn verblijf, ongeacht
zijn financiële middelen.235
Aanstelling van een pro deo advocaat
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800.

De praktijk van de centra is niet uniform.

801. Het centrum 127 stelt aan de bewoner de vraag of hij een pro deo advocaat wenst of al een
privéadvocaat heeft. Als hij een pro deo advocaat wenst, stelt het centrum een advocaat voor hem aan
op basis van een vooraf opgestelde lijst, verstuurd door de Vlaamse en door de Franse Orde van de
Balie van Brussel236. De bewoner krijgt dan de contactgegevens van de advocaat. Het centrum
informeert de advocaat en de balie per fax. De bewoner krijgt dus een pro deo advocaat toegewezen
op de dag van zijn aankomst.
Naast de vaststellingen van het onderzoeksteam zijn er die van de NGO’s die de centra regelmatig
bezoeken. Volgens hen behandelt het centrum 127 de asielzoeker en de illegaal niet op dezelfde
manier. Aan de eerste wordt automatisch een pro deo advocaat voorgesteld, terwijl dit aan de tweede
enkel voorgesteld wordt in het geval dat hij weigert om gevolg te geven aan het bevel om het
grondgebied te verlaten, bij identificatieproblemen of wanneer er geen vlucht voorzien is.237 Als dit zo
is, moet onmiddellijk een einde gesteld worden aan dit verschil in behandeling.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De asielzoeker aan de grens krijgt inderdaad onmiddellijk een pro deo (want hij is in procedure en er is
aldus nog geen terugdrijving gepland). Een illegale bewoner wordt onmiddellijk bij intake gevraagd of hij
een advocaat wilt (hij krijgt ook de informatiefiche in verband met UDN en ook deze ivm pro deo
advocaten). Als een illegale bewoner een advocaat wenst krijgt hij die ook onmiddellijk. De meeste
illegale bewoners worden bij intake al op de hoogte gebracht van hun vertrekdatum of krijgen te horen

233
234
235

236

237

EHRM, arrest van 24 januari 2008, Riad en Idiab vs. België, definitief geworden op 24 april 2008.
Zie de federale Ombudsman, Jaarverslag 2004, pp. 44-45.
Koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de gehele of gedeeltelijke kosteloosheid van
de juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand, art. 1, §1, 9° en 10°.
Volgens het centrum wordt deze lijst te zijner beschikking gesteld omdat de asielaanvragers aan de grens altijd verdedigd
willen worden door een advocaat tijdens de procedure.
Aide aux Personnes déplacées en anderen, Recht op recht in de gesloten centra, op. cit., p. 35.
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dat ze binnen enkele dagen zullen gerepatrieerd worden. De meesten zijn echter akkoord met hun repat
en vragen aldus geen advocaat. In principe worden zowel asielzoekers aan de grens en illegalen in de
mogelijkheid gesteld onmiddellijk een pro deo advocaat aan te vragen.
802. Het centrum 127bis beschikt niet over een vooraf opgestelde lijst van advocaten. De fax met de
vraag voor de aanstelling van een pro deo advocaat wordt op de dag zelf verstuurd naar de bureaus
voor juridische bijstand (B.J.B.) van de Franstalige of Nederlandstalige Orde van de balie van Brussel.
Volgens een getuigenis van een personeelslid stelt het Franstalige B.J.B. in principe op de dag zelf een
advocaat aan terwijl de aanstelling door het Nederlandstalige B.J.B. meer tijd in beslag neemt.
Volgens de NGO’s die regelmatig ter plaatse gaan, stelt het centrum geen pro deo advocaat voor aan
bewoners die snel gerepatrieerd kunnen worden.238 Als dat zo is, moet hier onmiddellijk een einde
aan worden gesteld. Gelijkheid in behandeling vereist dat voor elke bewoner een pro deo advocaat
aangesteld kan worden als hij dat wenst.

804. De procedure in het CIM is gelijkaardig aan die in het CIV. Behoudens in de gevallen van een
beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid duurt de aanstelling van een pro deo advocaat drie tot
vier dagen.239
805. In het CIB contacteert de maatschappelijk assistent het B.J.B. van de balie van Brugge dat
dezelfde dag of de dag erna een pro deo advocaat aanstelt.

9.2. Algemene aanbevelingen
806. Er moet op korte termijn in de centra een permanentie voor juridische eerstelijnsbijstand
georganiseerd worden in de zin van de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand.
807. Er moet voor gezorgd worden dat voor elke bewoner die dat wenst een pro deo advocaat
wordt aangesteld bij zijn aankomst in het centrum, of dat nu op een werkdag is of niet.
808. De juridische tweedelijnsbijstand in de zin van de wet van 23 november 1998 betreffende de
juridische bijstand moet op korte termijn gereorganiseerd worden om te garanderen dat er tijdig een
advocaat aangeduid wordt zodat het recht op beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien
in artikel 39/82, § 4, van de wet ook effectief kan uitgeoefend worden.
809. De rol van terugkeerfunctionaris moet gescheiden worden van de functie van maatschappelijk
assistent en deze taak moet toevertrouwd worden aan specifiek daarvoor aangestelde
personeelsleden.

238
239

Ibid.
Volgens het verslag Recht op recht in de gesloten centra neemt de aanstelling vier tot vijf dagen in beslag (op. cit., p. 46).
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803. Als een bewoner van het CIV een pro deo advocaat wenst om een beroep bij uiterst dringende
noodzakelijkheid in te stellen bij de RVV, stuurt de ambtenaar diezelfde dag een fax naar het B.J.B. van
de balie van Luik desgevallend met vermelding van de dringendheid. Tijdens de sociale intake
informeert de maatschappelijk assistent de bewoner eveneens over de mogelijkheid om een pro deo
advocaat te krijgen. Indien de bewoner een advocaat wenst, wordt een verzoek tot aanstelling
gestuurd naar het B.J.B. van de balie van Luik. In principe wordt de naam van de door het B.J.B.
aangestelde advocaat op de daaropvolgende werkdag meegedeeld aan de bewoner.
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810. De rol van terugkeerfunctionaris kan enkel worden waargenomen ten aanzien van bewoners
die worden vastgehouden in het centrum met het oog op hun verwijdering van het grondgebied (niet
toegelaten personen, illegalen, afgewezen asielzoekers) en niet ten aanzien van andere categorieën van
bewoners (asielzoekers met een lopende procedure).
811.

De bewoner moet een maatschappelijk assistent kunnen zien zodra hij er nood aan heeft.

812. De uitvoeringsbureaus van de dienst Vreemdelingenzaken moeten onmiddellijk reageren op de
vragen die ze krijgen van een maatschappelijk assistent.
813. Het personeel dat juridische informatie geeft aan de bewoners moet op permanente en
regelmatige basis juridische opleiding krijgen.
814. De fouten en onnauwkeurigheden in de fiches 2 en 7 van de informatiebrochure voor de
bewoner moeten op korte termijn verbeterd worden. De brochure moet bij elke wijziging van de
wetgeving of van de praktijk aangepast worden.
815. De bewoner of zijn advocaat moet inzage hebben in het sociaal dossier in overeenstemming
met de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
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816. Er moet op korte termijn een uniform elektronisch sociaal dossier uitgewerkt worden. Dat zal
de overdracht van het sociaal dossier in geval van overplaatsing van een bewoner naar een ander
centrum vereenvoudigen.
817. Het personeel van de centra moet voor de vertaling van aan de bewoner meegedeelde
informatie over de redenen van zijn vasthouding, in het bijzonder, en over zijn juridische situatie, in het
algemeen, uitsluitend een beroep doen op een tolk en niet op andere bewoners (volwassenen of
kinderen) en dat om het privéleven en het vertrouwelijk karakter van de gesprekken die een bewoner
kan hebben met het personeel te eerbiedigen en om er zeker van te zijn dat de vertaalde informatie
correct is.
818. Het vertrouwelijke karakter van de telefoongesprekken die de bewoner kan hebben met zijn
advocaat moet verzekerd worden.

9.3. Specifieke vaststellingen, bedenkingen en aanbevelingen
9.3.1. Het INAD-centrum
9.3.1.1. Vaststellingen en bedenkingen
819. Het INAD-centrum valt niet onder het KB gesloten centra. Geen enkele bepaling inzake sociale
of juridische bijstand in het KB gesloten centra , is dus op het INAD van toepassing.240
820. Er werkt geen maatschappelijk assistent in het INAD-centrum. De bewoner kan op verzoek een
maatschappelijk assistent ontmoeten van de politiediensten van de luchthaven Brussel-Nationaal.

240

In zijn arrest nr. 188.705 van 10 december 2008 vernietigde de Raad van State artikel 2 van het KB gesloten centra dat
voorziet dat het KB niet van toepassing is op de INAD-centra.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De sociale begeleiding gebeurt door de veiligheidsassistenten. Indien twijfel of bijkomende vragen, zal het
INAD-personeel het niet nalaten om contact op te nemen met de Federale Politie of met de
grensinspectie of met de luchtvaartmaatschappij.
De bewoners van het INAD kunnen een beroep doen op de psycholoog van het centrum 127. De
psychologen van de Sociaal en Psychologische ondersteuningsteams begeven zich quasi dagelijks naar
het INAD.
Bewoners blijven heel kort in het INAD en de bezettingsgraad is laag (gemiddelde verblijfduur in 2008
telde 2,223 dagen en het gemiddeld aantal inwoners per dag was 6,1). Een psycholoog of een
maatschappelijk assistent VTE zou buitensporig zijn met het gemiddelde van zes bewoners.
Sinds 2009 ondertekenen de bewoners tijdens de intake een hiertoe bestemd formulier waarmee hij
erkent geı̈nformeerd te zijn over zijn rechten (pro deo advocaat, beroep bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, …) en van de omstandigheden van de opsluiting.

822. Het INAD-centrum beschikt over dezelfde lijst van pro deo advocaten als het centrum 127.
Volgens de directie zorgt het centrum 127 voor de aanstelling van een advocaat omdat de advocaten
van de Nederlandstalige orde van de balie van Brussel niet meer dan drie aanstellingen per dag zouden
mogen hebben. De aanstellingen moeten derhalve gecentraliseerd worden.
823. De advocaten hebben geen toegang tot het centrum zelf. Op afspraak kan er bezoek
georganiseerd worden in een lokaal van de politiediensten van de luchthaven. De praktijk toont aan
dat het zeer moeilijk is voor een advocaat om zijn cliënt te ontmoeten.
824. De bewoner wordt tijdens de intake geı̈nformeerd over het feit dat hij gratis mag telefoneren
en faxen naar zijn advocaat. Voor de telefoongesprekken wordt het telefoontoestel aan het onthaal
gebruikt, zonder enige mogelijkheid tot vertrouwelijke gesprekken.
825. Het onderzoeksteam heeft bovendien vastgesteld dat in de beslissingen tot uitwijzing die aan de
niet toegelaten personen worden betekend de mogelijkheid tot een beroep bij uiterst dringende
noodzakelijkheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/82, § 4, van de
wet niet wordt vermeld.

9.3.1.2. Aanbevelingen
826. Het recht op sociale en juridische bijstand waarin het KB gesloten centra voorziet, moet
onmiddellijk verzekerd worden voor de bewoners van het INAD-centrum.
827.

Het centrum moet aan elke nieuwe bewoner een informatiebrochure bezorgen.

828. Er moet op korte termijn een informatiefiche uitgewerkt worden over de uitwijzing van
bewoners die als ’niet toegelaten personen’ worden beschouwd en dat in de meest gangbare talen in
het centrum.
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821. Informatie over de redenen van de vasthouding in het centrum, over de wetgeving en over de
rechtsmiddelen wordt enkel mondeling meegedeeld. De bewoner krijgt geen informatiebrochure(s).
Er zou een fiche bestaan over het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/82, § 4, van de wet. De ambtenaar die instond
voor de intake tijdens het bezoek aan het centrum kon deze fiche niet terugvinden. Er is geen fiche
over de uitwijzingsproblematiek.
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829. Om de rechten van de bewoners te vrijwaren moet de dienst Vreemdelingenzaken in de
beslissingen tot uitwijzing uitdrukkelijk wijzen op de mogelijkheid tot een beroep bij uiterst dringende
noodzakelijkheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/82, § 4 van de
wet.
830. De advocaat moet zijn cliënt in het INAD-centrum snel kunnen zien en dat met de vereiste
eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de gesprekken.

9.3.2. Het centrum 127
9.3.2.1. Vaststellingen en bedenkingen
831. De maatschappelijk assistent moet een dossier bijhouden voor elke bewoner voor wie hij
verantwoordelijk is. In het centrum 127 bestaan sommige dossiers in digitale vorm en andere in
papieren vorm. Dit komt de uniformiteit van de rapporten die de maatschappelijk assistent opstelt en
de continuı̈teit van het sociaal dossier niet ten goede.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
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Het sociaal dossier is elektronisch. De maatschappelijk assistent maakt tijdens het gesprek schriftelijke
notities en gebruikt die nadien (zodra de computer vrij is; vier maatschappelijk assistenten gebruiken om
beurt de computer in eenzelfde lokaal) om het elektronisch systeem te updaten.
832. Op grond van artikel 63, eerste lid, van het KB gesloten centra hebben de bewoners het recht
dagelijks tussen acht uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds gratis met hun advocaat te telefoneren.
Het centrum 127 respecteert dit voorschrift niet. Het beperkt dit recht tot de periode van twee uur ’s
namiddags tot tien uur ’s avonds (zie punt 520). De directie voert aan dat uit ervaring blijkt dat het
voor de bewoner nagenoeg onmogelijk is om ’s ochtends een advocaat te bereiken, omdat deze op
dat moment van de dag zelden op kantoor zou zijn. Zelfs als de ervaring van de centrumdirectie
overeenstemt met de realiteit heeft ze niet het recht om de uren voorzien door het KB eigenhandig
met zes uren te verminderen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
Dit werd onmiddellijk na het bezoek van het onderzoeksteam aangepast, zowel via dienstnota aan het
personeel, via bekendmaking aan de valven, als via het bewonersreglement.
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10. De medische zorgverlening en de
psychologische begeleiding
Internationale standaarden
Hard law
- Raad van Europa
- Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
artikels 2 en 3
- Europese Unie
- Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor
de opvang van asielzoekers in de lidstaten, artikel 17
Soft law

Interne normen
Hard law
- Grondwet, artikel 22bis en 23
- KB gesloten centra, artikels 52 tot 55, 58 tot 60, 68, 115 en 117
- Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patient, artikel 10
Soft law
- Ombudsnormen :
- gelijkheid
- zorgvuldigheid

10.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
10.1.1. Inleiding
833. Gezondheid is een fundamenteel mensenrecht. Gezondheid wordt gedefinieerd als een staat
van globaal fysisch, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen als een afwezigheid van ziekte of
gebrek241.
834. Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op het verslag opgemaakt door de arts die,
gemandateerd door de Belgische technische coöperatie (BTC), het onderzoeksteam van de federale
Ombudsman in de gesloten centra heeft begeleid om de medische zorgverlening aan de bewoners te
onderzoeken.
241

Verklaring van Alma-Ata (1978) punt I.
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- Verenigde Naties
- Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the First United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955,
and approved by the Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957
and 2076 (LXII) of 13 May 1977, regel 24. Deze regels zijn van toepassing op grond van regel 95 die
ze toepasbaar maakt op personen die gearresteerd of opgesloten zijn zonder dat ze beschuldigd zijn.
- Verklaring van Alma-Ata (1978): punten I en V
- Raad van Europa
- Normen van het Europees Comité ter voorkoming van foltering en van onmenselijke of
vernederende behandeling of bestraffing (CPT)
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Als inleiding van dit hoofdstuk volgt hier de samenvatting van zijn verslag die de voornaamste
vaststellingen en opmerkingen in verband met de medische zorgverlening in de gesloten centra bevat.
Het volledige verslag van de geneesheer-expert is terug te vinden op de CD die bij dit
onderzoeksrapport gevoegd is.

Samenvatting van het verslag van de geneesheer-expert
835. Het rapport is de weergave van een aantal vaststellingen, bedenkingen en suggesties rond de
medische zorgverlening in de vijf centra voor illegalen in België. Dit onderzoek kadert in een
algemene evaluatie die werd uitgevoerd door een team van de federale Ombudsman vanaf mei
2008.
836. De voornaamste informatiebronnen zijn gesprekken met verschillende actoren (medisch
personeel, directie, bewoners), observaties ter plaatse, het antwoord van dienst
Vreemdelingenzaken op schriftelijke vragen, beschikbare statistische gegevens en schriftelijke
documenten. Deze gegevens werden verzameld tussen mei en augustus 2008.
837. Op basis van deze data worden kritische punten van de medische zorgverlening in de centra
opgesomd en maatregelen geformuleerd voor mogelijke aanpassingen.

A. Structurele parameters
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a) Zorgverleners
838. Voor alle centra zijn voldoende middelen voorzien om een multidisciplinair verplegend team
aan te werven dat kan beantwoorden aan de complexe gezondheidsnoden van de bewoners. Het
ontbreekt echter aan een globale coherentie en visie om de functies in te vullen. Er bestaan geen
structurele evaluatiemechanismen rond het functioneren van de medische teams. Bijgevolg is er een
grote variatie in de profielen en vaardigheden van het verplegend personeel over de verschillende
centra. De competenties binnen de medische teams worden eerder bepaald door toevalligheden
en persoonlijk engagement dan door duidelijke beleidsvisies. De frequente personeelswissels in
sommige centra versterkt nog de ongelijke kwaliteit van medische teams.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De dienst Vreemdelingenzaken is zich in hoge mate bewust van de hoge vereisten en grote
verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan de functie van verpleegkundige binnen een gesloten
centrum. Er werd dan ook steeds naar gestreefd om verpleegkundigen met een zo hoog mogelijk
opleidingsniveau aan te trekken.
Wegens de krapte op de arbeidsmarkt en aangezien de centra echter niet zonder medisch personeel
kunnen functioneren, werden noodzakelijkerwijs minder hoog geschoolde verpleegkundigen
aangetrokken.
Om een structurele oplossing op langere termijn te verkrijgen voor deze problematiek werden twee
maatregelen genomen:
- aan de verpleegkundigen met een lager opleidingsniveau werd de mogelijkheid geboden om een
brugopleiding te volgen die hen toegang biedt tot een hoger niveau (bij voorkeur met een specialisatie
die het centrum ten goede komt);
- algemeen werd gevraagd om voor de functie van verpleegkundige voor gesloten centra een hogere
verloning toe te kennen.
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839. Door de afhankelijke positie van de vreemdelingen en het gebrek aan evaluatiemechanismen
van de medische teams zijn bewoners van centra minder weerbaar tegenover mogelijke vormen
van misbruik en onethisch of onjuist medisch handelen vanwege zorgverleners.
840. Er is bijgevolg nood aan uniformiteit van het aanwervingsbeleid. Een beleidsmatige aandacht
voor de werkomstandigheden en het statuut van het gezondheidspersoneel kan een antwoord
bieden op het personeelsverloop en gebrek aan continuı̈teit. Continue personeelsopleiding en
structurele evaluatiemechanismen zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de verschillende teams op
een aanvaardbaar niveau te brengen. De regelmatige aanwezigheid van een onafhankelijke medische
instantie, bijvoorbeeld een NGO, zou bewoners de mogelijkheid kunnen bieden om een tweede
advies te vragen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
DVZ merkt op dat de bewoners deze mogelijkheid al hebben, namelijk in alle centra zijn meerdere
artsen werkzaam, deze zijn, integenstelling tot wat de federale Ombudsman beweert weldegelijk
onafhankelijk, en hebben de bewoners het recht op consultatie van hun eigen arts.

b) Werkorganisatie

842. De zorgverlening is efficiënter en beter in de centra waar verpleegkundigen een
uitgebreidere bevoegdheid hebben wat betreft evaluatie van zorgvragen, diagnosestelling en
behandelingsopstart. De organisatievorm van deze centra kan veralgemeend worden mits het
vervullen van een aantal randvoorwaarden zoals continue evaluatie, goede rapportering, duidelijke
richtlijnen, afspraken rond verantwoordelijkheden, bijkomende opleiding enz. Autonomie voor de
medische teams in de uitbouw van de dienst is bevorderlijk. Het is aan te bevelen dat de hoofdarts
verantwoordelijk is voor de coördinatie van het team. Die autonomie is te verantwoorden als er
ook structurele evaluaties van de zorgverlening worden ingebouwd.
843. De administratieve belasting waarmee medische teams worden geconfronteerd steelt tijd en
energie van het gezondheidspersoneel. Dit kan een bedreiging betekenen voor de goede uitvoering
van hun kerntaak, namelijk de medische omkadering van de bewoners.
844. De inschakeling van een medisch secretariaat en een herevaluatie over de noodzaak van
administratieve opdrachten kan de belasting op het medisch personeel verlichten.

c) Medische dossiers
845. Het dossierbeheersysteem en de uitwisseling van informatie is deficiënt. Belangrijke medische
informatie is verspreid of onvindbaar. Er gaat tijd verloren in opzoeken en verzamelen van medische
gegevens.
846. Een uniform geı̈nformatiseerd dossiersysteem is een prioriteit. Bij voorkeur is er een centrale
registratie zodat verschillende centra gemakkelijk vroegere medische gegevens van een bewoner
kunnen raadplegen.
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841. Door de kritische en belastende omstandigheden waarin de opgesloten vreemdelingen
verkeren is er in alle centra een grote vraag naar zorgverlening. De doeltreffendheid en
zorgvuldigheid waarmee de medische teams deze grote vraag naar zorg proberen te beantwoorden
is sterk verschillend per centrum. In sommige centra is de organisatie van de zorg ontoereikend
waardoor belangrijke medische problemen inadequaat worden aangepakt met mogelijke risico’s
voor de gezondheid van de bewoners.
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B. Performantie parameters
a) Toegang tot medische zorgverlening
847. In alle centra hebben bewoners, met uitzondering van patiënten met psychiatrische
aandoeningen, even ruim toegang tot verschillende niveaus van medische zorgverlening als de
Belgische burgers. De vrijheid van artsenkeuze is voor bewoners van de centra evenwel beperkt.
848. De regelmatige aanwezigheid van een andere onafhankelijke arts in de centra die kan
geconsulteerd worden door bewoners, kan deels tegemoet komen aan de beperking van vrijheid in
artsenkeuze.

b) Interne relaties en communicatie
849. In de meeste centra is er een loyale relatie tussen directie en medische teams. Bijgevolg is
een zekere sturing of beı̈nvloeding van medische beslissingen onder invloed van directies niet
ondenkbeeldig.
850. Door de specifieke context is uitwisseling van informatie tussen de medische dienst en
derden (directies, externe instanties) noodzakelijk. Hierbij kan het principe van medisch
beroepsgeheim onder druk komen te staan. Er is geen uniforme strategie om het beroepsgeheim te
vrijwaren tussen de verschillende centra. Uniforme maatregelen ter bescherming van het aspect
beroepsgeheim zijn noodzakelijk.
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c) Relatie en communicatie met bewoners
851. Hoewel bewoners de respectvolle en menselijke aanpak door de zorgverleners bevestigen, is
er binnen de centra ontevredenheid over de aard van de medische zorg. Dit is vermoedelijk mee
beı̈nvloed door de onrealistische verwachtingen die bewoners hebben van de medische
zorgverlening in de centra. Het vermogen om zich in te leven in de denkwereld van de illegalen en
de context waarin ze leven, is een bepalende factor voor de relatie tussen zorgverleners en
bewoners. De regelmatige aanwezigheid van gezondheidspersoneel in de leefruimtes van bewoners
en het inbouwen van informele contactmomenten tussen gezondheidspersoneel en bewoners
kunnen daartoe bijdragen. Trainingen van personeel in communicatievaardigheden is een noodzaak.
852. De druk die artsen ervaren om medische attesten te schrijven die kunnen gebruikt worden
om procedurele redenen heeft een nefaste invloed op de relatie arts/bewoners. Het uitschrijven
van attesten inzake procedure zou niet door centrumartsen mogen gebeuren en dit dient ook
duidelijk aan de bewoners en hun advocaten kenbaar gemaakt te worden.

d) Externe relaties en communicatie
853. Het medische personeel ervaart een negatieve perceptie over hun baan binnen een centrum
vanwege de buitenwereld. Zij worden vereenzelvigd met het systeem en de detentiepolitiek die in
de pers vaak negatief worden belicht. Dit heeft een negatieve invloed op de werkmotivatie. De
relatie met NGO’s is conflictueus. NGO’s namen in het verleden een eerder activistische houding
aan. Het personeel van de centra staat wantrouwig en defensief tegenover de NGO’s. Dit leidt tot
polarisering die een constructieve communicatie en samenwerking in de weg staat.
854. De aanwezigheid van derde instanties en hun interesse voor de centra is nochtans een
opportuniteit voor een constructieve samenwerking in het belang van de bewoners en voor een
meer evenwichtige beeldvorming over de centra. NGO’s zouden in dat opzicht hun dienstverlening
in de centra bij voorkeur loskoppelen van hun politieke acties.
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855. De relatie met advocaten is moeilijk. Volgens de zorgverleners stimuleren advocaten de
onrealistische verwachtingen van bewoners wat betreft hun procedure. Zij dringen er bijvoorbeeld
via hun cliënten op aan om medische attesten te vragen wat de druk op het medisch personeel
verhoogt en leidt tot irritatie.
856. De rol van centrumartsen in procedurele aspecten zou zoveel mogelijk beperkt moeten
worden. Er dienen duidelijke en concrete richtlijnen opgemaakt en gecommuniceerd te worden
betreffende de aard van medische problemen die ontvankelijk kunnen zijn voor procedurele
aanpassingen en de procedures die dienen gevolgd te worden.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De rol van centrumartsen kan onmogelijk gescheiden worden van procedurale stappen (alleen al het
opmaken van een fit-to-fly kan niet gescheiden worden). Zelfs als er een lijst zou bestaan van
aandoeningen die kan automatisch leiden tot bepaalde procedurale acties, dan nog zou er druk liggen bij
de centrumarts om effectief vast te stellen dat de bewoner lijdt aan die bepaalde aandoening. Bovendien
is elk geval dan ook nog verschillend.

e) Continuı̈teit en volledigheid van medische zorgverlening

858. Het creëren van gespecialiseerde opvangplaatsen voor psychiatrische patiënten en TBC
patiënten onder de illegale vreemdelingen is een prioriteit en de enige ethische en humane
oplossing voor deze nood.
859. Centrumartsen dienen te oordelen over de beschikbaarheid van essentiële medische
behandelingen of noodzakelijke diagnostische procedures in de thuislanden. Zij beschikken over te
weinig handvatten om deze beslissingen oordeelkundig te nemen wat leidt tot inconsequentie en
incoherentie.
860. Als bewoners met een belangrijke medische geschiedenis een centrum verlaten wordt geen
opvolging voorzien om de continuı̈teit van behandeling te verzekeren noch in het geval van
uitwijzing, noch in het geval van vrijlating. Er zou een minimum aan nazorg moeten opgenomen
worden in verband met de continuı̈teit van levensnoodzakelijke zorg na het verlaten van de centra.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Dit is manifest onwaar: er wordt geen melding gemaakt van de inspanningen die hierin worden geleverd
om dit zo goed mogelijk te realiseren zowel in België als in bij terugkeer (voorbeelden kunnen
aangehaald worden waar zelfs opvang betaald werd in het buitenland, alsook van opnames in Belgische
instellingen). De bewoners krijgen hun medisch dossier mee, de uitslagen van labtesten, medicatie enz…

C. Psychologisch welzijn van bewoners
861. In alle centra zijn er onmiskenbare tekenen van grote psychologische stress onder de
bewoners. De incidenten van agressie en suı̈cide zijn slechts de meest expliciete uitingen van de
veralgemeende psychische spanning die prominent aanwezig is in de centra. De grote psychische
belasting in de centra zou een kernaspect moeten zijn bij de afwegingen en discussies in verband
met het opsluitingsbeleid.
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857. Er is een belangrijk gebrek aan opvangmogelijkheden voor vreemdelingen met psychiatrische
problematiek. Dit leidt tot schrijnende en onmenselijke toestanden voor psychiatrische patiënten
zowel binnen de centra als buiten, waar ze vaak zonder medische opvolging aan hun lot
overgeleverd zijn. Ook voor vreemdelingen met tuberculose is een tekort aan opvangplaatsen.

Deel II. Thematisch Onderzoek
10. De medische zorgverlening en de psychologische begeleiding

862. Het beleid verschilt sterk tussen de centra wat betreft de aandacht die wordt besteed aan de
psychologische en sociale omkadering van de bewoners. De structuur en organisatie van bepaalde
centra zijn uitermate stressverhogend terwijl andere centra meer inspanningen leveren om de stress
te verminderen. De aanwezigheid van bepaalde groepen vreemdelingen (ex-gedetineerden en
verslaafden) verhoogt nog de spanning in de centra.
863. In elk geval is een structurele en globale benadering in verband met het psychisch welzijn van
opgesloten vreemdelingen een prioriteit voor de toekomst. In het verslag zijn een aantal suggesties
vermeld om proactief het psychologisch welzijn van de bewoners te ondersteunen.
864. In alle centra waar kinderen verblijven wordt melding gemaakt van duidelijke tekenen van
psychologische stress bij kinderen (regressief gedrag, agressie, bedwateren, existentiële vragen e.a. ).
Mede omwille van de niet te onderschatten impact van detentie op het psychosociale welzijn van
kinderen is het opsluiten van kinderen medisch niet verantwoord.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
Regelmatig hebben we zelf het omgekeerde kunnen vaststellen, nl. dat de kinderen in het centrum
herademen omdat er eindelijk een beetje ‘rust’ komt in hun leven en omdat ze de structuur die hen
geboden wordt aangenaam vinden t.o.v. hun leven in de illegaliteit. Verder wordt door het team van
opvoeders, leerkrachten en de psycholoog alles in het werk gesteld om kinderen die gewag maken van
psychologische problemen zo goed mogelijk op te vangen en door te verwijzen.
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Tenslotte stellen we ons ook de vraag in hoeverre de stress die wordt vastgesteld bij de kinderen, te
wijten is aan het leven in een gesloten centrum, als wel aan de onzekerheden waarmee ze tijdens hun
leven voor de vasthouding al zijn geconfronteerd.

10.1.2. Algemeen
865. De zieke bewoner moet van de medische dienst en onder de verantwoordelijkheid van de arts
verbonden aan het centrum, de verzorging ontvangen die zijn toestand vereist.242 Het INAD-centrum
uitgezonderd is er in elk centrum een medische dienst. De medische diensten zijn samengesteld uit
(huis)artsen uit de regio en verpleegkundigen. Met de artsen is een aannemingscontract afgesloten. De
verpleegkundigen zijn contractueel of statutair tewerkgesteld. Daarnaast is er in alle centra ook
personeel dat instaat voor de psychosociale begeleiding van bewoners (psychologen, sociaal werkers,
opvoeders). De aanwezigheid van een multidisciplinair personeelsteam biedt mogelijkheden om de
bewoners een ruim pakket aan integrale zorg aan te bieden. Overal is het noodzakelijke materiaal voor
courante medische zorgen aanwezig. De noodzakelijke diagnostische middelen zijn er ook.

10.1.3. Rol van de arts
866. De centrumarts heeft drie functies. Hij staat in voor de gezondheid van iedere bewoner. Hij
heeft een informatieplicht inzake de algemene gezondheidstoestand in het centrum. Ten slotte heeft
hij een adviserende rol inzake de detentie en verwijdering van bewoners.

10.1.3.1. De arts als zorgverlener
867. Het KB gesloten centra bevat de basisprincipes voor de rol en het optreden van de
centrumarts.
242

KB gesloten centra, artikel 53, eerste lid.
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868. De arts beslist welke medische zorgen noodzakelijk zijn en of de zieke bewoner in de leefgroep
kan worden verzorgd, dan wel naar de ziekenzaal of naar een gespecialiseerd medisch centrum dient
te worden overgebracht.243 De arts of een lid van de medische dienst moet dagelijks de
gezondheidstoestand volgen van bewoners die in een afzonderingsruimte worden geplaatst.244 De arts
beslist over de inzage van het medisch dossier.245
869. De arts behoudt zijn beroepsautonomie ten aanzien van de centrumdirecteur.246 Zijn evaluaties
en beslissingen met betrekking tot de gezondheid van de bewoners worden enkel gebaseerd op
medische criteria.247
870. In het centrum 127, het CIB en het CIM neemt de arts de globale verantwoordelijkheid op voor
de organisatie van de medische dienst. Dit bevordert de efficiëntie van de dienst en de stabiliteit van
het personeelsbestand. Het is dan ook aan te bevelen dat in alle centra de arts in overleg met het
medische team de coördinerende rol van de medische dienst opneemt.

10.1.3.2. De informatieplicht van de arts inzake de algemene gezondheidstoestand in
het centrum
De opdracht van de arts is hier drieledig:
- het al dan niet bevestigen van de mogelijke aanwezigheid van een besmettelijke ziekte;
- in bevestigend geval, de behandeling ervan in de mate van het mogelijke;
- het indijken van de besmetting als continu aandachtspunt.

872. Bij vaststelling van ernstige aandoeningen, een besmettelijke ziekte of epidemie dient de
centrumarts zo spoedig mogelijk de centrumdirecteur of diens plaatsvervanger te informeren over de
te nemen maatregelen. In de gevallen bepaald door het departement van Volksgezondheid moet de
centrumarts onmiddellijk de gezondheidsinspecteur van de provincie op de hoogte brengen.248
873. De medische diensten van de centra worden vrij frequent geconfronteerd met personen die
tekenen van een besmettelijke ziekte vertonen. Tijdens de onderzoeksperiode werd het centrum
127bis tijdelijk gesloten als gevolg van een waterpokkenepidemie.
874. In samenwerking met externe consulenten stelde de medische dienst van het CIB hiervoor een
beleidsplan op. Dit GIBBA of Geı̈ntegreerd Beleidsplan Biologische Agentia biedt een draaiboek aan
voor de onmiddellijk te nemen maatregelen en vormt een leidraad voor de communicatie tussen
zorgverleners en niet-medisch personeel. Het zou als standaard instrument kunnen dienen voor alle
centra of medische diensten.
875. De medische intake speelt een belangrijke preventieve rol. In alle centra is er kort na de
aankomst van een nieuwe bewoner de intake door een verpleegkundige. Tijdens de intake wordt er
gepeild naar de medische voorgeschiedenis van de bewoner, zijn eventuele medische problemen en
zijn gebruik van medicijnen. De nieuwe bewoners worden ook aan een tuberculose-screening

243
244
245
246
247
248

KB gesloten centra, artikels 54 en 55.
KB gesloten centra, artikel 59.
KB gesloten centra, artikel 60.
KB gesloten centra, artikel 53.
KB gesloten centra, artikel 53.
KB gesloten centra, artikel 58.
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onderworpen.249 Verder wordt er uitleg gegeven over de medische dienst en wordt er een medisch
dossier geopend. De arts overloopt het intake formulier en onderzoekt de bewoner op consultatie
indien nodig.
876. De inhoud van de medische vragenlijst die bij de medische intake wordt gebruikt, verschilt van
centrum tot centrum. Dit houdt een risico in: belangrijke medische vragen of het inzamelen van
bepaalde belangrijke gegevens kunnen over het hoofd worden gezien. Voor de medische intake dient
er daarom in alle centra een standaard medische vragenlijst te worden gebruikt.

10.1.3.3. De adviserende rol van de arts bij vasthouding of verwijdering
877. Indien de arts medische bezwaren formuleert met betrekking tot de verwijdering van een
bewoner of van oordeel is dat de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de bewoner ernstig
geschaad wordt door de vasthouding in het centrum, dan worden deze bezwaren voorgelegd aan de
directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken. Deze kan hetzij de maatregel van verwijdering
of vrijheidsberoving schorsen, hetzij het advies van een andere centrumarts vragen. Ingeval van
uiteenlopende adviezen is het advies van een derde arts doorslaggevend.250
878. De dienst Vreemdelingenzaken beschikt niet over cijfermateriaal voor het aantal gevallen waarin
het advies van een tweede centrumarts werd gevraagd. In 2007 en 2008 werden geen adviezen van
een derde arts gevraagd.
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879. Ten vroegste 48 uur voordat de bewoner naar de luchthaven wordt gebracht voor verwijdering
wordt hij door de arts onderzocht die hem fit-to-fly of not fit-to-fly verklaart.
880. Het feit dat medische elementen een rol spelen bij uitwijs- en verblijfsprocedures kan het
medische geheim in het gedrang brengen. Dit feit speelt ook een belangrijke rol bij de overvraag naar
medische diensten door de bewoners.
881. De wet Dupont gaat uit van het absolute principe dat de functie van adviserend arts niet
verenigbaar is met die van zorgverstrekker in gevangenissen. Zij bepaalt: [de zorgverstrekkers] kunnen
niet gedwongen worden handelingen te stellen die hun vertrouwensrelatie met de gedetineerde in het
gedrang brengen.251 252
882. Dit beginsel moet in de centra worden toegepast. De artsen van de centra blijven, in hun
hoedanigheid van zorgverstrekker, niettemin bevoegd om een situatie aan te klagen die onverenigbaar
is met het respect voor de menselijke waardigheid en om op die manier mee te werken aan het
respecteren van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

249
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252

Regel 24 van de verzameling van minimum regels voor de behandeling van gedetineerden aangenomen door de Verenigde
Naties op 30 augustus 1955 en goedgekeurd door de Economische en Sociale Raad middels resolutie 663 C van 31 juli 1957
en resolutie 2076 van 13 mei 1977, bepaalt dat: The medical officer shall see and examine every prisoner as soon as possible
after his admission and thereafter as necessary, with a view particularly to the discovery of physical or mental illness and the taking
of all necessary measures; the segregation of prisoners suspected of infectious or contagious conditions; the noting of physical or
mental defects which might hamper rehabilitation, and the determination of the physical capacity of every prisoner for work.
KB gesloten centra, artikel 61.
Wet Dupont, artikel 96 en 100, § 3.
Zie hieromtrent ook CPT, rapport aan de regering van België in verband met het bezoek aan België van CPT op 18 tot 27
april 2005, p. 43, nr. 96: omwille van vanzelfsprekende ethische redenen wordt een psychiater belast met de taken van een
‘expert’ en de twee anderen verzekeren de eigenlijke behandelingen.
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10.1.4. Toegang tot medische zorgverlening
10.1.4.1. Algemeen
883. In alle centra hebben de bewoners een even ruime toegang tot de verschillende niveaus van
medische zorgverlening als de Belgische burgers.
884. Uitzondering hierop vormen de patiënten met psychiatrische aandoeningen en patiënten met
tuberculose (zie punten 905 en verder).

10.1.4.2. Raadplegingen en wachtdienst
885. De centrumdirecteur dient erover te waken dat de centrumarts regelmatig beschikbaar is voor
raadplegingen en dat hij ook op andere tijden beschikbaar is telkens wanneer dit noodzakelijk is in het
belang van de gezondheid van de bewoners.253
886. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijze waarop deze verplichting wordt
ingevuld in de centra.

127

Medisch
personeel in
VTE

Aantal
artsen254

Raadplegingen
door
centrumarts
uren/week

Wachtdienst

Continue telefonische bereikbaarheid
van de centrumarts tijdens avonden,
weekends en feestdagen met beroep
op de lokale wachtdienst via de
centrumarts
Sinds september 2008, verzekerd
door centrumartsen
Verzekerd door centrumartsen
Verzekerd door centrumartsen
Verzekerd door centrumartsen

60

2

2

6 u /week

127bis

120

4

2

25 u/week

CIB
CIM
CIV

112
146
160

3
3,1
3

2
5
2

5 à 10 u/week
7,5 u/week
18 u/week
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Vóór september 2008 voldeed de medische dienst van het centrum 127bis niet aan de vereisten van
artikel 52 van het KB gesloten centra in die zin dat hij niet permanent beschikbaar was voor dringende
gevallen. Het beroep op de plaatselijke wachtdienst gebeurde ten nadele van de bewoners en van de
bevolking.
887.

Tot 20 % van de bewoners vraagt dagelijks om een contact met de medische dienst.

888. De doeltreffendheid en zorgvuldigheid waarmee de medische diensten deze grote vraag naar
zorg proberen te beantwoorden is sterk verschillend per centrum.
889. In het centrum 127, het CIB en het CIM vervullen de verpleegkundigen een filterfunctie.
Bewoners met een zorgvraag krijgen een verkennend gesprek en onderzoek bij het verplegend
personeel dat de hulpvraag evalueert. Indien zij het nodig vinden, verwijst het verplegend personeel de

253
254

KB gesloten centra, artikel 52.
Beurtrol.
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bewoner door naar de artsenraadpleging. Als de verpleegkundige zich bevoegd acht, informeert hij zelf
de bewoner of stelt hem een behandeling voor. Dit wordt in het dossier genoteerd en aan de arts
voorgelegd. Deze geeft feedback en kan nog beslissen om de bewoner te zien.
890. Het filtersysteem ingevoerd in het centrum 127, het CIB en het CIM zorgt voor een efficiënte
en goede zorgverlening. In een dergelijk systeem verricht de verpleegkundige niettemin taken die in de
reguliere Belgische gezondheidszorg aan artsen zijn voorbehouden: verkennen van de zorgvraag,
anamnese, stellen van medische diagnoses, starten van behandelingen. Aan dergelijk filtersysteem
dienen dan ook randvoorwaarden gekoppeld te worden zoals een bijkomende praktische opleiding in
consultatievoering, medische besliskunde en farmacologie voor de verpleegkundigen. Bovendien
dienen de bevindingen en de beslissingen van de verpleegkundigen duidelijk en systematisch
opgenomen te worden in de medische dossiers die aan de arts worden voorgelegd en door hem
getekend worden. Hij dient de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening op
te nemen. In die omstandigheden kan het filtersysteem veralgemeend worden in alle centra.

10.1.4.3. Medicijnen
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891. Voor bewoners van de centra zijn meestal dezelfde medicijnen beschikbaar als voor de
Belgische burgers. De wijze waarop de bedeling van medicijnen gebeurt en ook de
verantwoordelijkheid ervoor verschillen sterk van centrum tot centrum. In sommige centra verloopt de
bedeling problematisch zodat de juiste medicijnen niet altijd bij de betrokken bewoner terecht komen.
In sommige centra zijn ook misbruiken gemeld van handel in opgespaarde medicijnen of misbruik van
psychofarmaca.
892. In sommige centra krijgt het veiligheidspersoneel de verantwoordelijkheid voor de bedeling van
de medicijnen. Dit personeel mist de nodige vorming om die verantwoordelijkheid op te nemen,
beslissingen te nemen en informatie te verstrekken.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Dit is nooit de verantwoordelijkheid van het veiligheidspersoneel dat overigens niet instaat voor de
bedeling van de medicatie, maar enkel voor de terbeschikkingstelling. Op geen enkel moment wordt het
veiligheidspersoneel verondersteld van beslissingen te nemen op dit vlak of om bijkomende medische
informatie te verstrekken. Indien dit noodzakelijk blijkt, wordt contact opgenomen met de medische
dienst.
De bedeling van de geneesmiddelen dient dan ook in eerste instantie te gebeuren door het
verplegend personeel. Bij gebrek aan verplegend personeel mag het alleen door het
veiligheidspersoneel worden bedeeld mits schriftelijke instructies van de arts en rapportering bij
incidenten.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Medicatie wordt voorgeschreven door de arts. Het klaarzetten van medicatie gebeurt door middel van
individuele dispensers enkel door de verpleegkundigen. Het veiligheidspersoneel ziet er alleen op toe dat
de bewoner de medicatie neemt die voor hem bestemd is en kijkt of de inname plaats vindt.
Een opvolgingsfiche is voorzien. Incidenten dienen altijd gemeld te worden.
Indien ‘zware’ medicatie dient ingenomen te worden, gebeurt dit steeds op de medische dienst, onder
toezicht van het medisch geschoold personeel.
De instructie ter zake werd overigens opgesteld op vraag van en goedgekeurd door Volksgezondheid.
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10.1.4.4. De tweedelijnszorg
893. Zoals in het reguliere Belgische systeem van gezondheidszorgen hebben de bewoners in alle
centra in principe toegang tot andere zorgverleners: tweedelijns artsen, kinesisten, tandartsen, …. Er is
wel geen rechtstreekse toegang. De centrumarts beslist erover.255
894. De medische teams stellen dat de bewoners die het wensen in de praktijk snel toegang hebben
tot tweedelijnszorg, zelfs als de centrumarts er niet onmiddellijk de noodzaak van inziet. Geen enkele
klacht werd hieromtrent door de bewoners geuit.
895. Het feit dat er geen rechtstreekse toegang is tot de tweedelijnszorg (in tegenstelling tot voor de
Belgische burgers) stelt geen probleem in termen van volksgezondheid. Dit is ook het geval in
Europese gezondheidsystemen met een sterke echelonnering (vb. Nederland, UK, e.a.).
Problematischer is dat bewoners van gesloten centra voor de toegang tot tweedelijnszorg totaal
afhankelijk zijn van de centrumarts. De bewoners kunnen de eerstelijnsarts die hun zorgvraag
beantwoordt niet kiezen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
DVZ merkt op dat dit niet correct is en dat elke bewoner steeds een beroep kan doen op een externe
arts op eigen kosten.

10.1.4.5. De continuı̈teit van de zorg bij vertrek uit het centrum
897. De zorgverlening door de medische dienst stopt op het moment dat de bewoner het centrum
verlaat. Er worden echter geen stappen ondernomen om een continuı̈teit van behandeling te voorzien
voor patiënten met een belangrijke ziektegeschiedenis noch in het geval van uitwijzing, noch in het
geval van vrijlating.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Bewoners krijgen bij vertrek wel medicatie mee voor de volledige periode waarin zij deze moeten nemen.
Opvolging in het land van herkomst kan moeilijk van hieruit worden georganiseerd.
898. Er is geen uniformiteit in de aard en de hoeveelheid van medische gegevens die worden
meegegeven met een patiënt die een centrum verlaat. Dit hangt af van de bereidwilligheid en de
werklast van de zorgverleners. Er dienen richtlijnen opgesteld te worden in verband met de mee te
geven medische informatie.

10.1.5. Het medisch beroepsgeheim
899. In principe wordt het beroepsgeheim gerespecteerd en worden diagnoses niet meegedeeld aan
personeel buiten het medische team. De patiënt heeft immers recht op bescherming van zijn
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KB gesloten centra, artikel 55.
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896. De bewoners raken soms niet op hun afspraak bij de zorgverleners buiten de centra omdat er
geen vervoer is. Het transport moet dan ook beter georganiseerd worden.
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persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de professionele zorgverlener en inzonderheid
wanneer het gaat om informatie die verband houdt met zijn gezondheid.256
900. In de praktijk komen attesten en medicatie vaak bij niet-medisch personeel terecht en daaruit
kunnen wel gegevens over de gezondheidstoestand van de bewoners afgeleid worden. Deze praktijk is
strijdig met het medisch beroepsgeheim.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
De medische dienst deelt niets mee in verband met het medisch dossier. Meestal is het de bewoner zelf
die deze informatie vrijgeeft.
901. Enkel het medisch personeel dat gebonden is door het medisch beroepsgeheim mag toegang
hebben tot de medische dossiers.

10.1.6. Het medisch dossier
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902. De medische dienst moet de verschillende registers, staten en documenten bijhouden die
betrekking hebben op de geneeskundige dienst, de toegediende medicijnen en de voorgeschreven
behandeling. De arts verbonden aan het centrum beslist over de inzage van deze documenten.257 Het
medisch dossier kan in elk geval worden ingezien door de arts op wie de bewoner, met toepassing van
artikel 53, derde lid, van het KB gesloten centra op eigen kosten een beroep heeft gedaan.
903. In de meeste centra wordt een papieren dossiersysteem gebruikt. In het centrum 127 en het
CIV bestaat er een dubbel registratiesysteem (schriftelijk en elektronisch). Een papieren dossiersysteem
heeft tal van nadelen. Het is wanordelijk en slecht leesbaar. Er is geen uniformiteit in het noteren van
gegevens. Losse bladen gaan gemakkelijk verloren. De uitwisseling van medische informatie tussen
zorgverleners en centra is minder accuraat. Het opstellen van schriftelijke verslagen en verwijsbrieven
betekent een belangrijk tijdsverlies.
904. Het invoeren van een uniform geı̈nformatiseerd dossiersysteem is een prioriteit. Een centrale
registratie is wenselijk zodat de verschillende medische diensten van de centra gemakkelijk de
medische gegevens van een bewoner kunnen raadplegen. Een bewoner kan immers van het ene
centrum naar het andere doorverwezen worden. Bepaalde delen van het registratiesysteem kunnen
toegankelijk gemaakt worden voor andere personeelsleden. De vraag om een dergelijk dossiersysteem
gaat uit van de medische diensten van alle centra. De ervaring van het centrum 127 en het CIV met
een eigen ontworpen dossiersysteem kan gebruikt worden bij het ontwerpen van software op maat.
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Artikel 10, § 1, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
KB gesloten centra, artikel 60.
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10.1.7. Evaluatie van de zorgverlening voor bewoners met specifieke
medische problemen of bijzondere noden
10.1.7.1. Een ontoereikende zorgverlening voor bewoners met psychiatrische
problemen en bewoners met tuberculose
905. De opvolging van bewoners met psychiatrische problemen en bewoners met tuberculose is
gebrekkig in de gesloten centra.258
906. Psychiatrische pathologie komt frequent voor binnen de populatie van de gesloten centra.
Enerzijds is er de psychiatrische pathologie die inherent is aan de trauma’s en de situaties die
vreemdelingen ondervinden of dikwijls ondervonden hebben (vb. posttraumatisch stresssyndroom).
Anderzijds zijn er de zware psychiatrische patiënten (schizofrene patiënten, psychoten, enz.) die hier
terecht gekomen zijn.
907. Hier zijn er slechts weinig toegangsmogelijkheden tot de tweedelijnszorg. De langdurige opvang
van deze bewoners is nog problematischer. De continue spanning binnen de gesloten centra verergert
dikwijls het psychiatrische ziektebeeld. De aanwezigheid van dergelijke bewoners in de centra is voor
de andere bewoners nog een extra belasting in de precaire toestand.

909. Uit een onderzoek van de registers van de verschillende centra blijkt dat bewoners met een
psychiatrische problematiek regelmatig in een aangepast regime in een afzonderingsruimte worden
geplaatst. Het aangepaste regime leidt tot de afzondering van betrokkenen met de risico’s, o.m. op
zelfdoding, die hieraan verbonden zijn (zie punt 914 en volgende).
910. Deze bewoners worden opgevolgd door het medische personeel, de psycholoog, de sociale
dienst en het veiligheidspersoneel. Deze multidisciplinaire begeleiding is echter niet de gespecialiseerde
medische begeleiding die vereist is om bewoners met psychiatrische problemen op te volgen. Het
ontbreken van de nodige gespecialiseerde medische begeleiding is zo ernstig dat dit als onmenselijk
dient te worden beschouwd.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Het probleem ligt niet bij de gesloten centra, maar bij het ontbreken van een gepaste opvang in de
maatschappij. Uit humanitaire overwegingen wordt de bewoner inderdaad soms te lang in de centra
gehouden en niet zomaar op straat gezet (waar ze trouwens vandaan komen) terwijl het centrum een
gepaste oplossing gaat zoeken. Er bestaan lange wachtrijen bij psychiatrische instellingen en personen
worden er slechts moeilijk opgenomen.
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Regel 40.5. van de Europese penitentiaire regels voorziet dat elke gedetineerde over de vereiste medische, chirurgische en
psychiatrische verzorging dient te genieten, inclusief deze die buiten de gevangenis beschikbaar zijn.
Cfr. met name EHRM, arrest van 30 juli 1998, Aerts v. België; EHRM, arrest van 26 oktober 2000, Kudla v. Polen; EHRM,
arrest van 16 december 1999, V. v. Verenigd Koningrijk; EHRM, arrest van 4 februari 2003, Lorsée en al. v. Nederland; EHRM,
arrest van 4 juli 2006, Ramirez Sanchez v. Frankrijk.
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908. Vandaag staat vast dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vereist
dat de Staat erover waakt that the manner and method of the execution of the measure do not subject
him to distress or hardship of an intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in
detention.259
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911. De begeleiding van die bewoners brengt veel stress mee voor het personeel dat ze moet
omkaderen maar niet over specifieke middelen beschikt.260
912. Tuberculose is ook een frequent voorkomende pathologie onder migranten. Gespecialiseerde
opvang van deze bewoners is uiterst moeilijk. Daardoor verblijven bewoners met besmettelijke
tuberculose vaak te lang in de gesloten centra. Dit is een onverantwoord risico voor de overige
bewoners. De langdurige en strenge isolatie in een gesloten centrum dat daar organisatorisch en
infrastructureel niet is op voorzien, is een inhumane maatregel.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Tuberculose is in de maatschappij een veel frequent voorkomend fenomeen aan het worden.
Het creëren van specifieke opvangplaatsen voor TBC-patiënten is de bevoegdheid van Volksgezondheid
(gemeenschapsbevoegdheid) en niet van de gesloten centra.
TBC-besmettelijke bewoners kunnen niet worden vastgehouden als ze niet binnen een redelijke termijn
verwijderbaar zijn.
913. Het creëren van gespecialiseerde opvangplaatsen voor psychiatrische bewoners en voor die
met tuberculose moet prioriteit krijgen.261

10.1.7.2. Bewoners met een risico op zelfdoding, zelfverminking
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914. Krachtens artikel 115 van het KB gesloten centra kunnen de bewoners waarvoor er een ernstig
risico op zelfdoding bestaat, worden gescheiden van hun leefgroep. Zij worden regelmatig
gecontroleerd door het personeel van het centrum en nauwlettend opgevolgd door de medische en
sociale dienst.
915. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens waarborgt het recht op
eerbiediging van privé- en gezinsleven. Het privéleven omvat onder meer het recht om in
groepsverband te leven en niet afgezonderd te worden. Het recht op gezinsleven impliceert onder
meer dat een bewoner niet wordt afgezonderd van de gezinsleden die met hem in het centrum
verblijven.
916. De beslissing om een bewoner met een risico op zelfdoding af te zonderen vormt een
inmenging in de uitoefening van het recht zoals voorzien in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens.
917. Krachtens artikel 8, § 2, van het Verdrag, is geen inmenging in dit recht toegestaan dan voor
zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang o.m. van
de bescherming van de gezondheid.
918. Het staat echter niet vast dat een afzonderingsmaatregel in alle gevallen noodzakelijk is om
zelfdoding te voorkomen.
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La gestion des cas difficiles, de la violence et des tensions dans le Centre fermé de Vottem. Résultats du groupe de travail de février
à juin 2006.
Regel 47.1. van de Europese penitentiaire regels voorziet gespecialiseerde instellingen of afdelingen voor de observatie en
behandeling van gedetineerden met psychiatrische aandoeningen.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Afzondering in het kader van zelfmoordpreventie is zeker geen automatisme. Vaak bij zelfmoordrisico
wordt de bewoner specifiek bij medebewoners geplaatst met het oog op wat wij ‘sociale controle’
noemen.
919. Het is ook niet zeker dat de beslissing tot afzondering, zonder voorafgaand medisch advies, de
gezondheid van de betrokkene zal bevorderen. Het is bijgevolg evenmin zeker dat dergelijke
afzondering toelaatbaar is.
920. Het KB gesloten centra voorziet in een medische opvolging a posteriori.262 De tussenkomst van
de medische dienst na een beslissing tot afzondering is echter onvoldoende. De Raad van State heeft
in zijn arrest nr. 188.705 van 10 december 2008, artikel 115 van het KB gesloten centra vernietigd.
921. De beslissing om een bewoner met een risico op zelfdoding of zelfverminking af te zonderen
moet dan ook voorafgegaan worden door een medisch advies.

10.1.7.3. Medische zorgverlening voor bewoners met specifieke noden: zwangere
vrouwen, zuigelingen en kinderen
922. Zwangere vrouwen worden maandelijks door de centrumarts gezien. Elke zwangere vrouw
wordt ook door een gynaecoloog gezien vanaf het begin van de zwangerschap.
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924. De kinderen die in de centra verblijven, vertonen met regelmaat duidelijke tekenen van
psychologische stress. De detentie in gesloten centra heeft een niet te verwaarlozen impact op het
psychosociale welzijn van kinderen. De opsluiting van kinderen is dan ook niet aangewezen.
925. Voor bewoners met een handicap, ouderen en slachtoffers van folteringen en ernstige vormen
van psychologisch, fysiek of seksueel geweld, bestaat geen specifieke medische zorgverlening.263

10.1.8. Psychologische begeleiding
10.1.8.1. Algemeen
926. In alle centra zijn er onmiskenbare tekenen van grote psychologische stress onder de bewoners.
Meer dan 50 % van de klachten bij de artsen en verpleegkundigen betreffen psychologische
stoornissen. Er zijn heel veel psychosomatische klachten (hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen,
buikpijn, eetstoornissen, enz.). Die klachten en de beperkte behandelingsmogelijkheden werken nog
meer stress in de hand. Depressie komt frequent voor. Alle statistieken vermelden een hoog
percentage van zelfverminking, pogingen tot zelfdoding en agressie.
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KB gesloten centra, artikel 117.
Richtlijn 2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten,
artikel 17.
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923. In de centra waar kinderen verblijven is er regelmatig bezoek van Kind en Gezin. Vaccinaties
worden door de arts gegeven als er gegevens zijn over de vorige vaccinaties.
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927. De oorzaken voor dit belangrijk psychologisch niet-welzijn lijken evident. De meeste bewoners
komen in de centra aan met sombere vooruitzichten en vaak ook een traumatisch verleden. Er is een
gevoel van machteloosheid en frustratie. Daarnaast vergroot het verblijf in het centrum dit psychisch
lijden nog. Ex-gedetineerden omschrijven de situatie in de gesloten centra als erger dan in de
gevangenis omdat noch de reden, noch de duur van opsluiting duidelijk zijn. De onzekerheid is groter.
De aanwezigheid van bepaalde groepen illegalen verhoogt de spanning in de centra. Ex- gedetineerden
zijn vaak agressiever. De aanwezigheid van psychiatrische patiënten is belastend voor de sfeer in de
centra. Er is totale passiviteit. Alles wordt opgelegd. De bewoners kunnen nauwelijks autonome
beslissingen nemen. Men ondergaat er de gebeurtenissen. Er kan niets gepresteerd worden wat
bijdraagt tot eigen voldoening. Men kan alleen wachten.
928. De aandacht die wordt besteed aan de psychologische omkadering van de bewoners verschilt
enorm van centrum tot centrum.
929. De omstandigheden van detentie in het CIM zijn duidelijk het meest psychologisch belastend.
Het CIM heeft het strengste groepsregime. De sfeer in het CIM voelt aan als die van een gevangenis.
De gebouwen zien er somber uit. Er heerst een sfeer van verbod en bestraffing. Het
bewakingspersoneel is manifest aanwezig. De bewoners leven continu in groep en er is nauwelijks de
mogelijkheid om zich tijdelijk uit de groep terug te trekken. Voor de directie primeren discipline en
veiligheid op het humane aspect van de opvang.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken
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Het is zeker geen beleid van het CIM om discipline en veiligheid boven het humane te stellen, wel
integendeel. Er worden veel inspanningen gedaan om een humane opvang te creëren.
930.

In andere centra is de psychosociale omkadering primordiaal voor zowel directie als personeel.

931. Er dienen dringend maatregelen te worden genomen met het oog op het verminderen van de
stress in de centra.

10.1.8.2. De rol van de psycholoog
932. Het KB gesloten centra voorziet dat de sociale dienst in samenwerking met de medische dienst,
de psychologische en sociale begeleiding van de bewoner gedurende het verblijf voor zijn rekening
neemt en hem voorbereidt op zijn eventuele verwijdering.264
933. Sinds 2007 hebben alle centra265 een psycholoog die instaat voor o.m. de psychologische
begeleiding van bewoners. De bewonerspsycholoog heeft niet langer zoals vroeger een directiefunctie.
Hij/zij is dagelijks aanwezig in de centra tijdens kantooruren.
934. De psycholoog treedt op in verschillende hoedanigheden: als klinisch psycholoog, als
psycholoog, als adviseur-deskundige en in het CIV als verantwoordelijke voor de informaticatechnieken
en de communicatie.
935. Als klinisch psycholoog is hij verantwoordelijk voor de psychologische begeleiding van
bewoners. Dit behelst een psychologische evaluatie bij het onthaal, een begeleiding en omkadering en
zo nodig een oriëntatie van bewoners met een bijzondere aandacht voor bewoners met specifieke
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KB gesloten centra, artikel 68.
Behalve centrum 127 op basis van de vaststellingen op 31 augustus 2008 (zie punt 45).
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problemen. De psycholoog voert deze taken uit zowel op vraag van de bewoner als op eigen initiatief,
op vraag van een andere dienst of voor een bewoner tegen wie een orde- of veiligheidsmaatregel
genomen is of nog in geval van een problematische verwijdering. Hij dient nauw samen te werken met
andere diensten zoals de medische en sociale dienst en de directie en doet in dit kader voorstellen tot
behandeling.
936. In de meeste centra is er onvoldoende wisselwerking en uitwisseling tussen psychologen en
medische teams. Een mogelijke optie is de integratie van de psychologen in de medische teams waarbij
de psychologen ook deelnemen aan het dagelijks overleg. Aangezien psychologen ook gebonden zijn
door het beroepsgeheim zouden zij toegang moeten hebben tot de medische dossiers. Dit kan de
uitwisseling van gegevens ten goede komen.
937. Via het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen worden er voor de
psychologen van de centra maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd voor begeleiding, supervisie en
intervisie. Deze bijeenkomsten worden door de bewonerspsychologen als zeer nuttig en verrijkend
ervaren. Er worden richtlijnen voor ’best practices’ opgesteld voor het personeel. Dit zijn instructies
voor de aanpak van begeleiders bij depressie, zelfdoding en psychotisch gedrag.

10.2. Algemene aanbevelingen
De opsluiting van kinderen moet worden stopgezet.

939.

Een centrumarts dient de coördinatie van de medische dienst op zich te nemen.

940. Het ’filtersysteem’ met verplegend personeel voor de aanvragen om medische zorgen zoals
ingevoerd in het centrum 127, het CIB en het CIM dient veralgemeend te worden mits er
randvoorwaarden aan gekoppeld worden, zoals een bijkomende praktische opleiding in
consultatievoering, medische besliskunde en farmacologie voor de verpleegkundigen. Bovendien
dienen de vaststellingen en de beslissingen van de verpleegkundigen duidelijk en systematisch
opgenomen te worden in de medische dossiers die voorgelegd worden aan de arts en door hem
getekend worden. Hij dient de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening op
te nemen.
941. Bij de medische intake van een nieuwe bewoner moet er in alle centra een standaard medische
vragenlijst worden gebruikt.
942. De geneesmiddelen moeten door het verplegend personeel worden bedeeld. Bij gebrek aan
verplegend personeel mogen medicijnen enkel door het bewakingspersoneel worden verdeeld mits
schriftelijke instructies van de arts en verplichte rapportering bij incidenten.
943. Richtlijnen dienen te bepalen welke medische gegevens verplicht meegegeven worden bij het
vertrek van een bewoner uit het centrum.
944. De toegang tot het medische dossier is voorbehouden aan het medische personeel dat
gebonden is door het medische beroepsgeheim. Uniforme maatregelen ter bescherming van het
beroepsgeheim zijn noodzakelijk.
945.

Er moet een uniform elektronisch medisch dossier worden ingevoerd in alle centra.
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946. Er moeten dringend gespecialiseerde opvangplaatsen voor bewoners met psychiatrische
problemen en voor bewoners met tuberculose worden gecreëerd.
947. Een bewoner met een risico op zelfdoding of zelfverminking of die geestesgestoord is, mag
slechts afgezonderd worden na medisch advies.
948. Er dienen maatregelen te worden genomen om een stressreducerende aanpak in te voeren in
de centra.
949. De bewonerspsychologen moeten worden geı̈ntegreerd in de medische teams en toegang
krijgen tot de medische dossiers.
950. Er moet een medische begeleiding in het INAD centrum worden voorzien conform het KB
gesloten centra.

10.3. Specifieke vaststellingen en bedenkingen
951. De medische dienst van het centrum 127bis moet permanent beschikbaar zijn voor dringende
gevallen. Zie het verslag van de geneesheer-expert, pp. 33 tot 91.
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11. Het klachtrecht
Internationale normen
Soft law
- Verenigde Naties
- Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the First United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955,
and approved by the Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957
and 2076 (LXII) of 13 May 1977, regels 35, 36 en 95.
- Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988, principle
33.
- Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment Recommended by General Assembly resolution 55/89 of
4 December 2000.
- Raad van Europa
- Recommendation Rec(2003)5 of the Committee of Ministers to member states on measures of
detention of asylum seekers, artikel 19.
- Twenty guiding principles on forced return, adopted by the Committee of Ministers on 4 May
2005, beginsel 10.

Hard law
- KB gesloten centra, artikel 17 en Titel IV
- Ministerieel besluit van 23 september 2002 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van
de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het KB gesloten centra.
Dit ministerieel besluit werd vernietigd door het arrest nummer 188.931 van 17 december 2008 van de
Raad van State en werd vervangen door een ministerieel besluit van 23 januari 2009. Dit hoofdstuk werd
opgesteld toen het ministerieel besluit van 23 september 2002 nog van kracht was, maar er wordt wel
rekening gehouden met de door het ministerieel besluit van 23 januari 2009 aangebrachte wijzigingen in
de werking en de procedure van de Commissie wanneer zij wezenlijk zijn.
- Ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de
Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het KB gesloten centra
- Ministerieel besluit van 9 september 2003 houdende benoeming van de leden van de Commissie
belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra,
gewijzigd door het ministerieel besluit van 8 april 2005 en het ministerieel besluit van 14 oktober
2008.
Soft law
- Ombudsnormen :
- overeenstemming met de rechtsregels
- hoorplicht
- redelijke termijn
- actieve informatieverstrekking
- gelijkheid
- afdoende motivering

11.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
952. De bewoner beschikt over twee mogelijkheden om klacht in te dienen over de
omstandigheden van zijn vasthouding in een gesloten centrum: bij de directeur van het centrum (intern
klachtrecht) en bij de Klachtencommissie (extern klachtrecht).
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953. Tijdens de intake nodigen alle centra de bewoners uit om problemen op te lossen via een
dialoog met het personeel.

11.1.1. Het intern klachtrecht: de directeur
954. Artikel 129 van het KB gesloten centra bepaalt: Elke bewoner heeft het recht de centrumdirecteur
of zijn plaatsvervanger te spreken. Hij vraagt hiertoe een afspraak via de sociale dienst. Het verslag aan de
Koning dat het KB gesloten centra voorafgaat, benadrukt: Elke bewoner moet steeds in de mogelijkheid
gesteld worden de klachten over zijn behandeling in het centrum en de toepassing van dit besluit en het
huishoudelijk reglement mondeling te uiten tegenover de centrumdirecteur.
955. De bewoners worden nauwelijks geı̈nformeerd over hun recht om te praten met de directeur
van het centrum zoals blijkt uit onderstaande tabel.

INAD
127
127bis
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CIB
CIM
CIV

Opgenomen in het
huishoudelijk reglement

Meegedeeld tijdens de intake

Overhandiging v/e formulier
om een afspraak aan te vragen

neen
ja
Niet overhandigd bij de intake
ja
Niet overhandigd bij de intake
ja
neen
ja266

neen
neen

neen
neen

ja

ja

neen
neen
neen

neen
neen
ja

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De centrumdirecteurs en directieleden gaan vaak in de vleugels en worden frequent aangesproken. Er
circuleren veel brieven en er vinden gesprekken plaats.
De mededeling dat een gesprek met de directie mogelijk is gebeurt door de begeleiders.
956. Bovendien voegen de centra een voorwaarde toe aan het klachtrecht door te eisen dat de
bewoner zijn aanvraag motiveert. Daaruit volgt dat de directeur kan weigeren om de bewoner te
ontmoeten die zijn aanvraag niet motiveert ondanks het feit dat de bewoner gegronde redenen kan
hebben om zijn motieven niet kenbaar te maken aan de medewreker die de afspraak vastlegt. De
directeur is overigens aan geen enkele termijn gebonden om op deze aanvraag in te gaan.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De reden voor de aanvraag van het gesprek wordt gevraagd zodat het gesprek met de bewoner beter
kan worden voorbereid. Ook als een bewoner zijn motieven niet wil geven, wordt de bewoner ontvangen.

11.1.2. Het extern klachtrecht: de Klachtencommissie
957. De Klachtencommissie werd opgericht in januari 2004. Volgens het Verslag aan de Koning bij
het KB gesloten centra is de Klachtencommissie een onafhankelijke instantie belast met de behandeling
van de individuele klachten van de bewoners voor wat betreft de toepassing van het KB gesloten
centra en het huishoudelijk reglement dat er de uitvoering van is.

266

Vermelding ingevoegd in de fiche ‘U hebt een klacht’ met betrekking tot de Klachtencommissie.
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Het indienen van een klacht is een soepele beroepsmogelijkheid en schort de uitwijzingsprocedure of
haar uitvoering niet op. De procedure verloopt schriftelijk.
Het permanent secretariaat van de Klachtencommissie moet nagaan of de klacht ontvankelijk is
conform de voorwaarden vastgesteld in het KB gesloten centra en het ministerieel uitvoeringsbesluit
Indien de klacht ontvankelijk is, treedt het permanent secretariaat ook op als bemiddelaar tussen de
betrokken partijen om te trachten het probleem op te lossen vooraleer het voor de Commissie
belandt.
Als de poging tot bemiddeling is mislukt, moet het secretariaat de klacht doorsturen naar de
Klachtencommissie die de klacht ten gronde onderzoekt. De Commissie oordeelt op basis van het
dossier opgesteld door het permanent secretariaat.
958. De Klachtencommissie kan beslissen om de klacht (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te
verklaren. Ze kan aanbevelingen richten tot de directeur van het centrum en de directeur-generaal van
de dienst Vreemdelingenzaken betreffende de toepassing van het KB gesloten centra. Zij kan ook
aanbevelingen richten tot de directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken betreffende een
sanctie tegen de betrokken personeelsleden. De Commissie kan de beslissing waarop de klacht
betrekking heeft eveneens volledig of gedeeltelijk vernietigen.

De Commissie wordt voorgezeten door een (voormalig) magistraat en telt nog twee andere leden:
een advocaat of een professor in de rechten enerzijds en de voorzitter van het Directiecomité van de
FOD Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde anderzijds. In de praktijk heeft de voorzitster een
medewerker afgevaardigd om te zetelen in de Commissie. Deze medewerker is bovendien de
hiërarchische meerdere van de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het permanent secretariaat.
Uit het voorgaande blijkt dat de Klachtencommissie een intern controleorgaan is van de FOD
Binnenlands zaken.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De Klachtencommissie is geen intern controleorgaan, want de meerderheid van de leden is extern.

11.1.2.1. Toegang tot de Klachtencommissie
960. Bij aankomst in het centrum moet elke bewoner een exemplaar krijgen van de
informatiebrochure waarin de mogelijkheden worden uitgelegd om een klacht in te dienen over de
omstandigheden van de opsluiting.267
961. In werkelijkheid verschaffen alleen het CIB, het CIM en het CIV de bewoner hierover
schriftelijke informatie tijdens de intake.

267

KB gesloten centra, artikel 17, alinea 2.
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959. De zetel van het permanent secretariaat is gevestigd bij de voorzitter van het directiecomité van
de FOD Binnenlandse Zaken. In de praktijk wordt het permanent secretariaat verzekerd door een
medewerker van de diensten van de voorzitter.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Ook in 127 wordt de infofiche i.v.m. de klachtencommissie gegeven bij de administratieve intake. Het
personeel moet het eveneens mondeling vermelden bij de intake. De opvolging van klachten via de
directie is bevorderlijk voor een sneller resultaat ervan, maar dat betekent niet dat de bewoners niet
geı̈nformeerd worden over de Klachtencommissie.
962. De mondelinge informatie over het klachtrecht bij aankomst in het centrum is al niet beter.268
Alleen het centrum 127bis en het CIM geven deze mondelinge informatie bij de intake. De grote
meerderheid van de ingediende klachten gaan dan ook over deze twee centra.
963. De volgende tabel geeft een overzicht van de informatie over het recht om klacht in te dienen
bij de Klachtencommissie die bij de intake aan de bewoners wordt gegeven:

127
127bis
CIB
CIM
CIV
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Schriftelijke Informatie

Mondelinge informatie

Mondelinge uitleg over de
procedure

neen
neen
ja
ja
ja269

neen
ja
neen
ja
neen

zonder voorwerp
neen
zonder voorwerp
ja
neen

964. Hoe kan de bewoner, eens geı̈nformeerd, zijn klacht indienen? Het ministerieel
uitvoeringsbesluit voorziet dat de bewoner zijn klacht indient bij het permanent secretariaat van de
Commissie tijdens spreekuren in het centrum of door bemiddeling van de centrumdirecteur.270
965. Het KB gesloten centra verplicht het permanent secretariaat niet om spreekuren te organiseren
in de centra. Gelet op de toegewezen middelen is het permanent secretariaat ook niet in staat om dit
te doen. Momenteel worden de diverse taken van het permanent secretariaat — administratieve
taken, onderzoek van de ontvankelijkheid van de klacht, de verzoeningsprocedure, aanmaak en
eventuele overdracht van het klachtendossier aan de Commissie — verzekerd door één persoon.
966.

Enkel de tweede wijze van indienen, via de directeur van het centrum, blijft dus over.

In de praktijk worden de klachten ingediend bij de sociale dienst die ze aan de centrumdirecteur
doorgeeft. Uit de verzamelde getuigenissen blijkt dat de verplichting om een klacht via de sociale dienst
en de directie in te dienen vrees voor represailles veroorzaakt en wantrouwen creëert ten opzichte
van de behandeling van de klacht en de gevolgen ervan.271 In elk geval, geven de bewoners de
Klachtencommissie weinig krediet.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
In de praktijk zijn geen gevallen gekend zijn van bewoners die klachten hadden i.v.m. represailles.

268

269

270
271

Een dienstnota aan de centrumdirecteurs van 9 januari 2004 stelt nochtans: de basisprincipes vermeld in de onthaalbrochures
moeten mondeling worden toegelicht aan alle bewoners.
Onder voorbehoud dat het enkel gaat om een vermelding op de fiche met betrekking tot het recht om klacht in te dienen bij
de Commissie.
MB, artikel 2, eerste lid.
Zie in dezelfde zin Aide aux Personnes déplacées en anderen, Recht op recht in de gesloten centra, de toegang tot juridische
bijstand in de gesloten centra voor vreemdelingen in België, november 2008, p. 115; CGKRB, La Commission des plaintes chargée
du traitement des plaintes des personnes détenues en centres fermés (2004-2007) – Analyse et évaluation d’un dispositif
insuffisant, onuitgegeven, januari 2008, p. 22.
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Aanvullend kan nog vermeld worden dat indien er wantrouwen bestaat er ook een mogelijkheid is tot
overplaatsing bij/na een klacht.
967. Ook al blijft de inhoud van de klacht vertrouwelijk, toch botst deze wijze van indienen met de
verplichting tot confidentialiteit en bescherming van de klager272 vermits de bewoner die een klacht wil
indienen dit altijd via het personeel moet doen.
968. Indien de klacht bovendien gaat over het gedrag van of een mishandeling door het
centrumpersoneel273 is het niet moeilijk te begrijpen dat het in de praktijk enige aanspreekpunt een
echte hinderpaal vormt bij het indienen van een klacht.
969. Het is in dat verband symptomatisch dat tal van klachten ingediend worden door de bewoners
na hun overplaatsing naar een ander centrum. In dat geval wordt echter de termijn voor het indienen
van een klacht – ten laatste vijf dagen na de feiten – vaak overschreden wat ertoe leidt dat het
permanent secretariaat de klacht niet ontvankelijk moet verklaren.

970. Bij gebrek aan spreekuren in de centra van het permanent secretariaat moeten er alternatieven
worden gevonden zodat de bewoner zijn klacht via een neutraal kanaal kan indienen.

11.1.2.2. De fase van de ontvankelijkheid
971. Het permanent secretariaat beslist over de ontvankelijkheid van de klacht. Het grote aantal niet
ontvankelijke klachten is opvallend.274
Van de 188 klachten die tussen 1 januari 2004 en 20 mei 2008 werden ingediend, heeft het
permanent secretariaat er 82 niet ontvankelijk verklaard (meer dan 43 %).

272

273
274

Geheel van beginselen ter bescherming van alle personen onderworpen aan enige vorm van hechtenis of gevangenisstraf,
aangenomen door de algemene Vergadering in resolutie 43/173 van 9 december 1988, beginsel 33. 3: Het vertrouwelijk
karakter van het verzoek of van de klacht wordt behouden indien de verzoeker hierom vraagt.
Twintig leidende beginselen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa inzake gedwongen terugkeer van 4 mei
2005: beginselen 10, § 6: […] Klagers en getuigen moeten bescherming genieten tegen elke vorm van mishandeling of intimidatie
die uit de klacht of de ter staving ervan geleverde bewijzen zou kunnen voortvloeien.
Volgens de geleverde statistieken heeft 43 % van de klachten betrekking op het gedrag van het personeel.
In dezelfde zin: United Nations Human Rights Committee, Rapport CCPR/CO/81/BEL, 2004, punt 21; United Nations
Committee Against Torture, Rapport CAT/C/BEL/CO/2, 2008, punt 8; CGKRB, La Commission des plaintes…, p. 31; Aide aux
Personnes déplacées en anderen, Recht op recht in de gesloten centra …, p. 116.
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Na een disciplinaire overplaatsing komt de heer M.A. in het CIV terecht. Wanneer de maatschappelijke
assistent hem ziet op de derde dag wil hij niets horen vooraleer hij zijn klacht heeft kunnen indienen tegen het
personeel van het CIB. Zijn klacht luidt als volgt:
Dit is wat mij is overkomen: toen ik weigerde om te gaan douchen omdat ik zei dat ik al proper was, hebben ze alle
surveillanten geroepen om met mij te onderhandelen, maar enkele hielden mijn armen vast. Ze hebben me op de
grond gegooid en zijn beginnen stampen, ze hebben mijn hoofd geraakt, mijn oog en mijn ribben (ik heb een
medisch attest om dat te bewijzen). Daarna hebben ze me naar de cel gebracht, ze lieten me daar vijf dagen
helemaal naakt zitten, zonder geneesmiddelen of deken. Een surveillant kwam me bespotten en provoceren en zei:
we wachten tot je zelfmoord gaat plegen zodat we het je moeder kunnen zeggen, met een grimas, en toen ik
gewond was, wilden ze me niet verzorgen. Ze drukten zelfs op mijn gekwetste arm om me te martelen want dat
doet erg veel pijn. In afwachting van uw antwoord verblijf ik met de meeste hoogachting, [...].
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972. De cumuleerbare redenen voor onontvankelijkheid weerhouden door het permanent
secretariaat zijn in volgorde van belangrijkheid:
Klachten zonder verband met het koninklijk besluit
Klachten met een vormgebrek (datum, handtekening)
Klachten ingediend meer dan vijf dagen na de feiten
Klachten ingediend in een andere taal dan de landstalen of de moedertaal van de bewoner
Collectieve klachten
Klachten niet ingediend via de directie van het centrum

34
26
24
14
13
8

Zonder verband met het koninklijk besluit
973. Het controleren van het verband van de klacht met het KB gesloten centra vereist een grondige
analyse van de klacht en van het KB gesloten centra zelf. Die lijkt niet altijd te gebeuren. Zo werden
een klacht met betrekking tot de hygiëne in het centrum275 en een klacht waarin de bewoner klaagt
over zijn opsluiting in de cel gedurende 31 dagen276— ondanks hun vanzelfsprekende band met het
koninklijk besluit — onontvankelijk verklaard bij gebrek aan het vereiste verband.
Met een vormgebrek (datum, handtekening)
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974. De informatie aan de bewoner over het bestaan van de Klachtencommissie is bijzonder pover.
Voor de informatie over de vormvoorwaarden voor het indienen van een klacht geldt dit nog meer.
De dienst Vreemdelingenzaken stelt dat de werking van de Klachtencommissie en de mogelijkheid tot het
indienen van een klacht nog eens wordt herhaald door de sociaal assistent tijdens een later gesprek met de
bewoner, uitgezonderd in het CIV. Dit lijkt zeer willekeurig te gebeuren. Daarenboven gebeurt het niet in
het CIV en het centrum 127. Dit laatste centrum biedt geen enkele informatie over de
klachtenprocedure. Uit de observaties tijdens de onderzochte periode blijkt dat de informatie over de
vormvoorwaarden aan de bewoners van om het even welk centrum in ieder geval niet doeltreffend is.
975. Het Verslag aan de Koning bij het KB gesloten centra stelt dat de procedure voor de
Klachtencommissie een ‘soepele’ beroepsprocedure is voor problemen die in de centra mogelijk
kunnen worden ondervonden. Het permanent secretariaat zou dus soepel moeten omgaan met deze
ontvankelijkheidsvoorwaarde. Uit de praktijk blijkt dat dit niet het geval is.
Ingediend meer dan vijf dagen na de feiten
976. Aan de basis van de termijn van vijf dagen ligt het idee dat de termijn voor het indienen van een
klacht noodzakelijk kort moet zijn om een nuttige tussenkomst van de Klachtencommissie vóór de
verwijdering van de bewoner mogelijk te maken. Uiteindelijk werkt die korte termijn enkel in het
nadeel van de bewoner. De termijnen waarbinnen de Commissie klachten behandelt, zijn onredelijk
lang in vergelijking met de bijzonder korte termijn die de bewoner heeft om zijn klacht in te dienen.
977. De termijn van vijf dagen vastgelegd in het ministerieel besluit wordt door alle observatoren
bestempeld als ondoeltreffend voor de klachtenprocedure.277

275

276

277

KB gesloten centra, artikel 75: Alle schikkingen dienen genomen te worden om een goede verluchting en hygiëne van het centrum
te verzekeren - Klacht 177 van 8 februari 2008.
KB gesloten centra, artikel 101: De maximumduur van een plaatsing in een afzonderingsruimte is vierentwintig uur. […] Zodra de
termijn van tweeënzeventig uur verstreken is, kan enkel de Minister beslissen de plaatsing in een afzonderingsruimte te verlengen en
dit tot maximum vijf dagen - Klacht 172 van 14 december 2007.
Het Comité tegen foltering van de VN benadrukt dit nogmaals in zijn rapport CAT/C/BEL/CO/2 van 21 november 2008.
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Ingediend in een andere taal
978. Alle klachten die afgewezen werden om deze reden waren in het Engels opgesteld. Het Engels
wordt slechts aanvaard als het een van de officiële talen is in het land van oorsprong van de klager.
Deze aanpak berust op artikel 1 van het ministerieel besluit dat stelt dat de klacht schriftelijk moet
opgesteld zijn in een van de officiële Belgische landstalen of in de moedertaal van de bewoner.
Dit artikel zegt echter geenszins dat de moedertaal van de bewoner een officiële taal van zijn land van
oorsprong moet zijn. Uit de praktijk blijkt dat het bijzonder moeilijk is om na te gaan welke de
moedertaal van de bewoner is.
Het is legitiem te eisen dat de klacht in een van de drie landstalen ingediend wordt. Het weigeren van
een andere, algemeen gekende en gesproken taal (zoals het Engels) omdat het de moedertaal van de
bewoner niet zou zijn is daarentegen onredelijk wanneer het gaat over de bescherming van de rechten
van de bewoners die een klacht indienen.
979. In de mate dat deze bepaling hoofdzakelijk tot gevolg heeft dat het gebruik van het Engels voor
sommigen wordt uitgesloten en dat tal van minder universele talen worden toegelaten, mist zij elke
doeltreffendheid.
Collectieve klachten

Collectieve klachten hebben nochtans een bijzonder belangrijke signaalfunctie voor zover zij aantonen
dat de grieven die aan de Klachtencommissie worden voorgelegd niet van alleenstaande aard zijn.
Bovendien is het uitdrukkelijk eisen dat er evenveel klachten worden ingediend als er bewoners bij
betrokken zijn onevenredig ten opzichte van de wil om een soepele beroepsprocedure te ontwerpen
zoals gesteld in het Verslag aan de Koning bij het KB gesloten centra.
981. De analyse van sommige van deze klachten toont aan dat zij voor de administratie nuttig
zouden kunnen zijn om betwistbare praktijken aan te passen en dat zij de Commissie stof zouden
kunnen leveren voor aanbevelingen aan de directeurs van de betrokken centra.
Op 16 december 2007 dienden de bewoners van het centrum 127bis een klacht in die het permanent
secretariaat van de Klachtencommissie als volgt samenvatte.
De betrokkenen klaagden erover dat:
- de douches langer open zouden moeten blijven;
- het water van de douches koud is;
- de kamers niet voldoende schoon zijn;
- het centrum internationale telefoonkaarten zou moeten verkopen;
- het centrum wat zakgeld zou moeten geven bij de intake;
- er niet voldoende sportactiviteiten zijn;
- het centrum sportkledij zou moeten voorzien voor elke activiteit;
- het te lang duurt om een raadpleging bij de arts te krijgen;
- de bewoners te lang in het centrum worden gehouden;
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980. In de huidige stand van zaken wordt een klacht die door meerdere bewoners ondertekend is,
onontvankelijk verklaard omdat het KB gesloten centra de Commissie uitsluitend met de behandeling
van individuele klachten heeft belast.
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- de maaltijden gevarieerder moeten zijn; niet elke dag brood en sla;
- de tv-zaal vroeger open moet en later moet sluiten.
De klacht wordt onontvankelijk verklaard omdat ze in het Engels en in de vorm van een collectieve klacht is
opgesteld.

Niet ingediend via de directie van het centrum
982. Behalve het feit dat deze onontvankelijkheidsgrond net als een aantal andere
onontvankelijkheidsgronden van overmatig formalisme getuigt en het feit dat de in de centra verstrekte
informatie over de wijze van indienen van een klacht verwarrend is, vormt deze voorwaarde een
duidelijk struikelblok voor het indienen van klachten die rechtstreeks betrekking hebben op de directie
van de centra.
Klacht van een bewoner van het CIM samengevat door het permanent secretariaat, met beslissing.278
De betrokkene klaagt erover dat hij:
- onwettelijk gestraft werd gedurende negen dagen,
- fysiek en psychisch mishandeld werd,
- slachtoffer werd van machtsmisbruik,
- vernederd werd,
- al zijn rechten ontnomen werd terwijl hij in de isoleercel zat
- gechanteerd werd.
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Conclusie
Onontvankelijk. Voldoet niet aan de voorwaarden voor ontvankelijkheid:
- de klacht werd niet binnen de vijf dagen ingediend
- de klacht voldoet niet aan de vormvereisten: ze werd niet ingediend via de directie van het centrum.

11.1.2.3. De verzoeningsprocedure
983. Op het einde van de verzoeningspoging wordt een proces-verbaal van verzoening (PV)
opgesteld, ondertekend door de bewoner en de directeur van het gesloten centrum.279 Uit de
registers blijkt dat het PV steeds in het Nederlands wordt opgesteld en dat de inhoud steeds dezelfde
is, ongeacht het motief van de klacht:
Gezien het positieve resultaat van deze bemiddeling;
De heer … trekt zijn klacht dd. … in;
De directie gaat akkoord geen verdere sancties aan het voorval te verbinden en beschouwt het incident als
gesloten.
984.

278
279

Dit standaard PV roept een aantal bedenkingen op:
- de formule heeft geen zin wanneer de klacht van de bewoner niet gaat over de betwisting
van een inbreuk of een sanctie.
- het basisgegeven dat het indienen van een klacht geen sanctie met zich kan of mag
meebrengen moet duidelijk opgenomen en benadrukt worden in de algemene informatie
over de klachtenprocedure.
- de klacht schort de uitvoering van de sanctie opgelegd door directie of personeel niet op; bij
verzoening werd de sanctie meestal al uitgevoerd.

Klacht 185 van 17 april 2008 tegen het CIM.
In zijn eerder vermelde nota op p.28 wijst het CGKRB daarentegen er op dat in geval van verzoening geen proces-verbaal van
verzoening of vaststelling van akkoord wordt opgesteld en ondertekend door de bewoner en de directeur van het gesloten centrum.
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- het permanent secretariaat stelt het PV van verzoening op in het Nederlands, ongeacht de
taal van de bewoner of het centrum. Geen enkele bepaling van de Vreemdelingenwet of het
KB gesloten centra regelt specifiek het gebruik van talen door en voor de Commissie.
Bijgevolg kiest het permanent secretariaat voor de gemakkelijkheid de taal van de
medewerker die op het moment belast is met het secretariaat.
Tijdens zijn vasthouding in het CIV moet de heer H.M. een aantal persoonlijke bezittingen afgeven, waaronder
zijn gsm, tegen overhandiging van een inventaris. Hij wordt overgeplaatst naar het CIB waar hij samen met de
intake-agenten vaststelt dat zijn gsm weg is en richt zich vijf dagen later tot de Klachtencommissie.
De klacht wordt ontvankelijk verklaard en er volgt een verzoening. Het PV vermeldt het volgende akkoord.
Gezien de ontvankelijkheidsbeslissing van 16 december 2007;
Gezien de bemiddelingspoging van 9 januari 2008 door het permanent secretariaat van de Klachtencommissie
gesloten centra, vertegenwoordigd door E.M., tussen de betrokkene en de directie, vertegenwoordigd door I.R.,
aangaande het voorval beschreven in de klacht van de heer H.M.;
Gezien het positief resultaat van deze bemiddelingspoging;
De Heer H.M. trekt zijn klacht dd. 5 december 2007 in.
De directie gaat akkoord geen verdere sancties aan het voorval te verbinden en beschouwt het incident als gesloten.
(Handtekening).

Het permanente secretariaat interpreteert deze bepaling letterlijk en sluit het dossier af zodra het PV
van verzoening getekend is.280 Er is geen opvolging. Dit betekent dat bij niet-uitvoering van
het akkoord door de directie van het centrum de bewoner een nieuwe klacht moet indienen over
het niet uitvoeren van dit akkoord. Deze ’nieuwe’ klacht is onderworpen aan alle
ontvankelijkheidsvoorwaarden qua vorm en inhoud.
Op 11 december 2006 klaagt de heer A.B. bij de Klachtencommissie dat hij geslagen werd door de chauffeurs
tijdens een overplaatsing naar de Raadkamer en dat hij met geweld in een isolatiecel werd geplaatst bij zijn
terugkeer naar het CIM. Hij ervaart hevige pijnen in de borstkas, de hals en het hoofd. Er volgt een verzoening
volgens welke hij onderzocht moet worden door een arts vóór 8 januari 2007.
Op 9 januari 2007 dient hij een nieuwe klacht in op basis van het niet naleven van het akkoord dat bij de
verzoening werd bereikt. Hij heeft nog steeds geen arts gezien en wordt gerepatrieerd op 11 januari 2007.
Het permanent secretariaat acht de klacht ontvankelijk op 12 januari 2007. De Commissie verwerpt ze op 19
januari 2007 omdat de betrokkene gerepatrieerd werd.

Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De bewoner heeft op 11/12/2006 een klacht ingediend betreffende de manier waarop hij behandeld
werd bij vervoer naar raadkamer en hoe hij bij aankomst in het centrum werd behandeld (dwang). Op
18/12 komt het permanent secretariaat naar het CIM om te bemiddelen. Men komt tot een
overeenkomst, namelijk een doktersconsultatie.
Op 09/01/2007 schrijft betrokkene opnieuw een klacht. Hij geeft aan dat bij de vorige klacht een
minnelijke schikking is getroffen, n.l. een consultatie bij de dokter en dat de directie hem beloofd heeft dat
deze consultatie zal plaatsvinden ten laatste op 08/01/2007. Daar de consultatie op 09/01/2007 nog
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Het Verslag aan de Koning geeft zo ook aan dat indien een akkoord werd verkregen, de klacht wordt ingetrokken en de procedure
wordt stopgezet.
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985. Artikel 9 van het ministerieel besluit bepaalt dat, indien de verzoening wordt verkregen, deze
het voorwerp uitmaakt van een document dat door de twee partijen wordt ondertekend en waarin
akte wordt genomen van het feit dat de klager zijn klacht intrekt en dat het dossier bijgevolg wordt
afgesloten.
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niet heeft plaats gevonden en de sociaal assistent hem gemeld heeft dat alles in orde is voor zijn
repatriëring, schrijft hij opnieuw een klacht.
De bevindingen betreffende de klacht van 09/01/2007 vermelden dat de bewoner na de minnelijke
schikking op 18/12/2006 op vraag van de directie nog dezelfde dag door de centrumarts werd gezien.
Op 03/01/2007 gaf de bewoner aan dat hij terug een andere klacht wilde indienen. De directie is met
hem gaan spreken en de bewoner gaf aan dat hij het moeilijk had met het gebruik van dwang en dat hij
na vertrek uit het centrum eventuele blijvende letsels op niemand zou kunnen verhalen. Daarom wilde hij
foto’s van zijn hals laten maken.
De centrumarts gaf aan dat er geen aanwijzingen waren om een radiografie te laten maken. Er was op
03/01 recent een nieuwe behandeling gestart en tijdens het gesprek met de directie wordt aan de
bewoner gevraagd om het resultaat van deze behandeling af te wachten. Indien het niet werkt, kan hij
nog steeds een klacht indienen. Er werd door de directie op geen enkel moment de belofte gemaakt om
op 08/01/2007 een dokter te kunnen zien. Het resultaat van de eerste bemiddeling werd dus dezelfde
dag gegarandeerd doordat hij op 18/12 door de dokter werd gezien.
986. De bewoner krijgt volgens het voornoemde artikel 9 geen enkele garantie betreffende de
uitvoering van de overeenkomst. Gezien de onaanvaardbare gevolgen van het eventueel niet
uitvoeren van het akkoord, mag de klacht niet afgesloten worden zolang het akkoord dat werd
gesloten tijdens de verzoeningsprocedure niet werd uitgevoerd en er moet een
opvolgingsmechanisme voor de uitvoering ervan worden ingevoerd.
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11.1.2.4. De behandeling van de klacht door de Commissie
Weigering bij gebrek aan belang
Klachten doorgestuurd aan de Klachten afgewezen bij gebrek
Commissie door het
aan belang
permanent secretariaat
2008281
2007
2006
2005
2004
Totaal

4
23
13
7
14
61

3
13
12
4
6
38

Klachten onderzocht naar
inhoud
1
10
1
3
8
23

987. De Commissie onderzoekt geen klachten die afkomstig zijn van personen die op de dag van de
uitspraak niet langer vastgehouden worden in een gesloten centrum omdat de klager geen ’actueel
belang’ meer heeft bij de procedure daar hij geen bewoner meer is van een gesloten centrum. Door
deze praktijk heeft de Commissie sinds haar oprichting 62% van de klachten verworpen die het
permanent secretariaat haar had doorgestuurd en dus per definitie ontvankelijk waren.
988. Deze praktijk van de Commissie is onaanvaardbaar. Op die manier handelt de Commissie als
een rechtscollege, wat ze niet is.
989. Bovendien reiken de bevoegdheden van de Commissie verder dan het belang van de bewoner.
De Commissie kan, voor zover de klacht gegrond is, alle aanbevelingen doen die ze nodig acht
betreffende de toepassing van het KB gesloten centra of betreffende de sanctie tegen de betrokken
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De cijfers die gegeven worden voor het jaar 2008 werden vastgelegd op 20 mei 2008.
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personeelsleden.282 De eventuele aanbevelingen helpen bij de verbetering van het functioneren van de
centra. De tussenkomstmogelijkheden van de Commissie overstijgen dus de loutere bekommernissen
van de klager.
990. Tenslotte behoudt de bewoner ook een moreel belang bij het onderzoeken van zijn klacht. Hij
zou zich kunnen beroepen op de beslissing van de Klachtencommissie bij het vorderen van een
schadevergoeding van de Belgische Staat voor de hoven en rechtbanken.
991. Het verwerpen van de klachten van de bewoners die niet langer in een centrum worden
vastgehouden, beknot de effectiviteit van het klachtrecht vermits daardoor de klachten die enkele
dagen voor uitwijzing of vrijlating ingediend worden, systematisch achterhaald ziijn.
Deze praktijk houdt het risico in van straffeloosheid van de ambtenaren van de centra voor alle
incidenten die zich voordoen in de periode voorafgaand aan het vertrek uit het centrum of het nu gaat
om slechte behandeling, sancties of het niet teruggeven van voorwerpen.
992. Bovendien moet deze praktijk ook in verband worden gebracht met de duur van de
behandeling van de klachten en de gemiddelde verblijfsduur in de centra.
Gemiddelde verblijfsduur in
het centrum in 2007283

Gemiddelde behandelingsduur
van de klachten in 2007284

15
1
3
4

18,1
38,6
38,1
39,4

40,6
66,0
12,6285
39,2

11.1.2.5. De samenstelling van de Commissie en het permanent secretariaat en het
taalgebruik
993. Het permanent secretariaat wordt op het moment verzekerd door één Nederlandstalige
ambtenaar. Bijgevolg:
- kan hij niet alle taken van het permanent secretariaat uitvoeren, zoals de organisatie van
permanenties in de centra;
- is de werktaal van het secretariaat hoofdzakelijk het Nederlands. Deze situatie veroorzaakt
moeilijkheden bij het CIV waar vertalingen moeten gebeuren om te communiceren met het
permanent secretariaat.
994.

Het KB gesloten centra bepaalt dat de Klachtencommissie samengesteld is uit drie leden.286

In de praktijk is de Commissie echter samengesteld uit twee kamers, een Franstalige en een
Nederlandstalige. Na het ontslag van de voorzitter van de Franstalige kamer werden beide kamers
voorgezeten door de voorzitter van de Klachtencommissie, tevens voorzitter van de Nederlandstalige
kamer. Hij werd bovendien niet bijgestaan door een plaatsvervanger.
282

283

284

285

286

Vreemd genoeg richtte de Commissie, in strijd met het koninklijk besluit, zelf een aanbeveling aan het centrum 127 bis en het
CIB terwijl de klacht ongegrond werd verklaard.
Volgens de gegevens uit de statistieken van de dienst Vreemdelingenzaken, die licht afwijken van de gegevens vermeld in de
jaarverslagen. De termijnen worden uitgedrukt in dagen.
Deze behandelingstermijn werd berekend op basis van het overzicht van klachten dat de Klachtencommissie ons bezorgd
heeft. De termijn wordt berekend vanaf de dag van de indiening van de klacht tot de dag waarop de Commissie uitspraak
doet.
Dit cijfer is merkelijk lager dan in 2006. Toen bedroeg de gemiddelde duur voor de behandeling van klachten van CIM 40,4
dagen voor 5 klachten.
KB gesloten centra, artikel 130, tweede lid.
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127bis
CIB
CIM
CIV

Aantal klachten onderzocht
door de Commissie in 2007
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Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2008 zijn benoemd:
- als Nederlandstalige leden:
- drie (voormalige) magistraten, waarvan één voorzitter van de Klachtencommissie is;
- twee advocaten;
- de huidige voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
- als Franstalige leden:
- twee (voormalige) magistraten;
- een advocaat,
- de huidige voorzitster van voormeld Directiecomité.
De Klachtencommissie bestaat dus uit negen leden.
995. Wat het gebruik der talen betreft zegt de Klachtencommissie te werk te gaan in de taal van het
bij de klacht betrokken centrum, ongeacht de taal waarin de klacht is opgesteld.287
996. Vermits het gaat om een orgaan voor verzoening en bescherming van de rechten van de
bewoners zoals bepaald door het KB gesloten centra is het onredelijk dat de commissie die bevoegd is
voor het hele Belgische grondgebied niet de taal van de bewoner gebruikt wanneer het een landstaal
betreft.
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Het feit dat een klacht van een Franstalige bewoner die wordt vastgehouden in een centrum in het
Nederlandstalige gedeelte van het land, momenteel in het Nederlands wordt behandeld, lijkt erop te
wijzen dat de praktijk niet overeenstemt met aan de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken,
gecoördineerd door koninklijk besluit van 18 juli 1966.

11.1.2.6. Het recht om door de Klachtencommissie gehoord te worden
997. Krachtens artikel 14 van het ministerieel besluit, doet de Commissie uitspraak op basis van het
dossier dat wordt samengesteld door het permanent secretariaat. Dit dossier omvat de klacht, een
administratief verslag geleverd door het centrum op verzoek van het permanent secretariaat en het
verslag opgesteld door het secretariaat bij de verzoeningspoging. De bewoner krijgt geen inzage in het
dossier dat door het permanent secretariaat werd aangelegd.
Indien de Commissie van oordeel is dat het door het permanent secretariaat aangelegde dossier
onvolledig is, kan zij bijkomende informatie vergaren bij de betrokken partijen zelf.
998. De Commissie is van mening dat de verwoording van voornoemd artikel 14 het in overweging
nemen van een door de bewoner spontaan aan de Commissie gericht stuk ter staving van zijn klacht
uitsluit.
999. Uit de waarnemingen tijdens de onderzochte periode blijkt dat de Commissie slechts weinig
middelen inzet om de verklaringen van de gesloten centra te controleren terwijl deze van de bewoner,
beweringen genoemd, systematisch geconfronteerd worden met het rapport dat door het centrum
werd geleverd. Het permanent secretariaat of de Commissie verhoren geen getuigen (noch bewoners,
noch personeelsleden).
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De klacht 2007 – NL – 4 betreffende het CIV werd nochtans in het Nederlands behandeld door de Klachtencommissie. De
klacht was in het Nederlands opgesteld.
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1000. Volgens het beginsel van het recht om gehoord te worden (mondeling of schriftelijk) behoort
een administratieve overheid echter enkel uitspraak te doen met volledige kennis van zaken en moet
de klager zijn standpunt kunnen laten gelden288.
De Raad van State heeft al een administratieve overheid verweten, een document te hebben
verworpen omdat het niet betrouwbaar leek en dit zonder de betrokkene vooraf uitvoeriger ’gehoord’
te hebben en zonder hem de kans te hebben gegeven nieuwe en treffender bewijzen voor te
leggen.289
1001. In de 7 klachten die sinds de oprichting van de Klachtencommissie (het gaat over de periode
van 1 januari 2004 tot 20 mei 2008) gegrond of gedeeltelijk gegrond werden verklaard gebeurde dit
enkel op basis van feiten die niet door de centra werden betwist.
Het onderzoek van de enige klacht betreffende het gedrag van een veiligheidsagent die (gedeeltelijk)
gegrond werd verklaard door de Commissie, mondde zelfs uit in een minder strenge beoordeling van
de feiten door de Commissie dan de beoordeling door het centrum zelf. De Commissie had zich
gehouden aan de oorspronkelijke verklaringen van de veiligheidsagenten die aanwezig waren tijdens de
interventie en verklaard hadden dat de houding van de bewoner hen in gevaar had gebracht. Zij had
op basis daarvan besloten dat het uitoefenen van dwang op zich niet laakbaar was, maar dat een van
de gebruikte dwangmiddelen onwettig was.

11.1.2.7. Bescherming tegen risico’s op onmenselijke en mensonwaardige
behandeling
1002. De procedure die de Klachtencommissie volgt, beantwoordt niet aan de normen van de
principes met betrekking tot de middelen om doeltreffend onderzoek te verrichten naar foltering en
andere wrede, onmenselijke of vernederende straffen of behandelingen om de realiteit van de feiten
vast te stellen, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 4 december
2000 (resolutie 55/89 Bijlage), onder meer daar de Commissie niet over budgettaire middelen
beschikt om experts aan te stellen, geen dwingende bevoegdheid heeft ten aanzien van vermoedelijke
daders, geen bevoegdheid heeft om de klager te beschermen en geen bevoegdheid heeft om feiten
die haar eenvoudig ter kennis worden gebracht in aanmerking te nemen.
1003. De Belgische Staat beschikt evenmin over een onafhankelijk controlemechanisme voor
plaatsen van vrijheidsberoving zoals aanbevolen door het protocol in verband met de Conventie van
de Verenigde Naties tegen foltering, ook wel ‘OPCAT-protocol’ genaamd.
1004. Bij gebrek aan dergelijk mechanisme kan de bewoner die meent slachtoffer te zijn van een
onmenselijke of mensonwaardige behandeling er voor kiezen om zich ofwel tot de Klachtencommissie
ofwel tot een extern orgaan zoals bijvoorbeeld de Kinderrechtencommissaris, de Délégué général aux
droits de l’enfant, de federale Ombudsman of het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding te richten.

288
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J. Jaumotte, « Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le Conseil d’Etat de
Belgique. Cinquante ans après sa création., Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 665.
RvSt, arrest van 29 april 1970, nr 14.098.
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Na afloop van het door het centrum zelf gevoerde intern onderzoek, meende de directie van het CIV
echter dat de betrokken veiligheidsagent en niet de bewoner aan de oorsprong lag van de gevaarlijke
situatie (zie punt 701 en volgende). Volgens het CIV waren de wettelijke voorwaarden voor het
uitoefenen van dwang dus niet aanwezig.
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Bovendien kan hij dergelijke behandeling, zoals ieder misdrijf, aanklagen bij de procureur des Konings.
De klacht moet dan wel daadwerkelijk tot bij de bestemmeling raken. Het onderzoeksteam stelde vast
dat een klacht betreffende de handelingen van een veiligeidsagent die gericht was aan de procureur
des Konings doorgegeven werd aan de Klachtencommissie.
Het permanent secretariaat ontving op 30 mei 2008 van het CIM, naar waar de bewoner werd
overgeplaatst, een klacht betreffende feiten die zich in het CIV hadden voorgedaan en die voor de
procureur des Konings bestemd was. Uit onderzoek van de stukken van het dossier bleek dat zowel
de maatschappelijk assistent als de medewerker van het permanent secretariaat belast met de poging
tot bemiddeling, zich er bij de bewoner van verzekerd hadden dat hij ermee instemde dat zijn klacht
door de Klachtencommissie werd behandeld. Geen enkel rapport geeft echter aan dat de bewoner
uitdrukkelijk op de hoogte werd gebracht van het feit dat zijn klacht bijgevolg niet aan de procureur
des Konings zou worden overgemaakt of dat hij op het verschil in bevoegdheden en macht tussen de
Commissie en het Parket zou zijn gewezen.
Na het mislukken van de verzoeningspoging maakte het permanent secretariaat de klacht over aan de
Commissie, die de klacht gedeeltelijk gegrond verklaarde (zie punt 504, 702 en volgende), zonder de
klacht ooit over te maken aan de procureur des Konings.
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1005. Artikel 132, § 1, eerste lid van het KB gesloten centra bepaalt dat de Commissie beslist over
alle klachten die ontvankelijk zijn verklaard en waarvoor een poging tot bemiddeling is mislukt. De
Commissie interpreteert deze bepaling zo dat ze de poging tot bemiddeling als een verplichte stap
beschouwt. Dat het permanent secretariaat systematisch tot een poging tot bemiddeling of
verzoeningsprocedure overgaat is merkwaardig. Artikel 8 van het ministerieel besluit biedt het
secretariaat de mogelijkheid om een verzoeningspoging uit te voeren wanneer het ’dat nuttig acht’. De
pertinentie van een poging tot bemiddeling wordt echter nooit in concreto geëvalueerd, ook niet
wanneer de klacht beschuldigingen bevat van onmenselijk of mensonwaardig gedrag.290 Het
permanent secretariaat moet gebruik maken van de beoordelingsbevoegdheid die het ministerieel
besluit toekent.
1006. Het is ten slotte volkomen ontoelaatbaar dat een gesloten centrum een verzoek dat door de
bewoner tot de procureur des Konings wordt gericht of tot een andere instantie die hij zelf heeft
gekozen, uitsluitend doorstuurt naar de Klachtencommissie. Dit is een ontoelaatbare en zelfs verboden
indirecte controle op het versturen van post van de bewoners. Verstuurd van buiten het gesloten
centrum zou de brief de bestemmeling bereikt hebben.
Wanneer de Klachtencommissie een klacht ontvangt die niet aan haar gericht is, moet ze die
doorgeven aan de instantie voor wie ze bestemd is, en a fortiori aan de procureur des Konings
wanneer het gaat om feiten die een misdrijf kunnen uitmaken.291 Het feit dat het secretariaat aan de
bewoner voorstelt om zijn klacht te behandelen en dat hij hiermee instemt, ontslaat de Commissie
niet van de plicht om de klacht eveneens aan de oorspronkelijke bestemmeling te sturen en hem op
de hoogte te stellen van de lopende procedure.
1007. Indien een bewoner een onmenselijke of mensonwaardig behandeling ondergaat en zelf geen
klacht kan indienen, kan volgens de huidige procedure een derde de Klachtencommissie niet vatten.
De enige mogelijkheid die een derde heeft, is het aanklagen van de feiten bij de procureur des Konings
of bij een van de instellingen opgesomd in punt 1004.
290

291

Zie hieromtrent ook: CGKRB, La Commission des plaintes chargée du traitement des plaintes des personnes détenues en centres
fermés (2004-2007) – Analyse et évaluation d’un dispositif insuffisant, onuitgegeven, januari 2008, pp. 27 en 31.
Wetboek van Strafvordering, artikel 29.
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11.1.2.8. Mechanisme voor de opvolging van beslissingen van de Klachtencommissie
1008. Het permanent secretariaat moet de bewoner, de directeur van het centrum, de minister en
het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding op de hoogte houden van de klacht en
van het gevolg dat de Commissie eraan heeft gegeven.292
1009. Het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding klaagt de uiterst restrictieve
uitvoering aan die het permanent secretariaat geeft aan deze wettelijke verplichting. Onder meer de
motivering van de beslissingen genomen door het permanent secretariaat of de Commissie wordt
nooit doorgegeven, of het nu gaat om een onontvankelijkheid, een verwerping of een (gedeeltelijk)
gegrond verklaarde klacht. De inhoud van de aanbevelingen die gericht worden aan de directies van de
centra en de directie-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken wordt evenmin doorgegeven.
1010. Deze praktijk stemt niet overeen met het KB gesloten centra en getuigt van een gebrek aan
transparantie.

11.1.3. De effectiviteit van het klachtrecht
1011. Volgens het Verslag aan de Koning bij het KB gesloten centra is het doel van het door het KB
ingevoerde klachtenmechanisme het tot stand brengen van een soepele beroepsprocedure voor de
problemen die de bewoners mogelijk kunnen ondervinden in de centra, naast de procedure voor de
Raadkamer, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken.
Uit de praktijk blijkt dat de effectiviteit van het klachtrecht te wensen overlaat.

1013. De in de centra verstrekte informatie over het klachtrecht en over de te volgen procedures is
niet optimaal.
1014. De door het ministerieel uitvoeringsbesluit uitgevaardigde ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn
op zich niet vatbaar voor kritiek. De cumulatie van deze voorwaarden en hun interpretatie door het
permanent secretariaat doen het systeem echter van zijn doel afwijken. Van de 188 klachten die tussen
1 januari 2004 en 20 mei 2008 werden ingediend, heeft het permanent secretariaat er 82
onontvankelijk verklaard, dat is meer dan 43 % (zie punt 971).
1015. Momenteel is de poging tot verzoening een verplichte stap in de procedure. Deze
systematische praktijk is inefficiënt aangezien zij iin bepaalde gevallen ondoelmatig is (bijvoorbeeld bij
het verlies van persoonlijke bezittingen). Bovendien is het mogelijk dat de bewoner de centra in de
loop van de procedure heeft verlaten. In dat geval beschouwt de Commissie dat hij geen actueel
belang meer heeft bij de behandeling van zijn klacht. Sinds haar oprichting heeft de Commissie 62 %
van de klachten die haar door het permanent secretariaat werden doorgegeven op deze grond
verworpen (zie punten 987 en verder).
Van de 188 sedert begin 2004 ingediende klachten zijn er zeven (gedeeltelijk) gegrond verklaard.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Men kan zich de vraag stellen waarom een verzoening niet doelmatig zou kunnen zijn, zeker in het
aangehaalde geval van verlies van persoonlijke bezittingen, aangezien de betrokkene hiervoor kan
gecompenseerd worden?
292

KB gesloten centra, artikels 131, derde lid en 132, § 5.
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11.2. Aanbevelingen
1016. Gezien de extreme kwetsbaarheid van een vastgehouden persoon ten aanzien van het risico
op onmenselijke of vernederende behandeling, is het absoluut noodzakelijk dat er een onafhankelijk
controlemechanisme voor plaatsen van vrijheidsberoving wordt opgericht.
1017. Bij de intake moet de bewoner schriftelijke en mondelinge informatie krijgen over zijn recht
om de centrumdirecteur te spreken zonder dat de uitoefening van dit recht aan enige voorwaarde
onderworpen wordt.
1018. Bij de intake moet de bewoner volledige schriftelijke en mondelinge informatie krijgen over zijn
recht om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie en over de wijze van uitoefening van dit
recht. Hij moet altijd een kopie krijgen van de fiche ad hoc opgesteld door de dienst
Vreemdelingenzaken.
1019. De termijn van vijf dagen tijdens dewelke de klacht moet worden ingediend bij de
Klachtencommissie moet worden beschouwd als een termijn van orde en niet als een dwingende
termijn.
1020. De fiche betreffende het klachtrecht opgesteld door de dienst Vreemdelingenzaken moet
uitdrukkelijk vermelden dat het indienen van een klacht niet tot een sanctie kan leiden.
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1021. Vermits het permanent secretariaat geen spreekuren houdt, moeten er alternatieven worden
gevonden om de bewoner de mogelijkheid te geven zijn klacht via een neutraal kanaal in te dienen.
1022. De bewoner moet zijn klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie kunnen indienen of via
een gevolmachtigde derde. De briefwisseling met de Klachtencommissie mag aan geen enkele controle
onderworpen worden.
1023. Met het oog op de effectiviteit van het klachtrecht moet de bewoner zijn klacht in het Engels
kunnen indienen.
1024. Wanneer de ontvankelijkheidsvoorwaarden niet vervuld zijn, moet de bewoner in staat
gesteld worden dit te verhelpen met behoud van de oorspronkelijke datum van indiening.
1025. Het PV van verzoening moet de exacte bewoordingen bevatten van het akkoord dat gesloten
werd tussen de bewoner en de directie.
1026. Er moeten termijnen van orde bepaald worden voor de behandeling van de klacht door het
permanent secretariaat en de Commissie.
1027. De Commissie moet een einde maken aan de praktijk waarbij zij de klacht van een bewoner
afwijst bij gebrek aan belang wanneer deze niet langer in een centrum vastgehouden wordt op het
ogenblik waarop zij de klacht onderzoekt. Zij moet dergelijke klacht ten gronde behandelen.
1028. In overeenstemming met het beginsel van de hoorplicht moeten de bewoner of een
gevolmachtigde derde stukken kunnen toevoegen aan het dossier dat werd aangelegd door het
permanent secretariaat en voorgelegd aan de Commissie.
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1029. Ten einde met volledige kennis van zaken een uitspraak te kunnen doen en de bewoner in
staat te stellen eventuele opmerkingen te formuleren, moet de Commissie zo nodig de opmerkingen
en commentaren van het centrum aan de klager voorleggen.
1030. Het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding moet op de meest volledige
manier geı̈nformeerd worden van het gevolg dat gegeven wordt aan de klacht. Met het oog op de
transparantie moet het permanent secretariaat aan het centrum een kopie bezorgen van de klacht en
van de beslissing die erop volgt of van het PV van verzoening.
1031. De personeelsbezetting van het permanent secretariaat moet uitgebreid worden met
eerbiediging van het taalevenwicht.
1032. Het permanent secretariaat en de Commissie moeten zich conformeren aan de wetten op
het taalgebruik in bestuurszaken.
1033.

Het klachtrecht moet worden ingevoerd voor de bewoners van het INAD-centrum.

11.3. Specifieke vaststellingen, bedenkingen en aanbeveling
11.3.1. Het centrum 127
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1034. Een personeelslid deelde ons expliciet mee dat de brochure in verband met het klachtrecht in
principe niet overhandigd wordt aan de bewoner want dat veroorzaakt problemen in het centrum.
Volgens deze medewerker is het beter om een oplossing te zoeken met de directie of de
personeelsleden dan een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie.
1035. Het huishoudelijk reglement dat uithangt in de leefruimte bevat informatie over de
Klachtencommissie maar de informatie over het indienen van de klacht is verkeerd. Dit huishoudelijk
reglement wordt niet aan de bewoner overhandigd bij de intake.
1036. De directie van het centrum 127 (en het personeel) geeft een exclusieve voorrang aan het
oplossen van klachten intra muros voorzien in artikel 129 van het KB gesloten centra. Volgens de
directie heeft deze werkwijze het voordeel dat het probleem van de bewoner sneller opgelost geraakt.
Ze voegt daaraan toe dat op die manier de bewoner de zware procedure van een klacht bij de
Klachtencommissie niet moet ondergaan.
1037. Door zo te handelen ontneemt de directie de bewoner het recht om zich tot de
Klachtencomissie te richten.
Aanbeveling
1038. Het centrum 127 moet zich ervan onthouden de bewoners te ontmoedigen gebruik te maken
van hun klachtrecht voor de Commissie en moet hen volledige en juiste informatie hieromtrent
verschaffen tijdens de intake.
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Deel II. Thematisch Onderzoek

12. De statistieken en het cijfermateriaal van
de dienst Vreemdelingenzaken en de
gesloten centra
Relevante normen
Internationale normen
Hard law
- Europese Unie
- Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007
betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en tot
intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende de opstelling van
statistieken over buitenlandse werknemers
Belgische normen
Hard law
- KB gesloten centra, artikel 135
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Soft law
- Ombudsnormen:
- actieve informatieverstrekking
- zorgvuldigheid

12.1. Algemene vaststellingen en bedenkingen
1039. De centra moeten statistieken opstellen om te voldoen aan het voorschrift van artikel 135 van
het KB gesloten centra. Dit artikel bepaalt:
Elk centrum maakt een jaarverslag op.
Hierin zijn minstens opgenomen:
1° het totaal aantal ingeschreven bewoners, opgesplitst naar nationaliteit;
2° de gemiddelde verblijfsduur per bewoner, opgesplitst naar nationaliteit;
3° het totaal aantal ontsnappingen;
4° het totaal aantal overbrengingen naar strafinstellingen, andere centra of andere instellingen;
5° het totaal aantal terugdrijvingen en repatriëringen, opgesplitst naar nationaliteit;
6° het totaal aantal vrijstellingen, opgesplitst naar nationaliteit;
7° het aantal plaatsingen in afzondering, de gemiddelde duur en de redenen daartoe, opgesplitst
naar nationaliteit;
8° de gemiddelde kostprijs per bewoner;
9° het totaal aantal zelfdodingpogingen;
10° het totaal aantal hongerstakingen.
Dit verslag wordt overgemaakt aan de Minister.
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1040. Daarenboven zouden de dienst Vreemdelingenzaken en de centra eveneens relevant en
betrouwbaar cijfermateriaal moeten bijhouden om de goede uitvoering van de hun toevertrouwde
missie te garanderen. Dit is nodig voor een zorgvuldig en transparant beheer.
1041. De dienst Vreemdelingenzaken beschikt over het cijfermateriaal dat hem dagelijks wordt
doorgestuurd door de centra en stelt zelf maandelijkse statistieken op.
1042. De statistieken in de jaarverslagen van de centra dienen als basis voor de redactie van het deel
over de gesloten centra in de jaarverslagen van de dienst Vreemdelingenzaken. In tegenstelling tot de
jaarverslagen van de centra krijgen de jaarverslagen van de dienst Vreemdelingenzaken veel publiciteit.
Ze staan op de website van de dienst.
1043. Wat de openbaarheid van de jaarverslagen van de centra betreft, bepaalt een dienstnota van
de dienst Vreemdelingenzaken van 24 januari 2007 dat de verslagen uit twee delen bestaan. Het
eerste deel is openbaar en het tweede is bestemd voor intern gebruik. Het eerste deel handelt over
het eigenlijke leven in het centrum. Met uitzondering van de gemiddelde kost per bewoner, staan
hierin hoofdzakelijk de gegevens aangehaald in artikel 135 van het KB gesloten centra. Het tweede deel
handelt over het personeel van het centrum, de gemiddelde kost per bewoner en de infrastructuur.

1044. De NGO’s die de centra bezoeken, staan niet op de lijst voor de verzending van de verslagen.
In het verleden kregen ze het eerste deel van de verslagen van de centra. In 2007 hebben ze dat
echter niet gekregen. Er werden geen objectieve argumenten opgegeven die rechtvaardigen dat het
eerste deel van de verslagen niet meer naar de NGO’s wordt gestuurd.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Naar aanleiding en in opvolging van het rapport van de NGO’s werd met hun vergaderd. Na afloop van
deze vergaderingen werd hen meegedeeld dat, gezien hun kritiek op de cijfers ter beschikking gesteld
door DVZ en de centra en het misbruik dat er van gemaakt werd door moedwillige foutieve interpretaties
tegen aan een aantal gegevens, er geen statistieken meer aan hen bezorgd wordt tot op het ogenblik
dat een betrouwbare overkoepelende database operationeel zou zijn.

12.1.1. De vereisten op grond van artikel 135 van het KB gesloten centra
1045. In de jaarverslagen van 2007 van de centra293 trekken drie van de door artikel 135 van het KB
gesloten centra vereiste statistieken de aandacht:
- het totaal aantal bewoners, opgesplitst naar nationaliteit;

293

In tegenstelling tot de jaarverslagen van de vijf andere centra die ons in het begin van onze opdracht ter beschikking werden
gesteld, hebben we het jaarverslag van het centrum 127bis pas in oktober 2008 ontvangen.
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Deze nota bepaalt ook dat de jaarverslagen van de centra in ieder geval integraal bezorgd worden aan
de bevoegde minister, de voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken, de
directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken of de verantwoordelijke van de Directie
Controle Binnenland en Grenzen van de dienst Vreemdelingenzaken. Het Centrum voor Gelijkheid
van kansen en racismebestrijding krijgt enkel het eerste deel. Dit deel wordt, op verzoek, ook gestuurd
naar de federale parlementsleden, de Délégué général aux droits de l’enfant, de
Kinderrechtencommissaris en ook internationale instellingen zoals het Hoog Commissariaat voor de
Vluchtelingen (HCV), Het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) of het Comité tegen
Foltering van de Verenigde Naties (CAT) kunnen daarom verzoeken.
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- de gemiddelde verblijfduur per bewoner, opgesplitst naar nationaliteit;
- het totaal aantal plaatsingen in afzondering, de gemiddelde duur en de redenen daartoe,
opgesplitst naar nationaliteit.

12.1.1.1. Het totaal aantal bewoners
1046. Het jaarverslag van elk centrum geeft het aantal vastgehouden bewoners per nationaliteit voor
het betrokken jaar. Het aantal bewoners in 2007 was als volgt verdeeld:
INAD

127

127bis

CIB

CIM

CIV

Totaal

1 060

1 512

2 026

967

1 328

1 321

8 214

1047. Het jaarverslag van 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken vermeldt dat in totaal
7 506 bewoners ingeschreven waren in de centra294. De dienst Vreemdelingenzaken verduidelijkt dat
het hierbij gaat om het totale aantal (eerste) opsluitingen. Wat de term ’eerste’ betekent en waarom die
tussen haakjes staat, wordt niet uitgelegd.
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1048. Er is een verschil van 708 bewoners tussen beide informatiebronnen. Geen van beide bronnen
laat toe om de reële totale populatie in de centra exact te kennen. In het resultaat dat we krijgen door
het aantal bewoners per centrum op te tellen, zitten ook de overplaatsingen tussen de centra.
Sommige bewoners worden dus mogelijkerwijs meerdere keren geteld. Het aantal in het jaarverslag
van 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken verwijst niet naar het totale aantal bewoners in de centra
maar enkel naar degenen die er voor het eerst vastgehouden worden. Op die manier wordt de
werkelijkheid niet weergegeven, want er wordt geen rekening gehouden met de bewoners die er
reeds verblijven (zie punt 186).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Beide informatiebronnen hebben een ander doeleinde. In de centra wordt de totale bevolking
opgenomen. In de overkoepelende gegevens dienen dubbeltellingen te worden uitgesloten. Het is immers
van belang de doelmatigheid van de vasthouding te kunnen beoordelen. Een persoon die wordt
vastgehouden in verschillende opeenvolgende centra kan maar éénmaal verwijderd worden, dus nemen
de overkoepelende cijfers enkel de eerste inschrijving op. Dit zijn de bewoners die voor de eerste maal in
een centrum worden opgenomen en dus niet de doorschuivingen vanuit een ander centrum.

12.1.1.2. De gemiddelde verblijfsduur per bewoner
1049. Volgens de Vreemdelingenwet mag een vreemdeling zolang vastgehouden worden in een
centrum als strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de verwijderingsmaatregel.
In afwachting dat er vastgelegd wordt welke Staat verantwoordelijk is voor het onderzoek van de
asielaanvraag mag de asielzoeker in principe maximum één maand worden vastgehouden, tenzij het
een ingewikkeld dossier is. In dit laatste geval mag de minister of de dienst Vreemdelingenzaken de
vasthouding verlengen met een nieuwe termijn van één maand.
In de andere gevallen, bedraagt de maximale duur voor de vasthouding in principe twee maanden. Die
kan verlengd worden met een nieuwe periode van twee maanden als binnen zeven werkdagen te
rekenen vanaf de opsluiting van de vreemdeling de nodige stappen worden ondernomen voor zijn
verwijdering, als deze met de vereiste zorgvuldigheid worden voortgezet en de mogelijkheid blijft
bestaan om de vreemdeling binnen een redelijke termijn effectief te verwijderen.
294

Jaarverslag van 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 116.
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Na vier maanden kan de termijn enkel opnieuw verlengd worden door de minister. Na vijf maanden
vasthouding moet de vreemdeling weer in vrijheid worden gesteld.
In geval de bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid dit vereisen, kan de
vasthouding van de vreemdeling niettemin na voormelde periode van vijf maanden nog telkens met
een maand verlengd worden; de totale duur mag echter niet meer dan acht maanden bedragen.
In uitzonderlijk ernstige omstandigheden kan de minister een bewoner ter beschikking stellen van de
regering. Als gevolg van verschillende wettelijke voorschriften kan het in dit kader gebeuren dat een
bewoner langer dan acht maand mag vastgehouden worden (zie punt 179).
Volgens de jaarverslagen van 2007 van de centra is de gemiddelde verblijfsduur de volgende.

Aantal dagen

INAD

127

127bis

CIB

CIM*

CIV

2,33

12,6

19,22

37,58

37,13
58,28

39,39

* ‘37,13’ gaat om de gemiddelde verblijfsduur voor de bewoners waartegen
verwijderingsmaatregel is genomen.
‘58,28’ gaat om de gemiddelde verblijfsduur voor de bewoners die in vrijheid gesteld zijn.

een

1051. Het jaarverslag van 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken295 geeft echter de gemiddelde
verblijfsduur als volgt.
Aantal dagen

INAD

127

127bis

CIB

CIM

CIV

2,4

12,6

18,1

38,6

38,1

39,4

1052. De twee tabellen tonen kleine verschillen tussen de statistieken over de gemiddelde
verblijfsduur voor het centrum 127bis, het CIB en het CIM. Bovendien is het jaarverslag van het CIM
het enige dat een onderscheid maakt tussen de gemiddelde verblijfsduur van de verwijderde bewoners
en van de in vrijheid gestelde bewoners.
1053. In de jaarverslagen van de centra wordt de gemiddelde verblijfsduur nooit opgesplitst naar
nationaliteit, een inbreuk op artikel 135, alinea 2, 2°, van het KB gesloten centra.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Een groot aantal personen wordt ingeschreven onder een bepaalde nationaliteit die dan wijzigt in de loop
van hun verblijf (de bewoner geeft geheel bewust een foutieve nationaliteit op om zijn verwijdering te
bemoeilijken). Zolang hij niet verwijderd wordt, staat de nationaliteit dus niet vast. Dit betekent dat het
reproduceren van de gegevens betreffende de nationaliteit vanaf de inschrijving niet veel waarde heeft.
De verwijderingen per nationaliteit evenwel hebben wel een betrouwbaarheidsgehalte. Het is niet de
verzameling die onbetrouwbaar zou zijn, maar wel de feitelijkheid ervan.
1054. De dienst Vreemdelingenzaken heeft laten weten zich bewust te zijn van de huidige leemtes in
het verzamelen van het door voornoemd artikel 135, alinea 2, 2°, gevraagd cijfermateriaal. De dienst
besliste om een betrouwbare databank te laten ontwikkelen door een privé-onderneming. In
december 2008 had de dienst nog geen onderneming gekozen.

295

Zie p. 119.
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Deze beslissing is een stap in de juiste richting. Informatisering is echter niet de enige oplossing. Niets
belet de dienst Vreemdelingenzaken om de gegevens waarover hij al beschikt volgens een duidelijke
methode en criteria te verzamelen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De dienst verzamelt wel degelijk cijfermateriaal op eenduidige wijze. Er wordt evenwel vastgesteld dat er
kleine verschillen kunnen optreden tussen de verschillende gegevens.

12.1.1.3. Het aantal plaatsingen in afzondering, de gemiddelde duur en de redenen
daartoe
1055. De jaarverslagen van de centra verstrekken gegevens over het aantal plaatsingen in
afzondering. In inbreuk op artikel 135, alinea 2, 7°, van het KB gesloten centra worden deze gegevens
echter niet volgens alle vereiste criteria opgesplitst. Het gaat nu eens om het aantal plaatsingen in
afzondering zonder nadere bepaling, dan weer om het aantal plaatsingen in afzondering volgens de
redenen of om het aantal plaatsingen in afzondering volgens nationaliteit. Er wordt nergens een
gemiddelde duur vermeld.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
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Enkel in het jaarverslag van het CIV worden de precieze gegevens niet opgenomen. In alle andere
jaarverslagen worden deze wel opgenomen.
De opmerking dat nergens de gemiddelde duur wordt opgenomen is tendentieus te noemen, gezien het
exact aantal vermeld wordt van deze die minder dan of gelijk aan 24 uur worden geı̈soleerd en deze van
48 uur isolatie.
1056. Bij gebrek aan deze gegevens kunnen noch de minister, noch de dienst Vreemdelingenzaken
een monitoring verzekeren van het tuchtbeleid van de centra of de bijzondere problemen detecteren.

12.1.2. De vereisten voor zorgvuldig beheer en transparantie
1057. Zoals hoger gezegd moet de dienst Vreemdelingenzaken om de hem toevertrouwde missie
betreffende het beheer van de centra te kunnen uitvoeren op elk moment beschikken over voldoende
en voldoende precies cijfermateriaal over de bevolking die vastgehouden wordt.
Het is inderdaad van essentieel belang dat de dienst Vreemdelingenzaken op elk moment kan weten
hoeveel bewoners er, per categorie van personen, in totaal in de centra verblijven en hoeveel dagen ze
er in totaal reeds opgesloten zijn.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Voor de goede opvolging en het beheer van de personen die worden vastgehouden moet er op gewezen
worden dat de centrale diensten de dossiers beheren. Zij worden hierin bijgestaan door de sociale
diensten van de centra. De diensten ontvangen iedere dag het overzicht van alle bewoners.
Bovendien wordt steeds voor het aflopen van de wettelijke vasthoudingstermijn door de centra de
bevoegde dienst op de hoogte gebracht om de gepaste maatregelen tijdig te kunnen treffen.
Wekelijks wordt er voor het algemeen beheer een statistisch beeld genomen van de toestand, per
nationaliteit, per categorie en per stand van dossier.
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Per dag wordt op statistische wijze het aantal bewoners in alle centra met hun verblijfsduur en geslacht
en categorie opgenomen.(voor de dagstatistieken niet per nationaliteit).
Enkel het gegeven ‘hoeveel dagen ze in het totaal reeds werden vastgehouden’ wordt niet voor het
algemeen beheer opgenomen gezien dit gegeven niet nuttig is voor een algemeen beheer. Enkel drie
categorieën worden voor het algemeen beheer weergegeven te weten minder en meer dan vijf maanden
of meer dan acht maanden.
1058. Deze kwestie is cruciaal want volgens een vaststaande praktijk neemt de dienst
Vreemdelingenzaken een nieuwe beslissing tot vasthouding wanneer een bewoner zich verzet tegen
een poging tot verwijdering. De duur van de vasthouding die aan de poging tot verwijdering
voorafgaat, wordt dan ’tot nul’ teruggebracht. Deze praktijk werd goedgekeurd door het Hof van
Cassatie in een arrest van 31 augustus 1999.296
1059. Het is de nochtans de totale werkelijke duur van de vasthouding en niet de legale duur die van
belang is om te beoordelen of een vasthouding een onmenselijke of vernederende behandeling vormt.
1060. De dienst Vreemdelingenzaken verklaart dat de centra statistieken bijhouden i.v.m. de totale duur
van vasthouding van een persoon, ongeacht het feit of de duur van zijn vasthouding wettelijk ’tot nul’
wordt teruggebracht. Volgens de dienst Vreemdelingenzaken kan de totale vasthoudingsduur
berekend worden door alle gegevens van het dossier van de vreemdeling bij de diensten van de dienst
Vreemdelingenzaken aan elkaar te toetsen, van de beslissing tot vasthouding tot zijn verwijdering of
invrijheidstelling. Dit gebeurt echter niet systematisch. Enkel ter gelegenheid van parlementaire vragen
of van een zeer gerichte studie wordt dit gedaan.
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De werkelijke vasthoudingstermijn wordt wel systematisch berekend.

12.1.2.1. De dagelijkse cijfergegevens
1061. Elke dag geven de centra het aantal vastgehouden bewoners door. De gegevens die worden
doorgegeven zijn anoniem. Ze betreffen het aantal mannen, vrouwen en, in voorkomend geval,
gezinnen.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Volgens de Europese richtlijn inzake verwijderingen is het toegestaan om tot 18 maanden personen vast
te houden. België werd niet veroordeeld in een zaak voor het Europees hof van de rechten van de mens
(2/06/2005) waarbij een persoon gedurende bijna tien maanden werd vastgehouden (Arrest Europees
Hof: 52467/99 - Zaak Nancy Ntumba Kabongo tegen België - Audiëntie van 02/06/2005).
1062. Volgens de dienst Vreemdelingenzaken heeft dit cijfermateriaal totaal geen officiële waarde en
wordt het ’met de hand’ verzameld.
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Overwegende dat [artikel 74/5 van de wet van 15 december 1980] noch enige andere eraan in de weg staat dat, wanneer de
uitvoering van de verwijdering van de rechtens vastgehouden vreemdeling enkel omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is
gebeurd, een nieuwe beslissing overeenkomstig artikel 74/5, § 1, Vreemdelingenwet wordt getroffen; dat deze beslissing geen in het
artikel 74/5, § 3, bedoelde verlenging is.
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Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Deze dagoverzichten geven wel een werkelijk beeld van de situatie in de centra. Ze worden evenwel niet
verzameld op basis van een centrum overkoepelende database, maar wel op basis van gegevens die
door de centra worden doorgestuurd.
1063. Wat de gezinnen betreft is het onjuist dat de gezinnen in drie centra worden vastgehouden’297. In
werkelijkheid worden er, naast de individuele huizen die sedert oktober 2008 gezinnen huisvesten die
illegaal in ons land verblijven, op het moment van het onderzoek families vastgehouden in vier centra:
het INAD-centrum, het centrum 127, het centrum 127bis en het CIM (zie punt 103 en volgende).
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
Sinds 15 december 2008 worden, op basis van een beslissing van de centrale administratie, enkel nog
mannen vastgehouden in het CIM.
1064.
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In de dagelijkse cijfergegevens wordt een onderscheid gemaakt tussen degenen die:
- aan de grens asiel vragen;
- asiel vragen op het grondgebied;
- illegaal op het grondgebied verblijven.

Voor de minderjarigen maken de centra een onderscheid tussen degenen die begeleid zijn en degenen
die dat niet zijn.
1065. In termen van verblijfsduur zijn de cijfers gegroepeerd. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen degenen die vastgehouden worden sedert minder dan vijf maanden, sedert meer dan vijf
maanden en sedert meer dan acht maanden. De centra geven geen precieze verblijfsduur door.
1066. Deze gegevens zijn niet betrouwbaar. Volgens een ambtenaar van de Algemene Coördinatie
en Controle van de Centra van de dienst Vreemdelingenzaken wordt, rekening houdend met de door
het Hof van Cassatie goedgekeurde praktijk van de dienst Vreemdelingenzaken (zie punt 1059), de
verblijfduur van de bewoner ’tot nul’ teruggebracht wanneer deze laatste zich tegen zijn verwijdering
heeft verzet.
Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken:
De gegevens zijn wel betrouwbaar, maar zoals in elke gegevensverwerking kan er hier en daar een fout
insluipen aangezien een menselijke fout mogelijk is.
Bovendien hebben we gedurende de onderzochte periode kunnen vaststellen dat een bewoner die al
meer dan acht maanden werd vastgehouden, niet in de dagelijkse cijfergegevens werd opgenomen
omwille van zijn overplaatsing van het CIM naar het CIV (zie punt 1058 en volgende).
Volgens de dienst Vreemdelingenzaken is deze leemte te wijten aan een menselijke fout bij het
doorgeven van de cijfergegevens door de centra.
Het is aan de dienst Vreemdelingenzaken om ervoor te zorgen dat de gegevens waarover hij beschikt
garanties van betrouwbaarheid bieden.
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Jaarverslag van 2007 van de dienst Vreemdelingenzaken, p. 119.
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12.1.2.2. De maandelijkse statistieken
1067. De dienst Vreemdelingenzaken stelt maandelijks statistieken op om hoofdzakelijk het
verwijderingspercentage van de vastgehouden bevolking te evalueren.
1068. Deze statistieken zijn gebaseerd op de eerste inschrijvingen in de centra. Het gaat dus niet om
de reële totale bevolking die vastgehouden wordt.
1069. Ze geven enkel de gemiddelde verblijfsduur per centrum en niet de verblijfsduur per bewoner
weer. Deze statistieken bieden geen systematisch overzicht van het precieze aantal bewoners in de
centra en evenmin van hun totale vasthoudingsduur. Zij laten geenszins toe om de doeltreffendheid
van de vasthouding met het oog op de effectieve verwijdering van de bewoner te meten.

12.2. Aanbevelingen

1071. Om zijn missie met betrekking tot het beheer van de centra correct te vervullen, moet de
dienst Vreemdelingenzaken de totale werkelijke vasthoudingsduur per bewoner systematisch en
onmiddellijk registreren.
1072. De dagelijkse cijfers die de centra verstrekken, moeten verder worden opgesplitst en de
exacte duur van de opsluiting weergeven.
1073.

Het eerste deel van de jaarverslagen van de centra moet aan de NGO’s bezorgd worden.
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1070. Om aan het voorschrift van het KB gesloten centra te voldoen, moeten de dienst
Vreemdelingenzaken en de centra op een uniforme manier betrouwbare statistieken publiceren in hun
jaarverslagen:
- over het totale aantal bewoners dat in de centra vastgehouden wordt;
- over de gemiddelde verblijfsduur in een gesloten centrum per bewoner, opgesplitst naar
nationaliteit;
- over het aantal plaatsingen in afzondering, de gemiddelde duur en de redenen daartoe,
opgesplitst naar nationaliteit.
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asielbeleid en opmerkingen
van de administratie
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[De Minister haalt hier punctuele bemerkingen van de dienst Vreemdelingenzaken aan. Deze
bemerking zijn opgenomen in deel II als ‘Opmerking van de dienst Vreemdelingenzaken’.]
[...]
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67. De DVZ en de directie van het INAD-centrum moeten een permanentie van een
sociale dienst en een psycholoog verzekeren.

66. Er moet op korte termijn een afzonderlijk KB worden uitgewerkt voor het INADcentrum.

AANBEVELING
65. De DVZ moet het KB gesloten centra onmiddellijk en zonder voorbehoud
toepassen op het INAD-centrum.

2. Specifieke aanbevelingen
Het Inad-centrum

AANBEVELING
55. De dienst Vreemdelingenzaken moet in de definitie van het toepassingsgebied
van de gedragscode uitdrukkelijk vermelden dat deze laatste eveneens van
toepassing is op de centrumdirecteurs. De code moet immers gelden voor het
volledige personeel van de centra.
58. De gedragscode moet permanent het voorwerp zijn van opleiding en opvolging
binnen het personeel.
59. Het statuut van de code, de sancties verbonden aan het niet naleven van zijn
voorschriften en de rechtsmiddelen moeten duidelijk bepaald worden.

1. Algemene aanbevelingen

1. ORGANISATIE

04-6-2009

1

Opmerkingen en zaken die reeds gerealiseerd zijn sinds juni 2008 :
- de sociale begeleiding (uitleg leefregels, reden van opsluiting, juridische bijstand,
procedures enz… + betekenen en uitleggen van beslissingen) g ebeurt door de

OPMERKING
Naar analogie met het KB van de centra zijn er instructies van de adviseur-generaal
betreffende de werking van het INAD-centrum.
Terzake wordt ook verwezen naar het huishoudelijk reglement van het INAD-centrum.
Voor het INAD-centrum werd recent een ontwerp van KB uitgewerkt dat eerstdaags
aan het Staatshoofd zal worden voorgelegd ter ondertekening.

In geen geval kan een gedragscode exhaustief voor elke inbreuk specifiek alle
mogelijke maatregelen opnemen die eruit kunnen voortvloeien en die trouwens de
toepassing zijn van de bestaande reglementering.
Indien het gesteld gedrag aanleiding zou geven tot een tuchtmaatregel is het
overigens zo dat steeds de beroepsmogelijkheden worden opgenomen.

Dat is reeds zo.

OPMERKING
De gedragscode is ook van toepassing op de centrumdirecteur als volwaardig
personeelslid van de centra.

Legende voor de tabel met opmerkingen van DVZ :
Blauw
Aanbevelingen die reeds gerealiseerd waren tijdens het onderzoek van de federale ombudsman.
Aanbevelingen die sinds het afronden van het onderzoek van de federale ombudsman gerealiseerd werden.
Groen
Zwart
Opmerkingen die niet vallen onder bovenstaande.

De aanbevelingen uit het voorlopig verslag van de federale ombudsmannen - opmerkingen per aanbeveling die DVZ reeds gerealiseerd had
tijdens het onderzoek van de federale ombudsmannen en sinds het afronden van het onderzoek.
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AANBEVELING
78. De DVZ en de directie van het TC127 moeten waarborgen dat de code van
beroepsethiek
en de interne regels nageleefd worden, in het bijzonder de
gedragscode.
79. De directie van het TC127 moeten uitdrukkelijk waarborgen dat het mannelijke
personeel de slaapzaal van de vrouwen niet betreedt zonder vergezeld te zijn door
een vrouwelijke collega.

Het centrum 127

68. De bewoners van het INAD moeten genieten van minstens 1 uur wandelen per
dag.

04-6-2009

2

OPMERKING
Door nieuwe organisatie, te weten de creatie van de functie veiligheidsassistentcoördinator, dit zijn verantwoordelijken boven de ploegen, in het centrum zal hierop
nauwgezetter kunnen toegezien worden.
Het wekken en ’s nachts zal steeds gebeuren in aanwezigheid van een vrouwelijk
personeelslid (eventueel samen met een man. collega) indien er een vrouwelijk
personeelslid aanwezig is in het centrum. Tijdens de dag zal er bij voorkeur een
vrouwelijk personeelslid naar de vrouwenslaapkamers gaan : echter tijdens de dag
zijn de deuren van de slaapkamers steeds open en zijn de kamers eigenlijk

veiligheidsassistenten-begeleiders. De veiligheidsassistenten-begeleiders zijn allen
op de hoogte van de procedures en kunnen uitleg geven aan de bewoner i.v.m. de
reden van weigering tot het grondgebied. Bij het nemen van deze beslissing, werd de
bewoner reeds op de hoogte gebracht door de Federale Politie, bij binnenkomst in het
INAD wordt die reden nogmaals herhaald. Indien twijfel of bijkomende vragen, zal het
INAD personeel het niet nalaten om contact op te nemen met de Federale Politie of
met de grensinspectie of met de luchtvaartmaatschappij (mentale en psychische
ondersteuningsteam- MOT, of de team security officer -TSO) om bijkomende info te
verstrekken of om alternatieve oplossingen te bieden.
- Om discussies te vermijden is er sinds 2009 een speciaal formulier waarbij de
bewoner bij de intake tekent dat hij op de hoogte gebracht werd van zijn rechten (pro
deo, RVV ed) en de omstandigheden van de opsluiting.
- Bewoners van het INAD-centrum kunnen beroep doen op de psycholoog van het
TC. De psycholoog van het TC bezoekt INAD-centrum. De psychologen van het
MPOT komen bijna dagelijks naar het INAD-centrum.
- Bewoners blijven heel kort in het INAD-centrum en de bezettingsgraad is laag.
(gemiddelde verblijfsduur in 2008 telde 2,223 dagen en het gemiddeld aantal
bewoners per dag was 6,1). Dit betekent dat de bewoners er een individuele
begeleiding krijgen, zij kunnen constant een beroep doen op het personeel. Een
fulltime psychologe of sociaal assistent zou niet in verhouding staan tegenover het
gemiddelde van 6 bewoners. Bovendien is er een permanentie voorzien en heeft niet
alleen het INAD-personeel alle nodige info ter beschikking, zij kunnen indien nodig
ook een beroep doen op de uitvoeringsbureaus, de Federale Politie, MPOT, TSO en
het personeel van het TC127 om betrokkene te begeleiden.
Door de specifieke ligging van het INAD-centrum op de luchthaven is dit niet mogelijk.
Er worden andere gelegenheden tot ontspanning geboden.
Bewoners kunnen verschillende spelen lenen. In de dagzaal bevindt zich een TV met
DVD speler en een tafeltennisset. Op regelmatige basis komen de opvoeders of de
leerkracht van het Transitcentrum langs om gezamenlijke activiteiten te organiseren.
Eens het nieuwe centrum “ Caricole” er zal zijn, zal een wandeling voor INAD’s wel
mogelijk zijn.
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AANBEVELING
246. Er moet een absolute prioriteit gegeven worden aan de uitvoering van het project

1. Algemene aanbevelingen

3. DE MATERIELE OMSTANDIGHEDEN

193. De opsluiting van de “Dublin gevallen” kan zich enkel voordoen na afloop van
een redelijk en objectief onderzoek van de afzonderlijke situatie van elke betrokken
vreemdeling.
195. De in de Opvangrichtlijn beoogde kwetsbare groepen moeten een bijzondere
aandacht genieten in de gesloten centra.
197. De DVZ moet betrouwbare gegevens controleren om de doeltreffendheid van
opsluiting met oog op verwijdering te kunnen evalueren. Deze gegevens moeten
bekendgemaakt worden overeenkomstig de eis om administratieve transparantie.
198. Bij een aanvraag tot overplaatsing, moet de directie van het centrum rekening
houden met alle elementen naar voren gebracht door de bewoner en ze in de mate
van het mogelijke inwilligen, en ervoor zorgen dat haar beslissing geen onevenredige
inbreuk maakt op de belangen van de bewoner.
199. De centra moeten de overplaatsingsfiche systematisch gebruiken en invullen.

AANBEVELING
191. De opsluiting van kinderen is niet verantwoordbaar, noch juridisch, noch
medisch. Er moet dus onmiddellijk een einde aankomen aan het vasthouden van
kinderen in de centra.

1. Algemene aanbevelingen

DE BEVOLKING VASTGEHOUDEN IN DE CENTRA

04-6-2009

3

OPMERKING
Bouw van het centrum zal binnenkort starten, eerste steenlegging is gebeurd op 5

Wordt gedaan en verbeterd.

Wordt gedaan, indien de aanvraag sterk gemotiveerd is, om humanitaire redenen en
er geen problematische bewoners zijn.

Wordt gedaan.

Wordt gedaan en zal nog verder worden uitgebouwd..

OPMERKING
Er wordt geen rekening gehouden met de beslissing om vanaf 01.10.2008 geen
gezinnen met kinderen meer vast te houden in de centra behalve deze die geweigerd
worden aan de grens om het grondgebied binnen te komen.
Het alternatief van verblijf in privéhuizen werd ontwikkeld. Families worden vanaf
oktober 2008 dan ook vastgehouden in privéwoningen waar ze een zeer grote mate
van vrijheid en autonomie genieten.
Het aantal families dat nog in de gesloten centra werd vastgehouden sedertdien is
dan ook zeer beperkt. Bovendien worden families met minderjarige kinderen
overgebracht naar het TC 127bis omdat er daar meer mogelijkheden zijn voor bezoek
en er meer privacy kan geboden worden.
Asielzoekers op het grondgebied en Dublin- gevallen worden niet meer in de centra
opgesloten, enkel de “niet toelaatbare personen” aan de grens.

toegankelijk voor iedereen. Daar de vrouwen veel op hun kamer zijn
(borduuractiviteiten, rusten, praten…) en het personeel ze regelmatig dient te roepen
(advocatenbezoek, telefoon, interview…) is het mogelijk dat een mannelijke
veiligheidsassistent dit doet. Deze zal echter nooit op de kamers blijven, zijn collega
dient steeds te weten waar hij is en de kamerdeur mag nooit dicht als een mannelijke
veiligheidsassistent op de kamer is.
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263. Het FAVV moet alle plaatsen controleren waar maaltijden worden bereid en
voedingswaren worden bewaard.
264. De centra moeten zich ervan gewissen dat de bewoner de inventarislijst van zijn
persoonlijke bezittingen die hij in bewaring geeft, verstaat.

voor de oprichting van een nieuw centrum ter vervanging van het INAD-centrum en
het TC127 en dit volgens de minimumnormen die als referentie dienen in de
opvangcentra en de normen van het CPT.
247. Wanneeer de infrastructuur op zich al een gevangenisaspect afstraalt, moet de
directie er in het bijzonder op letten dat dit de werking van het centrum niet
beïnvloedt.
248. Bij gebrek aan een wettelijke basis moet de DVZ de bijlage bij zijn dienstnota
O/07/94 van 18/04/2007 die voorziet dat het centrum de bewoner een waarborg
vraagt, opschorten. In afwachting van de opschorting van deze bijlage, moeten de
centra afzien van het vragen van een waarborg.
249. De infrastructuur van minstens een centrum moet aangepast zijn om bewoners
met beperkte mobiliteit naar behoren te kunnen opvangen.
250. Zolang er gezinnen in de centra worden vastgehouden, moeten ze kunnen
genieten van individuele uitgeruste wooneenheden.
251. Om een normaal gezinsleven te kunnen leiden, moeten gezinnen met kinderen
van meer dan 10 jaar, als zij dat wensen, kunnen beschikken over aparte kamers.
252. Wanneer de kinderen dezelfde kamer delen met de ouders, dient een scheiding
slaapruimte van de ouders en deze van de kinderen voorzien te worden.
253. Zolang er kinderen in de centra worden vastgehouden, moeten de nodige
maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat ze in het sanitair in contact
komen met andere volwassenen dan hun ouders.
260. Elke bewoner moet over een eigen kast beschikken, voorzien van een sleutel.
261. De maaltijden mogen niet op hetzelfde ogenblik opgediend worden in een lokaal
dat bestemd is voor andere activeiten.
262. De centra moeten meer afwisseling in de maaltijden brengen om de
verscheidene eetgewoonten van de bewoners te respecteren en regelmatiger
activiteiten organiseren waarbij ze kunnen helpen bij de bereiding van de maaltijden.

04-6-2009

4

De inventarislijst wordt samen met de bewoner ingevuld, hij krijgt mondeling de
nodige uitleg. Het is een document voor intern gebruik..

In de centra waar nog geen kasten waren, werden deze aangekocht.
Is reeds voorzien dat de zalen niet op hetzelfde moment voor het eten en een andere
activiteit gebruikt worden. Er is geen reglementering die dit verbiedt.
- In de cateringcontracten wordt een variatie in het aanbod opgenomen.
De bewoners van de gesloten centra komen echter uit alle hoeken van de wereld. Het
is in de praktijk dan ook niet haalbaar om binnen één en hetzelfde menu rekening te
houden met de culinaire gewoonten van pakweg Oost-Europeanen, Chinezen,
Afrikanen en bewoners van de Maghreblanden. Gelet op het zeer grote aantal
nationaliteiten en culturen is het onmogelijk iedereen ter wille te zijn. Men vergeet dat
de verschillende bewonersculturen soms zeer afwijzend reageren op maaltijden uit
andere culturen.
- Er wordt werk gemaakt van de uitbreiding van de kookactiviteiten.
FAVV heeft alle centra gecontroleerd.

Zoals in openbare zwembaden en sportzalen is er in de centra de mogelijkheid in de
douche zelf zich af te zonderen.

Zie 191.

Is zo: CIV.

Er is reeds voldoende wettelijke basis om een waarborg te vragen.

Infrastructuur heeft steeds een impact of we dit willen of niet.

mei.
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AANBEVELING
293. De Regie der Gebouwen moet onmiddellijk de werken ondernemen die de
directie van CIV vraagt om de douchezalen te renoveren. In afwachting van de
tussenkomst van RDG moet het CIV regelen dat de bewoner een douche kan nemen

Het CIV

289. De kamers voor gezinnen moeten niet meer op slot gedaan worden door het
personeel, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de bewoners.
290. De Regie der Gebouwen moet onmiddellijk de werken ondernemen die de
directie van CIM vraagt om de lokalen voor de binnenkomende verse producten en
voor het afval in de keuken van elkaar te scheiden.

AANBEVELING
288. De verouderde en vuile staat van de dagzalen moet verholpen worden.

Het CIM

AANBEVELING
283 Het CIB moet afzien van het gebruik van het document
“verantwoordelijkheidsverklaring” waardoor de Belgische staat onvoorwaardelijk
ontheven wordt van zijn aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging van de
bezittingen van de bewoner.

Het CIB

AANBEVELING
279. Het vermogen van de spots die op het centrum gericht zijn, moet het welzijn van
de bewoner eerbiedigen en in verhouding staan tot het veiligheidsgevoel.
280. De kwaliteit van de warme maaltijden moet verbeterd worden, en dat
desgevallend, door het voorbeeld te volgen van de manier waarop de andere centra
dit aanpakken.

Het Centrum 127bis

04-6-2009

5

OPMERKING
Dit werd opgenomen in het meerjarenplan voor uit te voeren werken door Regie der
Gebouwen.

Dit werd opgenomen in het meerjarenplan en zal gerealiseerd worden na andere,
meer prioritaire werken (zoals de renovatie van blok III).

OPMERKING
Hier zal het verfplan soelaas bieden. Vanaf mei 2009 werd gestart met de
werkzaamheden.
Niet meer van toepassing : geen gezinnen met kinderen meer in CIM.

OPMERKING
CIB heeft het gebruik van dit document afgeschaft.

Procedure werd gestart om binnenkort een nieuwe cateringfirma te kiezen.

OPMERKING
Een aantal lampen werden reeds aangepast.

OPMERKING
M.b.t. gezinnen :
Sinds oktober 2008 worden geen gezinnen met minderjarige kinderen meer vast
gehouden in TC 127. Indien er zich gezinnen melden aan de grens, worden zij
gedurende hun asielprocedure overgebracht naar RC 127bis waar de materiële en
structurele omkadering beter is aangepast aan gezinnen met kinderen.
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AANBEVELING
276. In de mate dat de materiële omstandigheden van het centrum 127
onaanvaardbaar zijn inzake de menselijke waardigheid, kan de sluiting van dit
centrum niet slechts gebeuren als het toekomstige centrum klaar zal zijn. Vanaf nu
mag geen enkel gezin met kinderen er nog vastgehouden worden en het is
aanbevolen om vanaf nu progressief de opvangcapaciteit van het centrum te
verminderen.

Het centrum 127

2. Specifieke aanbevelingen

Onderzoeksrapport 2009/2

Deel III. Opmerkingen van de minister en de administratie

Onderzoeksrapport 2009/2

Voorlopig verslag federale ombudsmannen - AANBEVELINGEN

AANBEVELING
418. Er moeten alternatieven worden gezocht voor het groepsregime “met gesloten
deuren”. De beperkingen op de autonomie en de vrijheid van beweging van de
bewoners binnen het centrum moeten gelimiteerd worden tot het strikt noodzakelijke

Het CIM

2. Specifieke aanbevelingen

AANBEVELING
387. Gezinnen moeten over individuele leefeenheden beschikken.
388. In het centrum 127, 127bis en INAD moeten onmiddellijk individuele kasten ter
beschikking worden gesteld van de bewoners waarin ze persoonlijke zaken achter
slot kunnen opbergen.
389. De beperkingen die op de bewoner tijdens tuchtafzonderingen kunnen worden
opgelegd, moeten in het KB gesloten centra bepaald worden.
390. Elk risico op verwarring tussen de disciplinaire afzondering en de plaatsing in
een aangepast regime moet worden vermeden. Daarom :
- mag de bewoner die uit disciplinaire afzondering komt, niet om dezelfde redenen in
een aangepast regime geplaatst worden
- kan de plaatsing in een aangepast regime enkel gebeuren omwille van
veiligheidsredenen of de rust in de groep en nooit bij wijze van sanctie
- moet de bewoner tijdens het aangepast regime verblijven in een daartoe speciaal
ingerichte kamer die duidelijk verschillend is van de cellen voor disciplinaire
afzondering
- moet elke beperking aan het gemeenschappelijk regime verantwoord en
gemotiveerd worden op basis van veiligheidsredenen of de rust in de groep
393. Alle centra moeten eenvormige evaluatie- en opvolgingsfiches voor het
aangepast regime gebruiken. Ze mogen elementen ontlenen aan het model dat CIV
gebruikt.
396. De bewoners moeten de juiste informatie krijgen i.v.m. het verloop van de dag.
Deze en alle andere nuttige info over het leven in de vleugel moeten in alle vleugels
van alle centra weergegeven worden op valven die hiervoor bestemd zijn en
bijgehouden worden.

1. Algemene aanbevelingen

4. DE LEEFREGELS

in omstandigheden waarin zijn intimiteit gevrijwaard wordt en waarin hij de
voorschriften van zijn godsdienst kan naleven.

04-6-2009
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OPMERKING
Er wordt reeds gewerkt naar een open regime. Zo zijn de wandelingen vrij te kiezen,
werden extra rustmomenten ingebouwd, werd het uur van de douche uitgebreid, enz.
Zolang er geen centrale toezichtspost aanwezig is, waarmee de bewoners op elke

Wordt in alle centra uitgehangen.

Het CIM heeft het oorspronkelijke model ontworpen en ter beschikking gesteld van de
andere centra.

- Als het gedrag van een bewoner na een isolatiemaatregel als sanctie nog van die
aard is dat het de veiligheid van het centrum in gevaar brengt, doch er geen inbreuk
gepleegd is op de bepalingen van artikel 96, kan het zijn dat een bijkomende
maatregel zich opdringt en een aangepast regime wordt beslist. Dit is perfect
mogelijk. Het zal natuurlijk wel duidelijk moeten gemotiveerd zijn.
In dergelijk geval is het geen verderzetting van de sanctie maar een
veiligheidsmaatregel gemotiveerd in feite en in rechte.
- Het regime verschilt en de isolatiecellen verschillen van de kamers voor aangepast
regime.

In het KB is al opgenomen wat minimum moet voorzien worden.

OPMERKING
Iindividuele woningen sinds 10/10/2008.
Zowel TC 127 als INAD hebben in 2008 bewonerskastjes aangekocht en geplaatst.
RC127bis : de kasten zijn aangekocht
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477. Om voldoende activiteiten in alle centra te organiseren, moet er een
gestandardiseerde maandelijkse activiteitenplanning worden opgesteld, die voor alle
centra geldt en waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de betrokken
bewonersgroepen, de aard van de activiteit, de duur en of deze in samenwerking is
met een externe partner.
478. Iedere bewoner moet dagelijks aan meerdere activiteiten kunnen deelnemen,
waarvan één van educatieve aard.
479. De bewoners moeten een gelijke toegang tot de activiteiten hebben, ongeacht
het centrum waar ze verblijven en de vleugel of blok waartoe ze behoren.

AANBEVELING
476. In overeenstemming met de tekst en de geest van art 69 KB moeten de
activiteiten in de centra gericht zijn op het bevorderen van de algemene ontwikkeling
van de bewoners, niet op het stimuleren van hun terugkeer.

1. Algemene aanbevelingen

5. ACTIVITEITEN, BEZOLDIGDE TAKEN, ONDERWIJS EN EREDIENSTEN

AANBEVELING
434. Het personeel moet de bewoner correct informeren wat betreft zijn afzondering
voorafgaand aan de verwijdering.
435. De toegang tot de advocaat tijdens de afzondering voorafgaand aan de
verwijdering moet reëel zijn.

Het CIV

04-6-2009
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Het werd in de doelstelling opgenomen om minstens 1 activiteit per dag aan de
bewoner aan te bieden.
Het uurrooster van de opvoeders is centrumspecifiek gelet op de mogelijkheid van
activiteiten aangepast aan de infrastructuur.
De doelstelling van de activiteiten is overal gelijk.Gezien de infrastructuur en de
doelgroepen verschillend zijn, is ook de organisatie van de opvoeders aangepast. De

OPMERKING
Het is zo dat de activiteiten, die georganiseerd worden, dienen aan te sluiten bij de
missie van de gesloten centra. Dit betekent dat er geen activiteiten plaatsvinden die
integratie in België beogen. Dit betekent niet dat alle activiteiten op directe wijze
gericht zijn op terugkeer. Uit de overzichten van activiteiten die werden bezorgd, blijkt
dat er heel zelden een activiteit uitsluitend gericht is op terugkeer.
De activiteiten zijn wel degelijk gericht op de algemene ontwikkeling van bewoners en
dit door het aanbieden van variëteit. Door sportieve, educatieve, recreatieve en
culturele activiteiten aan te bieden streven we ernaar een aanbod te doen waaruit de
bewoner zelf kan kiezen.
Er wordt een maandelijkse activiteitenplanning opgesteld.

OPMERKING
Dat is reeds zo, rekening houdend met het gedrag van betrokkene en
veiligheidsoverwegingen.
Dat is reeds zo.

In de gezinsvleugel was een regime met open deuren tijdens de dag (vanaf 07 uur tot
21u30).
Niet meer van toepassing: geen gezinnen met kinderen meer in CIM.

locatie zichtbaar zijn, dient er gezocht te worden naar een evenwicht tussen het
welzijn van de bewoner en het welzijn van het personeel.
Dit kan enkel indien het uurrooster van de veiligheidsmedewerkers wordt aangepast.
De onderhandelingen hieromtrent zijn lopende.
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en moet geen onevenredige inbreuk maken op het fysieke en psychische welzijn van
de bewoners.
419. Het tijdstip waarop de woonruimtes sluiten en de groep naar de slaapzaal, moet
afgestemd worden op de praktijk van de overige centra, rekening houdend met een
aangepast uurrooster voor volwassenen.
420. In de gezinsvleugel moet een regime met dag en nacht “open deuren”
onmiddellijk worden ingevoerd en de organisatie van het verloop van de dag van de
kinderen moet aan de ouders worden overgelaten.
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AANBEVELING
489. Er moeten op korte tijd opvoeders worden ingezet en er moeten activiteiten aan

INAD

2. Specifieke aanbevelingen

484. De inhoud van de educatieve vorming voor volwassenen moet verbreed worden.

481. het centrum moet toegang geven tot buitenlandse informatie, dat het via
internationale televisiezenders of de internationale geschreven pers is.

OPMERKING
Zie 68

04-6-2009
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In CIV wordt momenteel het educatieve gedeelte van het kweken van groenten en
kruiden door de leerkrachten opgenomen in functie van het aanleggen van een
groenten- en kruidentuin in het centrum, beheerd door de bewoners.

In TC 127 wordt ook ‘leren solliciteren’ gegeven.

In CIM wordt gewerkt aan :
leren solliciteren
communicatievaardigheden en expressie (algemeen): verbale en nonverbale competenties
fietsen herstellen
ICT-lessen (in een computerklas)

In 2009 worden enkele nieuwe paden bewandeld naar de volwassenen toe.
In RC 127bis worden onder andere volgende workshops gegeven / voorbereid :
seksuele gezondheid en gezinsplanning
leren solliciteren
basiscommunicatievaardigheden in het gesloten centrum

activiteiten worden ook aangepast aan de behoeften van de bewonersgroep om zo
flexibel in te spelen op de huidige situatie.
De centra kopen dagelijks buitenlandse kranten, de bewoners kunnen ook zelf
lectuur laten binnen brengen en soms worden ook kranten afgedrukt van het internet.
In de centra waar er meerdere zenders worden aangeboden, levert dit soms
spanningen op in de leefgroep. Enkel het centrum 127 heeft minder mogelijkheden
(omwille van de beperkingen van het luchthavengebied, n.l. verbod op het plaatsen
van satelliet of antenne).
2008 was het eerste volledige jaar dat er onderwijs werd aangeboden. Prioriteit lag
daarenboven op minderjarige kinderen. Het is dus vanzelfsprekend dat het aanbod
naar volwassenen toe nog vrij beperkt was tijdens de onderzoeksperiode van de
federale ombudsmannen aangezien bestaande leermaterialen niet steeds bruikbaar
waren omwille van de grote taal- en niveauverschillen in de bewonersgroepen. Heel
wat materiaal is zelf ontwikkeld, wat tijd vraagt indien dit aan de nodige kwaliteit wil
voldoen. Verder is geïnvesteerd in een opleiding voor de leerkrachten.
Er wordt twee maal per jaar een behoeftenanalyse gedaan bij de bewoners om zeker
te zijn dat het beperkte aanbod overeenstemt met de vraag.
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AANBEVELING
591. 609. De centra moeten een kopie van de rapporten van incidenten, sancties en
dwangmaatregelen naar de DVZ sturen.
592. 610. DVZ moet een controle uitoefenen op het gebruik van alle sancties en
dwangmaatregelen die in het centrum worden getroffen en op basis daarvan een
preventief en corrigerend beleid voeren.

1. Algemene aanbevelingen

7. TUCHTREGIME

AANBEVELING
561. De bewoners van TC127 moeten genieten van het recht om door hun
familieleden bezocht te worden. Samen met de autoriteiten van de luchthaven,
moeten er maatregelen genomen worden om dit recht onmiddellijk te verlenen.

Het centrum 127

2. Specifieke aanbevelingen

542. De Nederlandstalige en Franstalige versie van artikel 15 van het KB gesloten
centra moeten in overeenstemming gebracht worden.
543. De directies van de gesloten centra moeten zorgen voor een dagelijkse toegang
van de bewoners tot hun persoonlijke GSM.
552. Art 14.7 van de Opvangrichtlijn moet omgezet worden in het KB van de centra.

04-6-2009

9

Grote incidenten worden steeds centraal gerapporteerd en krijgen de nodige
opvolging indien dit vereist is.

OPMERKING
Grote incidenten worden steeds centraal gerapporteerd.

OPMERKING
Bezoek in TC is sinds maart 2009 mogelijk en staat ook zo in het bewonersreglement.

Persoonlijk GSM-toestel niet mogelijk, wel project met GSM van het centrum en
gebruik van eigen SIM-kaart.
Deze richtlijn wordt gerespecteerd. De NGO’s hebben toegang en kunnen de
asielzoekers dus bijstaan.

OPMERKING
De controle op de briefwisseling werd aangepast in het ontwerp van KB dat
eerstdaags aan het Staatshoofd zal worden voorgelegd voor de centra naar analogie
met de wet Dupont.
Dit werd gedaan in het ontwerp van KB.
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AANBEVELING
538. De controle van de briefwisseling moet wettelijk omkaderd worden door de
Vreemdelingenwet.

1. Algemene aanbevelingen

de bewoners worden voorgesteld.
6. CONTACTEN MET DE BUITENWERELD
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Het CIM
AANBEVELING
738. 745.Het fouilleren van de bewoner en zijn bezittingen moet transparant verlopen.
De huidige praktijk moet worden stopgezet.

2. Specifieke aanbevelingen

737 het KB van de centra moet een medische en psy controle invoeren, die elke
maatregel tot preventie van zelfmoord voorafgaat. In afwachting daarvan moet DVZ
de directies van de centra algemene instructies bezorgen voor de preventie en het
omgaan met (poging tot ) zelfmoord en zelfverminking, namelijk multidisciplinaire
omkadering en evaluatie van de meest geschikte oplossing op korte en lange termijn
door een arts en een psycholoog of een psychiater.

734. De opleiding in agressiebeheer moet versterkt worden.

731. DVZ en de centra moeten hun communicatie over de evolutie van de
administratieve dossiers van de bewoners verbeteren.
732. In geen enkel geval mogen bewoners door het personeel van het centrum
aangesproken of genoemd worden met een code.
733. DVZ moet zorgen voor de harmonisatie van de aanwervingscriteria voor het
personeel van de centra evenals voor de kwaliteit van de aangeworven profielen.

AANBEVELING
727. Een uniforme methode van fouilleren die in overeenstemming is met het nieuwe
artikel 74/8,§5 van de vreemdelingenwet en de ombudsnormen, moet met spoed
worden vastgelegd.
730. De bewoners moeten tijdens de intakeprocedure het huishoudelijk reglement
ontvangen in een taal die ze begrijpen.

1. Algemene aanbevelingen

8. VEILIGHEID EN ORDEHANDHAVING

04-6-2009

OPMERKING
De fouille gebeurt op een discrete en serene manier die zeer aanvaardbaar is.

10

Dit gebeurt nu reeds. De functiebeschrijvingen die als basis dienen voor de
aanwervingsprocedures werden op centraal niveau goedgekeurd.
Voor de aanwerving van statutaire personeelsleden worden de selecties overigens
door Selor georganiseerd, waarbij in de jury telkens mensen van Selor en van de
centra vertegenwoordigd zijn.
Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden worden de selecties steeds
geleid door een P&O-medewerker van de centrale administratie en niet door iemand
van het centrumpersoneel en dit om de objectiviteit van de procedure te verzekeren.
Er dient bovendien op gewezen te worden dat aan alle indiensttredingen een
proefperiode verbonden is, die de gelegenheid biedt om het personeelslid op de
werkvloer op te volgen en om indien noodzakelijk een einde te stellen aan zijn
dienstverband indien dit noodzakelijk zou blijken.
De basisopleiding agressiebeheersing en de in 2008 gestarte opfrissing is
uniform.Deze wordt gegeven door dezelfde lesgevers in alle Nederlandstalige centra.
Voor de lessen in het CIV werd hetzelfde kader opgelegd, maar hier is nog bijsturing
nodig. Voor de lessen omgaan met agressie geldt een identieke regeling. In 2009 zal
gestart worden met enkele proefgroepen om een derde luik interculturele
communicatie toe te voegen aan dit pakket.
Deze waarborg is voorzien in het ontwerp van KB gesloten centra gelet op de
annulatie van dit artikel door de Raad van State.

Elke bewoner ontvangt bij de intake in een taal die hij begrijpt de onthaalbrochures. Er
dient toch ook melding gemaakt te worden van een nieuw initiatief om bewoners te
informeren over de werking van het centrum, meer bepaald de onthaalDVD die zal
beschikbaar zijn in de meest voorkomende talen.
Dagelijks is er contact tussen de sociaal assistenten en de dossierbehandelaar bij de
centrale diensten in Brussel.
Bewoners worden steeds met hun naam aangesproken.

OPMERKING
De wettelijke basis voor de fouille in de centra is inderdaad in de wet van 15
december 1980 opgenomen, de regels bepaald in het KB zijn de uitvoeringsregels.

Deel III. Opmerkingen van de minister en de administratie

223

Voorlopig verslag federale ombudsmannen - AANBEVELINGEN

AANBEVELING
827. Het genieten van het recht op sociale en juridische bijstand waarin het KB
gesloten centra voorziet, moet onmiddellijk verzekerd worden voor de bewoners van
het INAD-centrum.
828. Het personeel van het centrum moet aan elke nieuwe bewoner van het centrum
een informatie brochure bezorgen.

Het Inad Centrum

2. Specifieke aanbevelingen

809. Er moet op korte termijn een permanentie voor juridische eerstelijnsbijstand in de
zin van de wet van 23/11/1998 betreffende de juridische bijstand georganiseerd
worden om het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in art. 39/82, §4
van de wet effectief te maken.
817. Er moet op korte termijn een uniform elektronisch dossier uitgewerkt worden. Dat
zal de overdracht van het sociaal dossier in geval van overplaatsing van een bewoner
naar een ander centrum vereenvoudigen.

04-6-2009
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OPMERKING
In het INAD centrum krijgen de bewoners nu eveneens de informatiefiches (fiche 1
voor illegalen, fiche 7 advocaat, fiche UDN) Een informatiefiche voor INAD’s is er niet.
Wel wordt de bewoner bij de Federale Politie op de hoogte gesteld van de reden tot
weigering tot het Rijk. Deze reden wordt bij intake in het INAD-centrum nog eens
herhaald door de veiligheidsassistent. Het bewonersreglement INAD is reeds

OPMERKING
De asielzoeker aan de grens krijgt inderdaad onmiddellijk een pro deo (want hij is in
procedure en er is aldus nog geen terugdrijving gepland). Een illegale bewoner
wordt onmiddellijk bij de intake gevraagd of hij een advocaat wilt (hij krijgt ook de
informatiefiche i.v.m. UDN en ook deze i.m. pro-deo advocaten). Als een illegale
bewoner een advocaat wenst krijgt hij die ook onmiddellijk . De meeste illegale
bewoners worden bij intake al op de hoogte gebracht van hun vertrekdatum of krijgen
te horen dat ze binnen enkele dagen zullen gerepatrieerd worden. De meesten zijn
echter akkoord met hun repatriëring en vragen aldus geen advocaat. In theorie
worden zowel asielzoekers aan de grens en illegalen in de mogelijkheid gesteld
onmiddellijk een pro-deo advocaat aan te vragen. Het is wel een feit dat asielzoekers
aan de grens (als ze nog geen privé advocaat hebben) allen een pro-deo advocaat
vragen/krijgen en dat de illegale bewoners er geen vragen. Er worden nu ook
statistieken van bijgehouden.
Voor de UDN is er in alle centra een lijst opgesteld opdat het veiligheidspersoneel een
jurist kan contacteren wat ook effectief gebeurt.
Verder is het zo dat de balies zich autonoom zo georganiseerd hebben en autonoom
beslissen hoe de procedures ingevuld en uitgevoerd worden.
Het sociaal dossier wordt bijgehouden in het centrumoverkoepelende programma,
zodat het ander centrum dus onmiddellijk (zelf voor dat de bewoner er is) op de
hoogte is van het sociaal dossier.
(Dit programma zal vervangen worden door een nieuw meer uitgebreid programma.)
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AANBEVELING
808.Er moet voor gezorgd worden dat voor elke bewoner die dat wenst een prodeo
advocaat wordt aangesteld bij zijn aankomst in het centrum, of dat nu een werkdag is
of niet.

1. Algemene aanbevelingen

9. DE SOCIALE EN JURIDISCHE BIJSTAND
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AANBEVELING
1039. Het centrum 127 moet zich ervan onthouden de bewoners te ontmoedigen
gebruik te maken van hun klachtenrecht voor de commissie en moet hen juiste
informatie hieromtrent verschaffen tijdens de intake.

11. KLACHTRECHT
Specifieke aanbevelingen
Het centrum 127

944. Er dienen richtlijnen te worden opgenomen i.v.m. de aard en de hoeveelheid
van de medische gegevens die moeten worden meegegeven bij vertrek van de
bewoner.
945. De toegang tot het medisch dossier is voorbehouden aan het medisch personeel
dat gebonden is door het medisch beroepsgeheim. Concrete afspraken moeten
worden opgenomen rond het respecteren van het medisch beroepsgeheim door het
personeel en de directie.
946. Er moet een uniform geïnformatiseerd dossiersysteem worden ingevoerd in alle
centra.
951. Er moet een medische begeleiding in het INAD centrum worden voorzien
conform het KB van de centra.

AANBEVELING
939. De opsluiting van kinderen moet worden stopgezet.

1. Algemene aanbevelingen

10. DE MEDISCHE VERZORGING EN PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

831. De advocaat moet zijn cliënt in het INAD-centrum kunnen ontmoeten en dat met
de vereiste eerbiediging van de vertrouwelijkheid van deze gesprekken, en dat
zonder te wachten op de bouw van het nieuwe centrum zoals beslist op 27/04/2007
door de Ministerraad.

829. Er moet op korte termijn een fiche uitgewerkt worden over de uitwijzing van
bewoners die als ‘inadmissables‘ beschouwd worden en dat in de meest gangbare
talen.

04-6-2009
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OPMERKING
De Infofiche i.v.m. klachtencommissie wordt gegeven bij de administratieve intake.
Personeel moet het eveneens mondeling vermelden bij intake. Controle gebeurt
nadien via de sociale intake (dit laatste is een recente maatregel). Dit stelt soms
problemen , want sommige bewoners kunnen niet lezen of de infofiches zijn (nog) niet
beschikbaar in hun taal , zodat het dan niet steeds gegeven wordt. Daarom dient het
ook steeds mondeling toegelicht. Onderhandeling via de directie wordt geprefereerd,
maar dat betekent niet dat de bewoners (bewust) niet geïnformeerd worden of hen

Patiëntenrecht zegt dat de bewoner ten aller tijde toegang heeft tot zijn medisch
dossier. In de praktijk worden medische attesten enkel afgegeven aan de bewoner
en het is dan ook de bewoner die zijn dossier geeft aan derden (maw niet de
medische dienst schendt het beroepsgeheim).
De ICT dienst onderzoekt momenteel welk medisch programma het best kan worden
aangekocht voor alle centra.
De medische begeleiding conform het KB wordt voorzien door MEDA.
Elke maandag en op vraag gaat een verpleegster van het TC naar het INAD-centrum.
Bij intake wordt aan de bewoner gevraagd of hij de medische dienst wil zien.

OPMERKING
Beslissing om vanaf 01/10/2008 geen kinderen meer op te sluiten in de gesloten
centra (uitgezonderd : die gezinnen die niet voldoen aan de voorwaarden voor
binnenkomst -aan de grens).
Er worden reeds inspanningen geleverd om dit zo goed mogelijk te realiseren zowel
in België als bij terugkeer.

aangepast op basis van de opmerkingen (namelijk recht op advocaat, aanvraag
gesprek psycholoog/directie ed). Er is een formulier waarbij de bewoner bij intake
tekent dat hij op de hoogte gesteld is van beroepsmogelijkheden en pro-deo, reden
van opsluiting en mogelijkheid bezoek verpleegkundige, in voege vanaf januari.
Bezoek aan de bewoners van het INAD-centrum is toegelaten en staat nu ook
vermeld in bewonersreglement (wel via de Federale Politie).
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Voorlopig verslag federale ombudsmannen - AANBEVELINGEN

67. De DVZ en de directie van het INAD-centrum moeten een permanentie van een
sociale dienst en een psycholoog verzekeren.

66. Er moet op korte termijn een afzonderlijk KB worden uitgewerkt voor het INADcentrum.

AANBEVELING
65. De DVZ moet het KB gesloten centra onmiddellijk en zonder voorbehoud
toepassen op het INAD-centrum.

2. Specifieke aanbevelingen
Het Inad-centrum

AANBEVELING
55. De dienst Vreemdelingenzaken moet in de definitie van het toepassingsgebied
van de gedragscode uitdrukkelijk vermelden dat deze laatste eveneens van
toepassing is op de centrumdirecteurs. De code moet immers gelden voor het
volledige personeel van de centra.
58. De gedragscode moet permanent het voorwerp zijn van opleiding en opvolging
binnen het personeel.
59. Het statuut van de code, de sancties verbonden aan het niet naleven van zijn
voorschriften en de rechtsmiddelen moeten duidelijk bepaald worden.

1. Algemene aanbevelingen

1. ORGANISATIE

04-6-2009

1

Opmerkingen en zaken die reeds gerealiseerd zijn sinds juni 2008 :
- de sociale begeleiding (uitleg leefregels, reden van opsluiting, juridische bijstand,
procedures enz… + betekenen en uitleggen van beslissingen) g ebeurt door de

OPMERKING
Naar analogie met het KB van de centra zijn er instructies van de adviseur-generaal
betreffende de werking van het INAD-centrum.
Terzake wordt ook verwezen naar het huishoudelijk reglement van het INAD-centrum.
Voor het INAD-centrum werd recent een ontwerp van KB uitgewerkt dat eerstdaags
aan het Staatshoofd zal worden voorgelegd ter ondertekening.

In geen geval kan een gedragscode exhaustief voor elke inbreuk specifiek alle
mogelijke maatregelen opnemen die eruit kunnen voortvloeien en die trouwens de
toepassing zijn van de bestaande reglementering.
Indien het gesteld gedrag aanleiding zou geven tot een tuchtmaatregel is het
overigens zo dat steeds de beroepsmogelijkheden worden opgenomen.

Dat is reeds zo.

OPMERKING
De gedragscode is ook van toepassing op de centrumdirecteur als volwaardig
personeelslid van de centra.

Legende voor de tabel met opmerkingen van DVZ :
Blauw
Aanbevelingen die reeds gerealiseerd waren tijdens het onderzoek van de federale ombudsman.
Aanbevelingen die sinds het afronden van het onderzoek van de federale ombudsman gerealiseerd werden.
Groen
Zwart
Opmerkingen die niet vallen onder bovenstaande.

De aanbevelingen uit het voorlopig verslag van de federale ombudsmannen - opmerkingen per aanbeveling die DVZ reeds gerealiseerd had
tijdens het onderzoek van de federale ombudsmannen en sinds het afronden van het onderzoek.
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3. Algemene opmerkingen van de Dienst
Vreemdelingenzaken

De redactie van het rapport met illustratie van individuele gevallen
In de loop van het rapport wordt er in ‘kaders’ een aantal individuele gevallen uiteengezet of geciteerd.
Gezien de aangehaalde situaties waarvan er zich ook buiten de periode van het onderzoek situeren, wordt
aangenomen dat deze informatie is bekomen van NGO’s. Deze individuele gevallen werden opgenomen
alsof wat in het kader staat een correcte weergave is van de situatie en zonder enige referentie naar het
aantal gevallen die zich in dezelfde situatie zouden bevinden. Ze zijn dan ook in een audit niet op hun
plaats, want ze zijn een louter subjectieve keuze die het rapport kleuren en tendentieus laten overkomen. Ze
zijn bovendien van enige objectiviteit gespeend. Wat er in opgenomen is, is wat de bewoner verklaard
heeft. Een aftoetsing van de reactie van de centrumdirectie of rapporten ter zake waren minstens op hun
plaats. Het blijkt dat ze uit hun context zijn gehaald en vooral een eenzijdige kijk geven op het voorval.
De teneur van het rapport wordt dan ook als subjectief ervaren.
Aanbevelingen op basis van deze bemerkingen zijn dan ook betwistbaar.
De vergelijking met de strafinstellingen
Verscheidene malen wordt in het rapport verwezen naar de strafinstellingen.
Er dient opgemerkt te worden dat het KB ‘gesloten centra’ (dd 2 augustus 2002) dateert van voor de nieuwe
wetgeving van de penitentiaire instellingen (dd.12/1/2005). Bij de opmaak van het KB ‘gesloten centra’ werd
wel al rekening gehouden met de studie van professor Dupont van de KULeuven (die later als basis zou
dienen
voor de wet van 12/1/2005) en werd er al geanticipeerd op bepaalde fundamentele aspecten.
De gesloten centra zijn GEEN strafinstellingen: de missie van beide instellingen is verschillend.
De gesloten centra verschillen fundamenteel van de penitentiaire instellingen. In de strafinstellingen wordt
een totaal ander regime toegepast dat veel restrictiever is dan dit in de centra. In de gevangenissen vertrekt
men van een individueel cellulair regime. Disciplinaire maatregelen zijn dan ook van een andere orde. In de
gesloten centra vertrekt men van een open, groepsregime in vergelijking met dit van de strafinstellingen. Om
een persoon op een cellulair regime te plaatsen, zoals dat in de strafinstellingen normaal het geval is, moet
men in de centra al overgaan tot ofwel een disciplinaire maatregel van isolatie (wat bovendien strikt beperkt
is in de tijd) of een aangepast regime.
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De context en aftoetsing van het uitvoeren van de opdracht van de gesloten centra
In heel het rapport wordt voorbij gegaan aan de doelstelling van de gesloten centra, namelijk het
vasthouden en verwijderen van hoofdzakelijk personen die reeds voorheen een bevel om het grondgebied
te verlaten hebben ontvangen en die weten dat ze het risico lopen om gedwongen te worden verwijderd en
in een gesloten centrum te belanden. Het betreft in wezen wel personen die weigerden vrijwillig het land te
verlaten.
Dit gegeven komt slechts in zeer beperkte mate aan bod in het rapport. Het betreft een opdracht die in
wezen tegen de wil in gaat van diegenen die worden vastgehouden.
De afweging of de veiligheidsmaatregelen, de leefregels etc. in verhouding staan met de problematiek en de
opdracht wordt niet gemaakt.
Heel de werking van de centra naar de bewoners toe moet in dit referentiekader geplaatst worden en de
aftoetsing van de verschillende items en maatregelen aan de normen zou binnen dit gegeven moeten
geplaatst worden en afgewogen worden.
Er wordt geen rekening gehouden met de situatie dat bij de aanvang van de centra de interne leefregels
veel soepeler waren en dat dit aanleiding gaf tot zeer vele ontsnappingen, algemene opstand en brand.
Ook wordt er op geen enkel moment melding gemaakt van de continue inspanningen die geleverd worden
om ondanks deze moeilijke opdracht steeds te trachten de leefregels soepeler te maken, wat in de centra
ook in CIB en CIM de laatste jaren werd gedaan.
Het voortdurend streven naar verbetering, naar een meer humane vasthouding en een beter resultaat wordt
niet vermeld. Binnen deze context kan nog meegedeeld worden dat er al heel wat wijzigingen en
verbeteringen zijn geïmplementeerd sedert de laatste bezoeken. Deze zullen u later worden meegedeeld
(ze maken immers geen deel uit van het rapport).
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Uiteraard zou de toestand in de gesloten centra totaal anders zijn indien het vertrekpunt ook een cellulair
regime zou zijn.
Ook moet in rekening gebracht worden dat in de penitentiaire instellingen het gedrag van de gedetineerde
een invloed kan hebben op de termijn van de vasthouding. Immers met goed gedrag kan men sneller
vrijkomen. In de gesloten centra is deze regel helemaal niet van toepassing. Goed gedrag kan niet beloond
worden met een vrijstelling. Immers de opdracht is de verwijdering van het grondgebied ongeacht het
gedrag van betrokkene.
Het Inad centrum
In het rapport wordt verscheidene malen aangehaald dat dit centrum aan een aantal voorwaarden niet
voldoet. Dit wordt evenwel in geen enkel geval afgewogen tegen het korte verblijf (gemiddeld 2.2) dat in dit
centrum, net omwille van deze omstandigheden, gegarandeerd wordt.
Ook het aantal bewoners dat er gemiddeld verblijft is zeer beperkt (gemiddeld 6).
De situatie van het INAD-centrum is enigszins anders dan deze van de gesloten centra.
Toepasselijke regels:
Naar analogie met het KB van de centra zijn er instructies van de Adviseur-generaal betreffende de werking
van het INAD-centrum en er is het huishoudelijk reglement van het INAD-centrum.
Mbt het personeel:
In het personeel voorzien voor het TC 127, is tevens dit voor het INAD inbegrepen.
Mbt budget:
De verblijfskosten van het INAD zijn berekend in het jaarverslag van het TC127.
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Mbt medische bijstand:
Het INAD bevindt zich op het grondgebied van de nationale luchthaven. Aangezien er ernstige beperkingen
bestaan i.v.m. de toegang tot de luchthaven, werden afspraken gemaakt met de uitbater van de
luchthaven,BAC en MEDA (= de medische dienst die instaat voor de medische zorgen op het grondgebied
van de luchthaven), waarbij de medische hulpverlening door MEDA gebeurt.
Mbt de begeleiding van de bewoners:
De sociale begeleiding gebeurt door de VA-begeleiders. Zij zijn allen op de hoogte van de procedures en
kunnen uitleg geven aan de bewoner ivm de reden van weigering tot het grondgebied. Bij het nemen van
deze beslissing, werd de bewoner reeds op de hoogte gebracht door de Federale Politie, bij binnenkomst in
het INAD wordt die reden nogmaals herhaald. Indien twijfel of bijkomende vragen, zal het INAD personeel
het niet nalaten om contact op te nemen met de Federale Politie of met de grensinspectie of met de
luchtvaartmaatschappij (MPOT, TSO) om bijkomende info te verstrekken of om alternatieve oplossingen te
bieden.
Om discussies te vermijden is er sinds 2009 een speciaal formulier waarbij de bewoner bij de intake tekent
dat hij op de hoogte gebracht werd van zijn rechten (prodeo, RVV ed) en omstandigheden van de opsluiting.
Bewoners van het INAD kunnen een beroep doen op de psycholoog van het TC. De psycholoog van het TC
bezoekt het INAD-centrum. De psychologen van het MPOT komen bijna dagelijks naar het INAD.

De Kwetsbare groepen:
Algemeen
In de centra bestaan er verschillende teams die instaan voor de omkadering van de bewoners.
Deze teams vergaderen op dagelijkse basis onder leiding van het directielid dat de bewonersproblematiek
onder de bevoegdheid heeft om een multidisciplinaire omkadering te verzorgen en het overige personeel de
nodige instructies ter zake te geven.
Wanneer er zich bijzondere gevallen voordoen in de centra wordt er verwacht van de centra dat ze dit
melden aan de centrale diensten om de gepaste maatregelen te kunnen treffen en om een speciale
omkadering bij de verwijdering of de opvang in het land te regelen of hen op het grondgebied toe te laten.
Zo werden er ook in het verleden een aantal bewoners op initiatief van DVZ geregulariseerd.
De niet begeleide minderjarigen
Deze groep wordt niet meer vastgehouden. De personen die aan de grens worden geweigerd en verklaren
minderjarig te zijn en waarvan de leeftijd wordt betwist, worden in afwachting van de leeftijdsbepaling
uitgevoerd door de Voogdij dienst, vastgehouden. In bijna alle gevallen blijkt dat deze groep rond de 18 jaar
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of ouder is (92% tw 23 van de 25). Van de 23 werden er 14 minderjarig verklaard omdat de leeftijdsbepaling
een afwijkingsmarge heeft. Men moet er evenwel mee rekening houden dat deze groep het voordeel van de
twijfel geniet maar eigenlijk waarschijnlijk wel meerderjarig is en zeker voldoende matuur is om aldus
beschouwd te worden.
De families met kinderen
In heel het rapport wordt geen rekening gehouden met de beslissing van Minister Turtelboom om vanaf
01.10.08 geen gezinnen met kinderen meer vast te houden in de centra behalve deze die geweigerd
worden aan de grens om het grondgebied binnen te komen (wordt foutief opgenomen in rapport: alsof
asielzoekers op het grondgebied en Dublin gevallen nog worden vastgehouden).
Hierbij moet vermeld worden dat het alternatief in privéhuizen werd ontwikkeld. Families worden vanaf
oktober dan ook vastgehouden in privéwoningen waar ze een zeer grote mate van vrijheid en autonomie
genieten.
Het aantal families dat nog in de gesloten centra werd vastgehouden sedert deze periode is dan ook zeer
beperkt. Bovendien worden families met minderjarige kinderen overgebracht naar het RC 127bis omdat er
daar meer mogelijkheden zijn voor bezoek en er meer privacy kan geboden worden.

Mindervalide personen
Voor deze doelgroep werden geen specifieke instructies opgesteld gezien het aantal zeer beperkt is en
ieder geval apart moet beoordeeld en opgevolgd worden. Dit betekent geenszins dat voor deze categorie er
geen bijzondere aandacht zou zijn binnen de organisatie van de centra.
Uit de praktijk blijkt dat op basis van adviezen van de medische diensten voor mindervalide personen
prothesen ed. aangekocht worden of bijkomende onderzoeken verricht worden.
Personen met een mobiliteitsprobleem kunnen in het CIV terecht waar er wel aangepaste infrastructuur
voorhanden is.
Zwangere vrouwen.
Voor zwangere vrouwen werden instructies gegeven met betrekking tot de opvolging en de mogelijkheden
van verwijdering.
Alleenstaande ouders met minderjarigen
Onder families worden ook alleenstaande ouders met minderjarige kinderen begrepen. Deze worden dus
niet langer vastgehouden in de gesloten centra, tenzij ze geweigerd werden aan de grens. In principe
worden ze opgevangen in het RC 127 bis.
Voor personen die slachtoffer geworden zijn van folteringen of die ernstige vormen van psychologisch,
fysiek of seksueel geweld ondergingen, zijn er heel wat maatregelen voorhanden. Vooreerst is er de
mogelijkheid tot aanvraag van subsidiaire bescherming (en asiel).
Voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel worden de gespecialiseerde centra ingeschakeld.
De psycholoog van het centrum kan deze personen ook een bijzondere aandacht schenken.
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Personen met mentale aandoeningen en drugsverslaafden
Deze personen krijgen wel heel wat aandacht. Het is deze categorie die van de psychologen en de
medische diensten extra zorgen vragen en waarvoor gezocht wordt naar andere opvangmogelijkheden
indien dit aangewezen is. Er wordt in het rapport niet in rekening gebracht dat er ter zake te weinig
aangepaste infrastructuur aanwezig is (gemeenschapsbevoegdheid) ook voor de legale bevolking en dat
deze personen al uit inrichtingen afkomstig zijn, daar gaan lopen zijn of er niet meer gewenst zijn. Deze
personen komen in de gesloten centra terecht omdat ze rondzwerven en in de maatschappij voor overlast
zorgen. Dikwijls zijn ze door hun familie in de steek gelaten en wenst de familie indien ze opgespoord wordt
niet meer in te staan voor hun opvang. Zoals in het rapport van Decat vermeld, staan de
omkaderingsdiensten van de centra voor de keuze ze te houden of ze opnieuw te dumpen op straat. Dat het
dumpen op straat als een minder goede oplossing wordt beschouwd, wordt niet in rekening gebracht. In het
rapport vermeldt men enkel dat ze te lang verblijven in de centra en dat dit als een onmenselijke
behandeling moet beschouwd worden. (914).

Deel IV. Aanbevelingen
1. Algemene aanbevelingen
Organisatie – de gedragscode
1.

De gedragscode moet permanent het voorwerp zijn van opleiding en opvolging bij het personeel.

2. Het statuut van de gedragscode, de sancties verbonden aan het niet naleven van zijn voorschriften
en de rechtsmiddelen hiertegen moeten duidelijk bepaald worden.
3. De gedragscode moet zich toespitsen op de bijzondere eisen verbonden aan het werk in gesloten
centra. Alle richtlijnen die de deontologische code overlappen moeten eruit verwijderd worden.

5. De dienst Vreemdelingenzaken moet de ’code leidinggevende’ weglaten uit de gedragscode. De
’code leidinggevende’ bevat eerder managementprincipes.

Bevolking in de centra
6. De opsluiting van kinderen is niet te verantwoorden, noch juridisch, noch medisch. Er moet dus
onmiddellijk een einde komen aan het vasthouden van kinderen in de centra. De opsluiting van
gezinnen met kinderen in de centra dient uitdrukkelijk uitgesloten te worden door de wet, zoals reeds
gebeurd is voor de niet begeleide buitenlandse minderjarigen.
7. In ieder geval, kan een beslissing tot vasthouding die de opsluiting van een kind tot gevolg heeft,
enkel in laatste instantie genomen worden, na uitputting van alle andere alternatieven. Uit de
motivering moet bovendien blijken dat prioriteit werd gegeven aan het hogere belang van het kind.
8.

De Opvangrichtlijn moet worden omgezet voor de gesloten centra.

9. De in de Opvangrichtlijn beoogde kwetsbare groepen moeten een bijzondere aandacht genieten
in de gesloten centra. Bedoeld worden minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, personen met een
handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en personen
die het slachtoffer werden van foltering, verkrachting of andere ernstige vormen van psychologisch,
fysiek of seksueel geweld.
10. De dienst Vreemdelingenzaken moet betrouwbare gegevens verzamelen en registreren om de
doeltreffendheid van de opsluiting met het oog op verwijdering te evalueren. Deze gegevens moeten
bekendgemaakt worden, conform de vereisten van administratieve transparantie.
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4. De dienst Vreemdelingenzaken moet in de definitie van het toepassingsgebied van de
gedragscode uitdrukkelijk vermelden dat zij ook van toepassing is op de centrumdirecteurs. De code
moet immers gelden voor al het personeel van de centra.
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11. De verwijdering van buitenlandse gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten en illegaal in
het land verblijven, moet gebeuren vanuit de gevangenis.
12. Bij een aanvraag tot overplaatsing, moet de directie van het centrum rekening houden met alle
door de bewoner aangehaalde elementen en er in de mate van het mogelijke gevolg aan geven,
ervoor zorgend dat haar beslissing niet op onevenredige wijze afbreuk doet aan de belangen van de
bewoner.
13.

De centra moeten systematisch gebruik maken van de overplaatsingsfiche.

14. De opsluiting van de ‘Dublin gevallen’ kan enkel gebeuren als het resultaat van een redelijk en
objectief onderzoek van de specifieke situatie van elke betrokken vreemdeling dit verantwoordt.

Materiële omstandigheden
15. Er moet absolute prioriteit gegeven worden aan de uivoering van het project voor de bouw van
een nieuw centrum ter vervanging van het INAD-centrum en het centrum 127 en dit volgens de
minimumnormen die als referentie dienen in de open opvangcentra en de normen van het CPT.
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16. Zolang er nog gezinnen in de centra worden vastgehouden, moet dit gebeuren in individuele
uitgeruste wooneenheden (bedden, wastafel, douche, toilet, keuken …) en de organisatie van het
verloop van de dag van de kinderen moet aan de ouders overgelaten worden.
17. Om een normaal gezinsleven te kunnen leiden, moeten gezinnen met kinderen van meer dan 10
jaar, als zij dat wensen, kunnen beschikken over aparte kamers.
18. Wanneer de kinderen de kamer delen met de ouders, moet gezorgd worden voor een scheiding
tussen de slaapruimte van de ouders en deze van de kinderen.
19. Zolang er nog kinderen in de centra worden vastgehouden, moeten maatregelen getroffen
worden om te voorkomen dat ze in de sanitaire ruimtes in contact komen met andere volwassenen
dan hun ouders.
20. De dienst Vreemdelingenzaken moet er voor zorgen dat minstens één gesloten centrum
bewoners met beperkte mobiliteit naar behoren kan opvangen in een hiervoor aangepaste structuur.
21. Wanneer de infrastructuur op zich al een gevangenissfeer uitstraalt, moet de directie er in het
bijzonder op letten dat dit de werking van het centrum niet beı̈nvloedt.
22. De douchezalen moeten op korte termijn uitgerust worden met een doeltreffend
verluchtingsysteem.
23.

Er moet sanitair aangekocht worden dat bestand is tegen intensief gebruik.

24.

Het sanitair moet planmatig vernieuwd worden.

25. In de slaapgelegenheden moet elke bewoner zijn recht op intimiteit en de eerbiediging van zijn
privéleven kunnen vrijwaren.
26.

Iedere bewoner moet een eigen lichtpunt en een eigen stopcontact hebben.
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27.

Alle leefruimtes moeten planmatig opgeknapt worden.

28. De maaltijden mogen niet opgediend worden in een lokaal dat op hetzelfde ogenblik gebruikt
wordt voor andere activiteiten.
29. De centra moeten meer afwisseling in de maaltijden brengen om de verscheidenheid in
eetgewoonten van de bewoners te respecteren en regelmatiger activiteiten organiseren waarbij deze
kunnen helpen bij de bereiding van de maaltijden.
30. Het FAVV moet alle plaatsen controleren waar maaltijden worden bereid, opgewarmd of
verdeeld, evenals de plaatsen waar voedingswaren worden bewaard.
31. De centra moeten ervoor zorgen dat de bewoner de inventarislijst van zijn persoonlijke
bezittingen die hij in bewaring geeft, verstaat.
32. Vermits hiervoor geen wettelijke basis bestaat, moeten het centrum 127bis, het CIB, het CIM en
het CIV afzien van het vragen van een waarborg. De dienst Vreemdelingenzaken moet de bijlage van
18 april 2007 bij zijn dienstnota 0/07/94 intrekken die deze waarborg voorziet.

Leefregels

34. Er moeten individuele kamers ingericht worden die de bewoners die het wensen, de
mogelijkheid bieden om zich tijdelijk uit de groep terug te trekken.
35. Het contact tussen vrouwen en mannen in de centra moet overdag bevorderd worden en de
restricties op het contact tussen de verschillende categorieën van bewoners moeten beperkt worden
tot het strikt noodzakelijke.
36. In het INAD-centrum, het centrum 127 en het centrum 127bis moeten onmiddellijk individuele
kasten geplaatst worden waarin de bewoners hun persoonlijke bezittingen achter slot kunnen
opbergen.
37. De beperkingen die tijdens de disciplinaire afzondering aan de bewoners kunnen opgelegd
worden, moeten in het KB gesloten centra limitatief bepaald worden.
38. Elk risico op verwarring tussen de disciplinaire afzondering en de plaatsing in een aangepast
regime moet worden vermeden. Daarom:
- mag de bewoner die uit disciplinaire afzondering komt, niet om dezelfde redenen in een
aangepast regime worden geplaatst;
- kan de plaatsing in een aangepast regime enkel gebeuren omwille van veiligheidsredenen of van
de rust in de groep en nooit bij wijze van sanctie;
- moet de bewoner tijdens het aangepast regime verblijven in een speciaal daartoe ingerichte
kamer die duidelijk verschilt van de cellen voor disciplinaire afzondering;
- moet elke opgelegde inperking van het gewone regime verantwoord worden en berusten op
redenen die verband houden met de veiligheid of de rust in de groep.
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33. Het regime van het groepsleven moet herzien worden, om de bewoners meer autonomie te
verlenen. De beperkingen op de individuele vrijheid van de bewoners binnen het centrum mogen niet
verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het gemeenschapsleven te organiseren.

Deel IV. Aanbevelingen

39. De voorwaarden voor het plaatsen in aangepast regime, de duur en de opvolging ervan, alsook
de beperkingen die eraan verbonden kunnen zijn, moeten in het KB gesloten centra worden
opgenomen. De mogelijkheden tot verlenging van dit aangepast regime moeten vastgelegd worden en
onder het toezicht geplaatst worden van de directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken.
40. De instructies van de dienst Vreemdelingenzaken moeten een duidelijk onderscheid maken
tussen de regels van het toegekend aangepast regime en die van het gedwongen aangepast regime.
41. Alle centra moeten eenvormige evaluatie- en opvolgingsfiches voor het aangepast regime
gebruiken. Het model dat in het CIV gebruikt wordt, kan gelden als inspiratiebron bij de opmaak van
deze fiches.
42. De regels van de afzondering voor de verwijdering, de duur en de opvolging ervan, alsook de
beperkingen die eraan verbonden kunnen zijn, moeten in het KB gesloten centra worden opgenomen.
De praktijk in de verschillende centra moet worden geharmoniseerd.
43. Het principe van participatief beheer moet in het KB gesloten centra opgenomen worden, zodat
het voor alle centra geldt.
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44. De bewoners moeten correcte informatie krijgen over het verloop van de dag. Deze en alle
andere nuttige informatie over het leven in de vleugel moet in de vleugel uitgehangen worden op
valven die hiervoor bestemd zijn en moet actueel gehouden worden.
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Activiteiten, bezoldigde taken, onderwijs en erediensten
45. In overeenstemming met de letter en de geest van artikel 69 van het KB gesloten centra moeten
de activiteiten in de centra hoofdzakelijk gericht zijn op het bevorderen van de persoonlijke
ontwikkeling van de bewoners, niet op het stimuleren van hun terugkeer. Ook activiteiten die nuttig
kunnen zijn bij de terugkeer van de bewoners naar hun land dienen hierop gericht te zijn.
46. Om te verzekeren dat in alle centra voldoende activiteiten georganiseerd worden, moet er een
gestandaardiseerde maandelijkse activiteitenplanning worden opgesteld, die voor alle centra en voor
alle bewonersgroepen (volwassenen, minderjarigen, gezinnen …), de aard van de voorgestelde
activiteiten (recreatief, cultureel, sportief, educatief) bepaalt, alsook de duur ervan en, desgevallend, of
de activiteit intern of in samenwerking met een externe partner wordt georganiseerd.
47. Iedere bewoner moet dagelijks aan meerdere activiteiten kunnen deelnemen, waarvan één van
educatieve aard moet zijn.
48. De bewoners moeten een gelijke toegang tot de activiteiten hebben, ongeacht het centrum
waar ze verblijven en de vleugel of de blok waartoe ze behoren.
49. De openingsuren van de centrumbibliotheken moeten uitgebreid worden. De bibliotheken
moeten een gevarieerd aanbod aan boeken ter beschikking stellen van de bewoners in de in het
centrum meest gebruikte talen.
50.

Het centrum moet toegang geven tot verschillende buitenlandse televisiezenders.

Deel IV. Aanbevelingen

51. De centra moeten een internetruimte ter beschikking stellen van de bewoners zodat zij
rechtstreeks toegang kunnen hebben tot het internet, zonder dat ze hiervoor langs de sociale dienst
moeten gaan.
52. De randvoorwaarden om de toegang tot de informatie van de verschillende media te beperken
moeten gepreciseerd worden om te voldoen aan de voorwaarden van noodzakelijke
voorzienbaarheid in het licht van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
53.

Het aanbod van de educatieve vorming voor volwassenen moet verruimd worden.

54.

Elk centrum moet over een aangepast lokaal beschikken voor morele en religieuze beleving.

Contacten met de buitenwereld
De controle van de briefwisseling moet wettelijk omkaderd worden.

Deze omkadering moet voorzien in:
- de mededeling aan de bewoner van een gemotiveerde beslissing voor elke beperking op het
recht tot briefwisseling en voor elke schending van het briefgeheim;
- dezelfde uitzonderingen op de controle van de briefwisseling als die welke in artikels 57 en 66
van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de
gedetineerdenvermeld worden.
56. De centra moeten de uitgaande briefwisseling bezorgen aan of versturen naar de bestemmeling
aangegeven door de bewoner.
57. Beslissingen die de briefwisseling, het gebruik van de telefoon of het bezoek beperken, moeten
gemotiveerd en meegedeeld worden aan de bewoner.
58. De directies van de gesloten centra moeten er voor zorgen dat de bewoners dagelijks hun
persoonlijke gsm kunnen gebruiken.
59. De directies van de gesloten centra moeten het vertrouwelijke karakter van de
telefoongesprekken vrijwaren.
60. De dienst Vreemdelingenzaken moet met de telefoonoperatoren een verminderd tarief voor de
centra onderhandelen.
61. De centra moeten de praktijk van het CIM overnemen om telefoonkaarten tegen een voordelig
tarief voor de bewoners te verkrijgen.
62.

Er moet een systeem voor inkomende oproepen voor de bewoners ingevoerd worden.

63. De directies van de gesloten centra moeten verzekeren dat het recht van de bewoner om
dagelijks met zijn advocaat te telefoneren tussen 8 en 22 uur ten volle gerespecteerd wordt.
64. De beslissing om een bezoeker de toegang tot een centrum te ontzeggen of zijn bezoek af te
breken moet gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld worden aan de bewoner en/of de bezoeker.
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55.

Deel IV. Aanbevelingen

65. Het KB gesloten centra moet de mogelijkheid om bezoek in een afzonderlijk lokaal te ontvangen
uitbreiden tot andere bezoekers dan deze opgesomd in het vernietigde artikel 29, en in het bijzonder
tot de familieleden. De centrumdirecties moeten er op toezien dat de bezoeken aan de bewoners in
de nodige discretie kunnen plaats hebben.
66. De modaliteiten voor de toekenning en de intrekking van de machtiging tot toegang tot de
centra en tot bezoek van de NGO’s moet wettelijk en/of reglementair geregeld worden.
67. De Nederlandstalige en Franstalige versie van artikel 15 van het KB gesloten centra moeten in
overeenstemming worden gebracht. In de Nederlandstalige versie is de gratis telefoonoproep beperkt
tot het nationale net. In de Franstalige versie is er geen beperking.
68. Artikel 27 van het KB gesloten centra over de fouillering van de bezoekers moet opgeheven
worden. Omdat de fouillering van het lichaam een inbreuk vormt op de eerbiediging van het
privé-leven moet zij geregeld worden door de wet die, conform artikel 22, eerste lid van de
Grondwet, de voorwaarden ervan moet vastleggen. Vanaf 1 juni 2008 wordt zij geregeld door artikel
74/8, § 5 van de Wet.

Tuchtregime
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69. Het KB gesloten centra moet zo gewijzigd worden dat veiligheidsmaatregelen en
tuchtmaatregelen duidelijk van elkaar onderscheiden worden.
70. De bewoner die het voorwerp is van een tuchtmaatregel dient procedurele waarborgen te
genieten die op zijn minst gelijk zijn aan de waarborgen die aan de gedetineerden van gemeen recht
worden gegeven.
71. De bewoner moet gedurende de volledige tuchtprocedure een beroep kunnen doen op een
neutrale en onpartijdige tolk.
72. De bewoner moet vóór zijn verhoor inzage krijgen in het verslag van het incident dat hem ten
laste wordt gelegd. Dit recht moet in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.
73.

De bewoner moet gehoord worden door degene die de tuchtsanctie oplegt.

74. De door de bewoner in het kader van zijn procedure ter verdediging aangevoerde argumenten
moeten nauwkeurig en getrouw worden opgetekend in het tuchtverslag. De bewoner moet een kopie
van het verslag krijgen indien hij daarom verzoekt.
75. Elke tuchtmaatregel moet opgenomen worden in een register dat daar speciaal voor wordt
bijgehouden.
76. Alle plichten van de bewoners (opgenomen in artikel 85 tot 91 van het KB gesloten centra), alle
types inbreuken (opgenomen in artikel 96 van het KB gesloten centra), en alle sancties die kunnen
worden opgelegd (opgenomen in artikel 98, § 1, van het KB gesloten centra) moeten uitdrukkelijk in
de huishoudelijke reglementen van de centra worden opgenomen.
77.

De centra moeten een bijzonder register van de dwangmaatregelen bijhouden.

78.

Er moeten controlemodaliteiten voor de toepassing van dwangmaatregelen worden vastgelegd.

Deel IV. Aanbevelingen

79. De centra moeten een kopie van de tuchtverslagen en van de verslagen over dwangmaatregelen
naar de dienst Vreemdelingenzaken sturen.
80. De dienst Vreemdelingenzaken moet controle uitoefenen op de sancties en dwangmaatregelen
die in de centra worden opgelegd en op basis daarvan een preventief en corrigerend beleid voeren.
81. De centra moeten een interne monitoring doen met een mogelijkheid tot herziening van de
sancties.

Veiligheid en ordehandhaving
82. De bewoners moeten tijdens de intakeprocedure het huishoudelijk reglement ontvangen in een
taal die ze verstaan.
83. Een uniforme methode van fouilleren die in overeenstemming is met het nieuwe artikel 74/8, § 5
van de Vreemdelingenwet en transparant is voor de bewoner moet dringend vastgelegd worden.
Artikel 10 van het KB gesloten centra moet opgeheven worden.
84. Het principe van dynamische veiligheid moet in het KB gesloten centra opgenomen worden.

86. De dienst Vreemdelingenzaken en de centra moeten hun communicatie over de evolutie van de
administratieve dossiers van de bewoners coördineren en verbeteren.
87. De dienst Vreemdelingenzaken moet zorgen voor de harmonisatie van de profielen van het
personeel voor de centra en voor de kwaliteit van de aanwervingen.
88. De opleiding in agressiebeheer moet uitgebreid worden.
89. Alle centra moeten duidelijke en uitvoerige documentatie en schriftelijke richtlijnen aan hun
personeel bezorgen over de toepassing van de reglementering en de veiligheidsinstructies en, om
arbitraire tussenkomsten te vermijden, zich ervan vergewissen dat deze gekend zijn.
90. Het personeel van de centra moet het reglement gematigd en welwillend toepassen en daarbij
voor ogen houden dat de regels ten dienste van de mensen staan en niet omgekeerd.
91. Het uniform van het veiligheidspersoneel moet aangepast worden zodat het duidelijk te
onderscheiden is van dat van de politie of andere veiligheidskorpsen.

De sociale en juridische bijstand
92. Er moet op korte termijn in de centra een permanentie voor juridische eerstelijnsbijstand
georganiseerd worden in de zin van de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand.
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85. De directies van de centra moeten nu al dynamische veiligheidspraktijken toepassen geı̈nspireerd
op wat in het centrum 127 en in het CIB gebeurt: waardering van de bewoner via activiteiten waarbij
een beroep wordt gedaan op zijn persoonlijke competenties, toegankelijkheid van het personeel,
gezamenlijke activiteiten met de bewoners, institutionalisering van de dialoog, interculturele kennis ...

Deel IV. Aanbevelingen

93. De juridische tweedelijnsbijstand in de zin van de wet van 23 november 1998 betreffende de
juridische bijstand moet op korte termijn gereorganiseerd worden om te garanderen dat er tijdig een
advocaat aangeduid wordt zodat het recht op beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien
in artikel 39/82, § 4, van de wet ook effectief kan uitgeoefend worden.
94. Er moet voor gezorgd worden dat voor elke bewoner die dat wenst een pro deo advocaat wordt
aangesteld bij zijn aankomst in het centrum, of dat nu op een werkdag is of niet.
95. Het vertrouwelijke karakter van de telefoongesprekken die de bewoner kan hebben met zijn
advocaat moet verzekerd worden.
96.

De bewoner moet een maatschappelijk assistent kunnen zien zodra hij er nood aan heeft.

97. Het personeel van de centra moet voor de vertaling van aan de bewoner meegedeelde
informatie over de redenen van zijn vasthouding, in het bijzonder, en over zijn juridische situatie, in het
algemeen, uitsluitend een beroep doen op een tolk en niet op andere bewoners (volwassenen of
kinderen) en dat om het privéleven en het vertrouwelijk karakter van de gesprekken die een bewoner
kan hebben met het personeel te eerbiedigen en om er zeker van te zijn dat de vertaalde informatie
correct is.
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98. De bewoner of zijn advocaat moet inzage hebben in het sociaal dossier in overeenstemming met
de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
99. Er moet op korte termijn een uniform elektronisch sociaal dossier uitgewerkt worden. Dat zal de
overdracht van het sociaal dossier in geval van overplaatsing van een bewoner naar een ander centrum
vereenvoudigen.
100. De rol van terugkeerfunctionaris moet gescheiden worden van de functie van maatschappelijk
assistent en deze taak moet toevertrouwd worden aan specifiek daarvoor aangestelde
personeelsleden.
101. De rol van terugkeerfunctionaris kan enkel worden waargenomen ten aanzien van bewoners
die worden vastgehouden in het centrum met het oog op hun verwijdering van het grondgebied (niet
toegelaten personen, illegalen, afgewezen asielzoekers) en niet ten aanzien van andere categorieën van
bewoners (asielzoekers met een lopende procedure).
102. De uitvoeringsbureaus van de dienst Vreemdelingenzaken moeten onmiddellijk reageren op de
vragen die ze krijgen van een maatschappelijk assistent.
103. Het personeel dat juridische informatie geeft aan de bewoners moet op permanente en
regelmatige basis juridische opleiding krijgen.
104. De fouten en onnauwkeurigheden in de fiches 2 en 7 van de informatiebrochure voor de
bewoner moeten op korte termijn verbeterd worden. De brochure moet bij elke wijziging van de
wetgeving of van de praktijk aangepast worden.
De medische zorgen en de psychologische begeleiding
105. Er moeten dringend gespecialiseerde opvangplaatsen voor bewoners met psychiatrische
problemen en bewoners met tuberculose worden gecreëerd.

Deel IV. Aanbevelingen

106. Het KB gesloten centra moet een medisch en psychologisch advies, voorafgaand aan elke
maatregel tot preventie van zelfdoding verplicht stellen. In afwachting daarvan moet de dienst
Vreemdelingenzaken nieuwe instructies geven aan de centra voor de preventie van en het omgaan
met pogingen tot zelfdoding en zelfverminking: zij moeten zorgen voor een multidisciplinaire
omkadering en de evaluatie van de meest geschikte oplossing op korte en lange termijn door een arts
en een psycholoog of een psychiater.
107. Er dienen maatregelen te worden genomen om een stressreducerende aanpak in te voeren in
de centra.
108. Een centrumarts dient de coördinatie van de medische dienst op zich te nemen.
109. Het ’filtersysteem’ met verplegend personeel voor de aanvragen om medische zorgen zoals
ingevoerd in het centrum 127, het CIB en het CIM dient veralgemeend te worden mits er
randvoorwaarden aan gekoppeld worden, zoals een bijkomende praktische opleiding in
consultatievoering, medische besliskunde en farmacologie voor de verpleegkundigen. Bovendien
dienen de vaststellingen en de beslissingen van de verpleegkundigen duidelijk en systematisch
opgenomen te worden in de medische dossiers die voorgelegd worden aan de arts en door hem
getekend worden. Hij dient de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening op
te nemen.
110. Bij de medische intake van een nieuwe bewoner moet er in alle centra een standaard medische
vragenlijst worden gebruikt.
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112. De geneesmiddelen moeten door het verplegend personeel worden bedeeld. Bij gebrek aan
verplegend personeel mogen medicijnen enkel door het bewakingspersoneel worden verdeeld mits
schriftelijke instructies van de arts en verplichte rapportering bij incidenten.
113. Richtlijnen dienen te bepalen welke medische gegevens verplicht meegegeven worden bij het
vertrek van een bewoner uit het centrum.
114. De toegang tot het medische dossier is voorbehouden aan het medische personeel dat
gebonden is door het medische beroepsgeheim. Uniforme maatregelen ter bescherming van het
beroepsgeheim zijn noodzakelijk.
115. De bewonerspsychologen moeten worden geı̈ntegreerd in de medische teams en toegang
krijgen tot de medische dossiers.

Klachtrecht
116. Gezien de extreme kwetsbaarheid van een vastgehouden persoon ten aanzien van het risico op
onmenselijke of vernederende behandeling, is het absoluut noodzakelijk dat er een onafhankelijk
controlemechanisme voor plaatsen van vrijheidsberoving wordt opgericht.
117. Bij de intake moet de bewoner schriftelijke en mondelinge informatie krijgen over zijn recht om
de centrumdirecteur te spreken zonder dat de uitoefening van dit recht aan enige voorwaarde
onderworpen wordt.
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111. Er moet een uniform elektronisch medisch dossier worden ingevoerd in alle centra.

Deel IV. Aanbevelingen

118. Bij de intake moet de bewoner volledige schriftelijke en mondelinge informatie krijgen over zijn
recht om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie en over de wijze van uitoefening van dit
recht. Hij moet altijd een kopie krijgen van de fiche ad hoc opgesteld door de dienst
Vreemdelingenzaken.
119. De fiche betreffende het klachtrecht opgesteld door de dienst Vreemdelingenzaken moet
uitdrukkelijk vermelden dat het indienen van een klacht niet tot een sanctie kan leiden.
120. De termijn van vijf dagen tijdens dewelke de klacht moet worden ingediend bij de
Klachtencommissie moet worden beschouwd als een termijn van orde en niet als een dwingende
termijn.
121. Vermits het permanent secretariaat geen spreekuren houdt, moeten er alternatieven worden
gevonden om de bewoner de mogelijkheid te geven zijn klacht via een neutraal kanaal in te dienen.
122. De bewoner moet zijn klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie kunnen indienen of via een
gevolmachtigde derde. De briefwisseling met de Klachtencommissie mag aan geen enkele controle
onderworpen worden.
123. Met het oog op de effectiviteit van het klachtrecht moet de bewoner zijn klacht in het Engels
kunnen indienen.
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124. Wanneer de ontvankelijkheidsvoorwaarden niet vervuld zijn, moet de bewoner in staat gesteld
worden dit te verhelpen met behoud van de oorspronkelijke datum van indiening.
125. Het PV van verzoening moet de exacte bewoordingen bevatten van het akkoord dat gesloten
werd tussen de bewoner en de directie.
126. Er moeten termijnen van orde bepaald worden voor de behandeling van de klacht door het
permanent secretariaat en de Commissie.
127. De Commissie moet een einde maken aan de praktijk waarbij zij de klacht van een bewoner
afwijst bij gebrek aan belang wanneer deze niet langer in een centrum vastgehouden wordt op het
ogenblik waarop zij de klacht onderzoekt. Zij moet dergelijke klacht ten gronde behandelen.
128. In overeenstemming met het beginsel van de hoorplicht moeten de bewoner of een
gevolmachtigde derde stukken kunnen toevoegen aan het dossier dat werd aangelegd door het
permanent secretariaat en voorgelegd aan de Commissie.
129. Ten einde met volledige kennis van zaken een uitspraak te kunnen doen en de bewoner in staat
te stellen eventuele opmerkingen te formuleren, moet de Commissie zo nodig de opmerkingen en
commentaren van het centrum aan de klager voorleggen.
130. Wanneer de Klachtencommissie een klacht ontvangt die niet voor haar bestemd is, moet ze die
onverwijld naar de bestemmeling doorsturen.
131. De personeelsbezetting van het permanent secretariaat moet uitgebreid worden met
eerbiediging van het taalevenwicht.
132. Het permanent secretariaat en de Commissie moeten zich conformeren aan de wetten op het
taalgebruik in bestuurszaken.

Deel IV. Aanbevelingen

133. Het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding moet op de meest volledige
manier geı̈nformeerd worden van het gevolg dat gegeven wordt aan de klacht. Met het oog op de
transparantie moet het permanent secretariaat aan het centrum een kopie bezorgen van de klacht en
van de beslissing die erop volgt of van het PV van verzoening.

De statistieken en het cijfermateriaal van de dienst
Vreemdelingenzaken en de gesloten centra
134. Om aan het voorschrift van het KB gesloten centra te voldoen, moeten de dienst
Vreemdelingenzaken en de centra op een uniforme manier betrouwbare statistieken publiceren in hun
jaarverslagen:
- over het totale aantal bewoners dat in de centra vastgehouden wordt;
- over de gemiddelde verblijfsduur in een gesloten centrum per bewoner, opgesplitst naar
nationaliteit;
- over het aantal plaatsingen in afzondering, de gemiddelde duur en de redenen daartoe,
opgesplitst naar nationaliteit.
135. Om zijn missie met betrekking tot het beheer van de centra correct te vervullen, moet de
dienst Vreemdelingenzaken de totale werkelijke vasthoudingsduur per bewoner systematisch en
onmiddellijk registreren.

137. Het eerste deel van de jaarverslagen van de centra moet aan de NGO’s bezorgd worden.

2. Specifieke aanbevelingen
Het INAD-centrum
138. De dienst Vreemdelingenzaken moet het KB gesloten centra onmiddellijk en zonder
voorbehoud toepassen op het INAD-centrum. Indien sommige bepalingen van dit KB niet kunnen
toegepast worden in het INAD-centrum omwille van specifieke kenmerken van het centrum, kan hun
toepassing enkel uitgesloten worden bij koninklijk besluit. In geen geval kan de toepassing van
bepalingen die de uitoefening van fundamentele rechten waarborgen, uitgesloten worden.
139. Het wachten op de bouw van een nieuw centrum ter vervanging van het INAD-centrum en
het centrum 127 rechtvaardigt niet dat de werking van dit centrum uitsluitend geregeld wordt door
administratieve instructies van de dienst Vreemdelingenzaken.
140. Het centrum moet aan elke nieuwe bewoner een informatiebrochure bezorgen.
141. Er moet op korte termijn een informatiefiche uitgewerkt worden over de uitwijzing van
bewoners die als ’niet toegelaten personen’ worden beschouwd en dat in de meest gangbare talen in
het centrum.
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136. De dagelijkse cijfers die de centra verstrekken, moeten verder worden opgesplitst en de exacte
duur van de opsluiting weergeven.

Deel IV. Aanbevelingen

142. Het recht op sociale en juridische bijstand waarin het KB gesloten centra voorziet, moet
onmiddellijk verzekerd worden voor de bewoners van het INAD-centrum.
143. De advocaat moet zijn cliënt in het INAD-centrum snel kunnen zien en dat met de vereiste
eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de gesprekken.
144. Om de rechten van de bewoners te vrijwaren moet de dienst Vreemdelingenzaken in de
beslissingen tot uitwijzing uitdrukkelijk wijzen op de mogelijkheid tot een beroep bij uiterst dringende
noodzakelijkheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op grond van artikel 39/82, § 4 van de
wet.
145. De dienst Vreemdelingenzaken en de directie van het INAD-centrum moeten spreekuren van
de sociale dienst en van een psycholoog organiseren.
146. Er moet een medische begeleiding in het INAD centrum worden voorzien conform het KB
gesloten centra.
147. Er moeten op korte termijn opvoeders worden ingezet en er moeten activiteiten aan de
bewoners worden voorgesteld.
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148. Zoals in de andere centra moeten de bewoners gedurende twee uur per dag toegang hebben
tot de buitenlucht, zonder dat deze toegang tot minder dan een uur per dag kan teruggebracht
worden.
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149. Het klachtrecht moet worden ingevoerd voor de bewoners van het INAD-centrum.
150. De bewoner moet ’s nachts de beglaasde wand van de slaapzalen kunnen verduisteren.
151. Roken in de dagzaal moet verboden worden. Zo nodig dient er een rokerslokaal ingericht te
worden in het centrum.
152. De mannelijke personeelsleden mogen geen toegang hebben tot de slaapzalen voor de
vrouwen tenzij ze vergezeld zijn van een vrouwelijk personeelslid.
153. Het veiligheidspersoneel moet een uniform dragen dat het als zodanig duidelijk identificeerbaar
maakt voor de bewoners.
154. De NGO’s moeten toegang hebben tot het INAD-centrum onder de voorwaarden bepaald in
artikel 45 van het KB gesloten centra.

Het centrum 127
155. In de mate dat de materiële omstandigheden van het centrum 127 onverenigbaar zijn met de
eerbiediging van de menselijke waardigheid, kan met de sluiting van dit centrum niet gewacht worden
tot het centrum dat het INAD-centrum en centrum 127 moet vervangen, klaar zal zijn. Voortaan mag
er geen enkel gezin met kinderen nog vastgehouden worden en het is aanbevolen om vanaf nu
progressief de opvangcapaciteit van het centrum te verminderen.

Deel IV. Aanbevelingen

156. Ook de bewoners van het centrum 127 moeten het recht hebben familiebezoek te krijgen. In
samenspraak met de luchthavenautoriteiten moeten maatregelen genomen worden om dit recht
onmiddellijk te verlenen.
157. De mannelijke personeelsleden mogen geen toegang hebben tot de slaapzalen voor de
vrouwen tenzij ze vergezeld zijn van een vrouwelijk personeelslid.
158. Het veiligheidspersoneel moet een uniform dragen dat het als zodanig duidelijk identificeerbaar
maakt voor de bewoners.
159. Het centrum 127 moet zich ervan onthouden de bewoners te ontmoedigen gebruik te maken
van hun klachtrecht voor de Commissie en moet hen volledige en juiste informatie hieromtrent
verschaffen tijdens de intake.
160. De dienst Vreemdelingenzaken en de directie van het centrum 127 moeten waarborgen dat de
deontologische code en de andere interne regels nageleefd worden, in het bijzonder de gedragscode.

Het centrum 127bis
161. In de kamers voor disciplinaire afzondering moet natuurlijke lichtinval zijn.

163. De kwaliteit van de warme maaltijden moet verbeterd worden. De centrumdirectie kan zich
desgevallend inspireren op de aanpak van de andere centra.
164. De kamers voor een aangepast regime mogen niet afgesloten worden als er geen sanitair is.

Het CIB
165. Er moeten alternatieven worden gezocht voor het groepsregime met gesloten deuren. De
beperkingen op de autonomie en de bewegingsvrijheid van de bewoners binnen het centrum moeten
gelimiteerd worden tot het strikt noodzakelijke en mogen niet onevenredig afbreuk doen aan het
fysieke en psychische welzijn van de bewoners.
166. Het tijdstip waarop de dagzalen worden gesloten en de groep naar de slaapzaal moet, moet
afgestemd worden op de praktijk in de centra 127bis en CIV, om te komen tot een meer aan
volwassenen aangepast uurrooster.
167. Het CIB moet afzien van het gebruik van de verantwoordelijkheidsverklaring waardoor de
Belgische staat onvoorwaardelijk ontheven wordt van zijn aansprakelijkheid in geval van verlies of
beschadiging van de bezittingen van de bewoner.
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162. Omwille van het welzijn van de bewoners moet het vermogen van de spots die op het centrum
gericht zijn, verminderd worden. De spots mogen niet sterker zijn dan nodig voor het nagestreefde
veiligheidsdoel.

Deel IV. Aanbevelingen

Het CIM
168. De kamers voor gezinnen mogen niet meer op slot gedaan worden door het personeel.
169. In de gezinsvleugel moet onmiddellijk een regime met open deuren – zowel overdag als ’s
nachts – worden ingevoerd en de organisatie van het verloop van de dag van de kinderen moet aan de
ouders worden overgelaten.
170. Er moeten alternatieven worden gezocht voor het strikte groepsregime met gesloten deuren.
De beperkingen op de autonomie en de bewegingsvrijheid van de bewoners binnen het centrum
moeten gelimiteerd worden tot het strikt noodzakelijke en mogen niet onevenredig afbreuk doen aan
het fysieke en psychische welzijn van de bewoners.
171. De directie van het CIM moet uitsluitend artikel 101 van het KB gesloten centra toepassen om
een disciplinaire afzondering te verlengen.
172. De kamers die gebruikt worden voor het aangepast regime moeten een aangepaste inrichting
krijgen die duidelijk verschilt van die van de cellen voor disciplinaire afzondering.
173. Het fouilleren van de bewoner en van zijn bezittingen moet transparant verlopen. De huidige
praktijk moet stopgezet worden.
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174. Het tijdstip waarop de dagzalen worden gesloten en de groep naar de slaapzaal moet, moet
afgestemd worden op de praktijk in het centrum 127bis en het CIV om te komen tot een meer aan
volwassenen aangepast uurrooster.
175. Het centrum moet de vervallen en vuile staat van de dagzalen verhelpen.
176. De Regie der Gebouwen moet onmiddellijk de werken aanvatten om in de keuken de lokalen
voor de binnenkomende verse producten en voor het afval van elkaar te scheiden.
177. Het project om kleinere leefeenheden te creëren, moet gepaard gaan met maatregelen die
ervoor zorgen dat de bewoners hun dagverloop meer autonoom kunnen bepalen en niet permanent
in een kleine ruimte moeten zitten.

Het CIV
178. De Regie der Gebouwen moet op korte termijn de werken aanvatten om de douchezalen te
renoveren. In afwachting van de tussenkomst van de Regie der Gebouwen moet het CIV er voor
zorgen dat de bewoner een douche kan nemen in omstandigheden waarin zijn intimiteit gevrijwaard
wordt en waarin hij de voorschriften van zijn godsdienst kan naleven.
179. Het vuil en het gebrek aan hygiëne in het sanitair moeten verholpen worden.
180. Het project voor de gedifferentieerde vleugel moet rekening houden met de specifieke noden
van elk betrokken profiel en tegelijk de contacten handhaven tussen de bewoners die er worden
geplaatst en de rest van de bewoners van het centrum. Elke beperking op het gemeenschappelijk

Deel IV. Aanbevelingen

regime moet gerechtvaardigd worden, moet gebaseerd zijn op motieven die verband houden met de
veiligheid of de rust in de groep en mag niet op onevenredige wijze afbreuk doen aan de belangen van
de bewoner.
181. In afwachting van de ingebruikname van de geplande gedifferentieerde vleugel, moet de
plaatsing in een aangepast regime gebeuren in speciaal daartoe ingerichte lokalen die duidelijk
verschillen van de cellen voor disciplinaire afzondering.
182. Het personeel moet de bewoner correct informeren wanneer hij in afzondering voorafgaand
aan de verwijdering wordt geplaatst.
183. Tijdens de afzondering voorafgaand aan de verwijdering moet de bewoner effectief toegang
hebben tot zijn advocaat.
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Bijlagen
Bijlage I : Verkennende gesprekken
CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés)

20 maart 2008

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

9 april 2008

Dienst van de regionale vertegenwoordiger voor de Benelux en de Europese
instellingen van de UNHCR

10 april 2008

CPT (Het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering)

16 april 2008

Artsen Zonder Grenzen

22 april 2008

Kinderrechtencommissariaat

22 april 2008

Délégué général aux droits de l’enfant

23 april 2008

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

28 april 2008

Orde van Vlaamse Balies

28 april 2008
en 5 mei 2008

Ordre des barreaux francophones et germanophone

19 juni 2008

Beweging voor kinderen zonder papieren

24 juni 2008

Médecins du Monde

26 juni 2008

Comité de Vigilance en Travail social
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Bijlage II: KB gesloten centra

Onderzoeksrapport 2009/2

248

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

249

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

250

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

251

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

252

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

253

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

254

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

255

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

256

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

257

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

258

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

259

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

260

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

261

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

262

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

263

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

264

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

265

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

266

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

267

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

268

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

269

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

270

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

271

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

272

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

273

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

274

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

275

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

276

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

277

Onderzoeksrapport 2009/2

Bijlagen

278

Bijlagen

Bijlage III: Gedragscode gesloten centra
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Bijlage IV: De Ombudsnormen
Overeenstemming met de rechtsregels
De administratie moet de wettelijke normen en voorschriften met algemene en abstracte draagwijdte
naleven met respect voor de fundamentele mensenrechten.
Wanneer een bepaling niet duidelijk is, moet de administratie die bepaling toepassen in
overeenstemming met de wil van de wetgever of in de betekenis die de rechtsleer en de rechtspraak
er gewoonlijk aan geven.
De administratie moet haar eigen omzendbrieven en interne richtlijnen naleven voor zover zij niet in
strijd zijn met de wettelijke normen en voorschriften.
Gelijkheid
De administratie moet alle burgers gelijk behandelen en mag tussen hen geen ongeoorloofd
onderscheid invoeren.
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Burgers die zich in gelijke omstandigheden bevinden, moeten op een gelijke manier worden
behandeld. Burgers die zich in verschillende omstandigheden bevinden, kunnen verschillend worden
behandeld. De omstandigheden worden beoordeeld in functie van de beoogde maatregel.
Een ongelijke behandeling tussen verschillende categorieën van personen is maar gerechtvaardigd
indien zij de toets van het wettig doel, van de redelijke en objectieve verantwoording en van de
evenredigheid doorstaat. Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer er geen redelijke,
evenredige verhouding bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.
Onpartijdigheid
De administratie mag om geen enkele reden een voordeel toekennen aan de ene partij ten koste van
de andere. Deze onpartijdigheid houdt in dat het dossier objectief wordt behandeld zonder
persoonlijk belang of schijn van partijdigheid in hoofde van de behandelende ambtenaar.
Wanneer de administratie een dossier behandelt, mag zij zich niet laten leiden door enige vorm van
persoonlijk, familiaal of nationaal belang, door druk van buitenaf of door religieuze, politieke of
filosofische overtuigingen. Niemand van de administratie mag betrokken zijn bij een beslissing waarbij
hijzelf of een van zijn naasten belang heeft of lijkt te hebben. Deze onthoudingsplicht geldt eveneens
wanneer tegen een beslissing beroep wordt ingesteld, indien een ambtenaar betrokken was bij het
nemen van die beslissing ten gronde.
De administratie moet vermijden dat haar beslissing wordt gestuurd door het feit dat één van de
partijen nadeel kan ondervinden van de beslissing.
Redelijkheid en evenredigheid
De administratie moet gepaste en billijke beslissingen nemen die in een redelijke verhouding staan tot
de feiten.

Bijlagen

Het redelijkheidsbeginsel is geschonden, wanneer de administratie haar beleidsvrijheid op een kennelijk
onredelijke manier heeft aangewend. De beslissing van de administratie wordt als onredelijk
beschouwd, wanneer ze niet heeft gehandeld zoals elke normaal voorzichtige en zorgvuldige
ambtenaar in dezelfde omstandigheden zou doen.
In toepassing van het evenredigheidsbeginsel geeft de normaal zorgvuldige ambtenaar de voorkeur aan
de maatregel die optimaal rekening houdt met de belangen van de burger enerzijds en met de
doelstellingen van algemeen belang van zijn administratie anderzijds.
Wanneer de burger in een onbillijke situatie terechtkomt als gevolg van een administratieve regel of
praktijk, moet de administratie alles in het werk stellen om dit te verhelpen. De gelijke behandeling van
alle burgers in gelijke omstandigheden moet ook in dat geval worden gevrijwaard en
machtsoverschrijding moet worden vermeden.
Rechtszekerheid
Rechtszekerheid houdt in dat de burgers in staat worden gesteld om het positief recht dat op hen van
toepassing is, te kennen. De burgers moeten de rechtsgevolgen van hun handelingen en hun gedrag op
voorhand kunnen inschatten. Zij moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid van de
regelgeving en van de administratieve praktijken.

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat van de burger niet mag worden verwacht dat hij rekening
houdt met voorschriften die niet of laattijdig bekend zijn gemaakt, of met beslissingen met een
individuele draagwijdte die hem niet werden meegedeeld.
De rechtszekerheid verbiedt dat terugwerkende kracht wordt verleend aan wettelijke en
reglementaire bepalingen.
De rechtszekerheid garandeert een gelijke en onpartijdige behandeling, stelt grenzen aan de vrijheid
van de administratie en sluit willekeur uit.
Vertrouwen
De administratie komt de gerechtvaardigde verwachtingen na die zij door haar vaste gedragslijn of
eerdere toezeggingen of beslissingen bij de burger heeft gewekt.
De gewekte verwachting moet gerechtvaardigd zijn. Behoudens uitzonderingen vloeit het
vertrouwensbeginsel niet voort uit het stilzwijgen van de administratie.
Hoorplicht
Elke burger heeft het recht om zijn opmerkingen mondeling of schriftelijk te doen kennen wanneer hij
zijn belangen moet vrijwaren, zelfs indien dit recht niet uitdrukkelijk in de wet is opgenomen of indien
de wet de administratie niet oplegt om de burger te horen voordat zij haar beslissing neemt. Dit recht
moet in elk stadium van de beslissingsprocedure kunnen worden uitgeoefend en ook – in alle
redelijkheid – na de beslissing.
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Om de rechtszekerheid te vrijwaren, moet de administratie zich inspannen om de burger binnen een
redelijke termijn vertrouwd te maken met de regels die op hem van toepassing zijn
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Dit principe zorgt ervoor dat zowel de belangen van de burger als van de administratie worden
gevrijwaard: de burger heeft de mogelijkheid om zijn argumenten naar voor te brengen en de
administratie heeft de garantie dat zij met kennis van zaken een beslissing neemt.
Redelijke termijn
Elke vraag moet door de administratie binnen een redelijke termijn worden behandeld.
De redelijke termijn wordt voor elk concreet geval beoordeeld: in functie van het spoedeisende
karakter van de vraag, van haar complexiteit en van de mogelijk negatieve gevolgen die een laattijdig
antwoord kan hebben voor de burger. De redelijke termijn houdt voor de administratie in bepaalde
omstandigheden de verplichting in om haar beslissing te nemen binnen een termijn die korter is dan de
maximumtermijn in de wet.
Indien geen behandelingstermijn door de wet is voorgeschreven dan geldt het Charter voor een
klantvriendelijke overheid als leidraad. Indien de administratie niet in staat is om een vraag te
beantwoorden binnen drie weken, moet ze de belanghebbende een ontvangstmelding sturen waarin
ze hem daarvan op de hoogte brengt en een antwoordtermijn vooropstelt. De administratie moet
inspanningen leveren om binnen de 4 maanden een beslissing te nemen. Voor een uitgesproken
complex dossier bedraagt die termijn 8 maanden.
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Zorgvuldigheid
Iedere administratie moet op zorgvuldige wijze handelen en beslissen. Dit veronderstelt eerst en
vooral dat de administratie voldoende informatie inwint om met kennis van zaken beslissingen te
nemen. De administratie moet beschikken over alle juridische en feitelijke gegevens die voor de
beslissing noodzakelijk zijn.
Bij de totstandkoming van haar beslissing moet de administratie zich baseren op controleerbare feiten,
rekening houden met de toepasselijke bepalingen en alle pertinente elementen van het dossier, en
alles wat daaraan niet beantwoordt buiten beschouwing laten.
Het voorzorgsbeginsel maakt integraal deel uit van de zorgvuldigheidsplicht.
Efficiënte coördinatie
De verschillende overheidsdiensten moeten op een doeltreffende manier met elkaar samenwerken.
Ook binnen eenzelfde overheidsdienst moet de communicatie vlot verlopen met het oog op een
optimale informatie-uitwisseling. Aan de burger mogen geen gegevens meer worden gevraagd
waarover de administratie beschikt of die ze zonder veel moeite zelf kan verzamelen.
Wanneer verschillende administraties moeten samenwerken, komt efficiënte coördinatie neer op het
op elkaar afstemmen van de procedures en op een correcte en snelle uitwisseling van gegevens. De
toegang tot elkaars databanken kan noodzakelijk zijn, met respect voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Wanneer een andere dienst niet reageert, kan dat geen reden zijn om het
eigen stilzitten te rechtvaardigen. De dienst die bepalend is voor de goede afhandeling van het dossier
moet met alle mogelijke middelen worden aangezet tot samenwerking.
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Afdoende motivering
Iedere bestuurshandeling moet worden gedragen door motieven die zowel in rechte als in feite
aanvaardbaar en redelijk moeten zijn.
De burger moet begrijpen waarom hij een bepaalde beslissing krijgt. Dit houdt in dat de motivering in
de hem betekende beslissing zelf moet staan. De motiveringsplicht gaat echter verder dan de louter
formele motivering en legt de nadruk op de kwaliteit van de motivering. Een goed gemotiveerde
beslissing is een beslissing die de burger kan begrijpen. Het gebruik van standaardformules of te
algemene formuleringen is bijgevolg ontoereikend. Een bondige motivering volstaat echter indien ze
duidelijk is en op maat van de burger.
Actieve informatieverstrekking
De administratie moet doorzichtig handelen en uit eigen beweging het publiek zo duidelijk, objectief en
uitgebreid mogelijk voorlichten binnen de grenzen die de wet stelt.
Deze actieve informatieverstrekking kadert in de taak die de overheid heeft om de wettelijke regels en
voorschriften, en de administratieve praktijken toegankelijker en begrijpelijker te maken voor een zo
breed mogelijk publiek. Haar informatie moet correct, volledig, ondubbelzinnig, doeltreffend en actueel
zijn.

Passieve informatieverstrekking
Wanneer de burger informatie vraagt, moet hij die krijgen, tenzij de wet daarop uitzonderingen heeft
voorzien.
De informatievraag kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesteld en beantwoord. Wanneer de
wet het toelaat, gebruikt de administratie bij voorkeur het communicatiemiddel en –kanaal dat de
burger verkiest.
Hoffelijkheid
Tijdens het contact met de burger moet de ambtenaar ervoor zorgen dat hij de elementaire
beleefdheidsregels die in onze maatschappij gangbaar zijn, naleeft. Zijn toon tijdens het gesprek en zijn
houding moeten professioneel blijven, zodat er tussen hem en de burger een harmonieuze,
respectvolle en menselijke verstandhouding blijft bestaan.
Indien nodig vervult hij een educatieve rol en legt zijn gesprekspartner uit waarom hij niet op diens
vraag kan ingaan. Tegelijkertijd probeert hij de burger te informeren over de bevoegde dienst. In alle
omstandigheden is zijn taalgebruik verstaanbaar en begrijpelijk, neutraal en aangepast aan de situatie.
Indien de administratie zich heeft vergist of niet heeft gehandeld naar de gerechtvaardigde
verwachtingen van de burger, biedt zij haar excuses aan om het vertrouwen van de burger in de
administratie te herstellen.
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De administratie moet duidelijke en begrijpelijke taal hanteren. Haar communicatie moet doeltreffend
zijn. Zij moet verschillende en adequate communicatiekanalen benutten om het grootst mogelijk aantal
burgers te bereiken.
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Afdoende toegankelijkheid
De administratie moet haar diensten, kantoren en informatie zo toegankelijk mogelijk maken. Zij stemt
de openingstijden van de kantoren af op haar specifieke publiek. Zij is telefonisch bereikbaar en
gebruikt verschillende communicatiekanalen. De administratie levert de nodige inspanningen om de
burger te ontvangen in een aangepaste werkomgeving, om de wachttijden beperkt te houden, om de
beslissingen en de bestuursdocumenten leesbaarder te maken en om de toegang tot informatie over
wetten en voorschriften te verbeteren. De administratie probeert deze informatie binnen het bereik
van een zo groot mogelijk publiek te brengen, zonder dat zij exhaustief moet zijn.
De administratie moet er in het bijzonder voor zorgen dat de kantoren toegankelijk zijn voor burgers
met een beperkte mobiliteit.
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