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België investeert in detentie, niet in opvang 
 
24 maart 2022 

 
REGERING SLAAT DE PLANK MIS 

De federale regering is overeengekomen het aantal plaatsen in gesloten centra bestemd voor 
de gedwongen terugkeer van mensen zonder geldige verblijfstitel te verdubbelen. Een 
onbegrijpelijke aankondiging, gezien België momenteel al worstelt met de opvang van de 
massale instroom van Oekraïense vluchtelingen, die zich nog voegt bij de al bestaande 
opvangcrisis aan het Klein Kasteeltje. "Het is onaanvaardbaar dat de regering vluchtelingen op 
straat laat slapen en burgers vraagt solidair te zijn, terwijl dezelfde regering in dezelfde week 
belangrijke fondsen vrijmaakt om migranten op te sluiten en uit te wijzen", zegt Emmanuelle Vinois, 
van de Move Coalition (een coalitie opgericht door Caritas International, Ciré, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en JRS België die een einde wil maken aan het opsluiten van 
migranten). 
 

BELGIË TIEN KEER VEROORDEELD OM ZIJN 
TERUGKEERBELEID 

De Move-coalitie bevestigt met klem het fundamentele recht op vrijheid. België is de afgelopen 
tien jaar tien keer door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor zijn 
terugkeerbeleid. Onlangs nog heeft het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties België 
tweemaal veroordeeld voor het vasthouden van kinderen in gesloten centra. De noodzakelijke 
hervorming van de beroepsprocedure tegen detentie, die in de regeerakkoord was voorzien, is 
nog niet doorgevoerd. De regering weigert ook nog steeds om het verbod op detentie van 
kinderen op grond van hun migratiestatus in de wet vast te leggen. De focus op het verhogen 
van het aantal detentiefaciliteiten is volledig fout. 
 

MENSEN ZONDER PAPIEREN ZIJN GEEN CRIMINELEN  

In de mededeling van de staatssecretaris wordt gesuggereerd dat gesloten centra bedoeld zijn 
om criminelen uit te zetten. Dit is een vertekend beeld van de werkelijkheid. Mensen in gesloten 
centra worden alleen vastgehouden omdat ze geen geldige verblijfsvergunning hebben voor 
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België. Asielzoekers die via de luchthaven in België aankomen, worden ook systematisch 
opgesloten. De gesloten centra lijken in veel opzichten op gevangenissen en hebben, volgens 
onze waarnemingen in het veld, een destructieve uitwerking op de gedetineerden. Door op 
deze wijze te communiceren, verspreidt de staatssecretaris een criminaliserende visie op 
migranten in het algemeen en mensen zonder geldige verblijfstitel in het bijzonder, en misleidt 
hij aldus de publieke opinie. 

EXTREEM HOGE KOSTEN VAN DETENTIE  

Laten we tot slot niet vergeten dat detentie zwaar weegt op de overheidsfinanciën: één dag 
detentie voor één persoon kost de gemeenschap en dus de burgers 230 euro per dag. Bovenop 
de honderd miljoen euro die de regering momenteel vrijmaakt voor de bouw van de nieuwe 
gesloten centra, zullen de buitensporige kosten van het terugkeerbeleid in de loop der jaren 
blijven ontploffen. Deze koers van de autoriteiten brengt veel kosten met zich mee: er zal extra 
personeel moeten worden aangeworven voor het beheer van de gesloten centra en dan zijn er 
ook nog de werkingskosten.  
 
In een context waarin veel mensen niet kunnen rekenen op een waardig onthaal en elke nacht 
op straat moeten slapen, is deze budgettaire keuze stuitend. België zou er beter aan doen dit 
budget en zijn personeel verstandig te gebruiken door het toe te wijzen aan de opvang van 
mensen die het nodig hebben, en aldus zijn internationale verplichtingen na te komen. 
 

                                                   
 

                          
 
 
Voor meer info neem je contact op met: Emmanuelle Vinois, coördinatrice Move Coalition, 

0497.49.47.85, e.vinois@movecoalition.be 
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