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Het afgelopen decennium kwam de problematiek van transmigratie 
hoog op de politieke agenda te staan. Overlast rond de haven van 
Zeebrugge, een toenemend aantal inklimmingen in vrachtwagens op 
snelwegparkings, … maakten dat ook politionele actoren vaker met de 
gevolgen van dit fenomeen in aanraking kwamen. De aanpak van overlast 
veroorzaakt door illegale transmigratie werd bovendien opgenomen 
als een prioritair aandachtspunt in het Nationaal Veiligheidsplan 2016-
2019 (dat tot eind 2020 verlengd werd). Het is kortom een fenomeen dat 
moeilijk te negeren valt.

De aanpak van  
transmigratie

21

BLUE MINDS > november 2020



22

Transmigratie
‘Trans(it)migrant’ is geen wettelijke term of categorie: het 
gaat juridisch gezien om personen zonder verblijfsrecht. 
De term wordt vooral gebruikt om aan te geven dat het om 
nietverblijfsgerechtigde personen gaat die de intentie heb
ben om door te reizen en daarom geen verblijfsprocedures 
in België willen opstarten. Ze beschouwen België als een 
land van transit en willen de oversteek naar het Verenigd 
Koninkrijk maken. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is 
het Verenigd Koninkrijk historisch gezien een land van immi
gratie en kan Engels als een wereldtaal worden beschouwd. 

Daarnaast wordt het Verenigd Koninkrijk gekenmerkt door 
een uitgebreidere informele economie en zijn identificatie
verplichtingen er beperkt (doch, zeker voor migranten, niet 
onbestaande, hoewel die misvatting wel leeft).

Een bijkomende reden voor sommigen om door te reizen 
naar het Verenigd Koninkrijk is dat ze willen vermijden om 
teruggestuurd te worden naar andere Europese landen op 
basis van de Dublin IIIverordening. Deze verordening be
paalt welke EUlidstaat verantwoordelijk is voor de behande
ling van een verzoek om internationale bescherming (asiel). 
In de regel is dat de lidstaat waar de betrokkene voor het 
eerst geregistreerd werd, zoals Griekenland of Hongarije. 
Weinigen staan te springen om naar deze landen terug te 
keren. Bij sommige nietverblijfsgerechtigde personen leeft 
ten onrechte de idee dat de Dublin IIIverordening niet van 
toepassing zou zijn in het Verenigd Koninkrijk. Die foutieve 
informatie vormt vervolgens een bijkomende incentive om de 
oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken: ze gaan 
er immers verkeerdelijk vanuit dat ze, eens daar, niet meer 
teruggestuurd kunnen worden. Anderen, die nog nergens 
geregistreerd werden, willen dan weer juist een registratie 
in België vermijden, zodat ze later niet naar België terugge
stuurd worden vanuit het Verenigd Koninkrijk. Nochtans zou 
een aanzienlijk deel van deze personen (veelal afkomstig uit 
landen zoals Eritrea, Soedan en Irak) aanspraak op asiel en 
hulp in België kunnen maken.

De (verplaatsings)effecten 
van de politionele aanpak

De afgelopen jaren werd veel politionele capaciteit voor de 
aanpak van transmigratie ingezet. Na de ontruiming van het 
kamp in de Franse stad Calais in 20152016 werd al snel dui
delijk dat veel nietverblijfsgerechtigde personen zich rich
ting Zeebrugge verplaatsten en aldaar de oversteek naar het 
Verenigd Koninkrijk probeerden te maken. Op regelmatige 
basis werden en worden er daarom gecoördineerde acties 
in en rond het havengebied van Zeebrugge uitgevoerd. Het 
fenomeen verschoof en verbreedde echter al snel: inmiddels 
worden op verschillende plaatsen in het land inklimmingen 
in vrachtwagens gedetecteerd door de politie, onder meer 
op snelwegparkings en in industriegebieden. Uit statistie
ken van de Dienst Vreemdelingenzaken, gerapporteerd door 

NAAR EEN HARDE BREXIT?

Op dit moment zijn de onderhandelingen over de 
Brexit in volle gang. Indien geen akkoord bereikt 
wordt, zou de Dublin IIIverordening niet langer gel
den voor het Verenigd Koninkrijk. Dat impliceert dat 
het Verenigd Koninkrijk (minstens in afwachting van 
een nieuwe overeenkomst met de EUlidstaten) de 
mogelijkheid zou verliezen om terugnameverzoeken 
aan EUlidstaten te richten. Op korte termijn zou dat 
ertoe kunnen leiden dat de incentive voor nietver
blijfsgerechtigde personen om naar het Verenigd 
Koninkrijk te reizen nog wordt versterkt. Deze ont
wikkeling kan dus mogelijk een extra druk creëren 
voor politionele actoren belast met de aanpak van 
transmigratie.
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Myria1, blijkt duidelijk dat het aantal bestuurlijke aanhoudin
gen van migranten met doorreisintentie in de periode 2014
2018 toenam: van 1.891 in 2014 (8% van het totale aantal 
bestuurlijke aanhoudingen in het kader van migratiecontrole 
– 24.781 in 2014) tot 12.848 in 2018 (35% van het totale aantal 
bestuurlijke aanhoudingen in het kader van migratiecontrole 
– 36.386 in 2018).

Met de opening van het afhandelingscentrum voor transmi
granten in Steenokkerzeel in september 2018 werd getracht 
de administratieve afhandeling van de bestuurlijke aanhou
ding van nietverblijfsgerechtigde personen te centraliseren. 
Een echte oplossing vormde dit centrum allerminst: vaak 
werden personen er voor een beperkte periode opgesloten, 
maar konden ze niet overtuigd worden om verblijfsrechtelijke 
procedures in België op te starten. Wanneer ze niet geïdenti
ficeerd konden worden door de Dienst Vreemdelingenzaken, 
was er ook geen (gedwongen) terugkeer naar het her
komstland mogelijk, noch een overbrenging naar een an
dere EUlidstaat in het kader van de Dublin IIIverordening. 
Opsluitingen in vreemdelingendetentie hadden in dat geval 
louter een tijdelijk neutralisatie en verplaatsingseffect. De 
administratieve last voor lokale politiezones werd welis
waar verminderd, maar dat belette niet dat, eens weer vrij, 
nietverblijfsgerechtigde personen opnieuw trachtten door 
te reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels sloot het 
afhandelingscentrum de deuren.

1  Zie https://www.myria.be/files/Myriadoc_10_transitmigratie.pdf, p. 63.

In het recente verslag van de Commissie Bossuyt, belast met 
de evaluatie van het terugkeerbeleid, dat op 15 september 
2020 aan de minister voor Asiel en Migratie werd aangebo
den, komt de problematiek van de aanpak van transmigratie 
meermaals aan bod. De Commissie wijst erop dat de plaat
sen in de gesloten centra beperkt zijn en stelt eveneens vast 

LARS BREULS
Onderzoeker vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit 
Brussel

ENKELE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE BOSSUYT:

 Een geautomatiseerde verwerking van vingerafdrukken tussen de Federale Politie (dienst BIS) en de Dienst 
Vreemdelingenzaken via een "gateway" en het gebruik van een uniek gemeenschappelijk nummer (AFIS) om de 
communicatie tussen partners (politie, Dienst Vreemdelingenzaken, justitie) te vergemakkelijken.

 Meer mogelijkheden voor de Dienst Vreemdelingenzaken om informatie te mogen ontvangen van politiediensten 
in het kader van identificatieprocedures.

 Betere en meer vorming en sensibilisering van politiediensten in het kader van het terugkeerproces, het belang 
van het administratief verslag, het hoorrecht, de identificatie, …

 Inzetten op correcte informatieverschaffing (o.a. online campagnes, samenwerking met het Verenigd Koninkrijk 
inzake informeren en ontraden van de doelgroep, aanwerven van transmigrantencoaches die vertrouwen creëren 
om correcte informatie over de geldende wetgeving en procedures te verschaffen).

 Meer plaatsen in de gesloten centra of een specifiek gesloten centrum voor transmigranten oprichten.
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dat een effectieve verwijdering vaak moeilijk te bewerkstelli
gen is voor deze doelgroep. Er worden enkele aanbevelingen 
gedaan. Het belang van het identificatieproces wordt bena
drukt: politionele actoren zouden alle noodzakelijke informa
tie die tot identificatie kan leiden moeten doorsturen naar de 
Dienst Vreemdelingenzaken. Daarnaast wordt ook aandacht 
besteed aan het belang van correcte informatieverstrekking 
aan migranten.

Het perspectief van  
de migrant

Het creëren van vertrouwen bij migranten en het verschaf
fen van correcte informatie mag inderdaad niet onderschat 
worden. Dat geldt in het algemeen, maar zeker ook met be
trekking tot personen die vermoedelijk aanspraak op asiel in 
België of in een andere EUlidstaat kunnen maken. Correcte 
informatie kan hen immers naar de voorziene verblijfsproce
dures leiden. Hoewel de Dienst Vreemdelingenzaken reeds 
over de mogelijkheid beschikt om in bepaalde gevallen zelf 

een "impliciete asielaanvraag" op te starten, is een asiel
procedure vanzelfsprekend gebaat bij de volledige mede
werking van de betrokken persoon. Op die manier kunnen 
de persoonlijke en familiale situatie van de persoon alsook 
potentiële risico’s in het herkomstland op basis van volledige 
informatie beoordeeld worden.

Inzake het creëren van vertrouwen en het verschaffen van 
correcte informatie kan wellicht nog winst geboekt wor
den. In de periode 20162020 werd een doctoraatsonder
zoek in vreemdelingendetentie gevoerd. Daarbij werden 
interviews gedaan met opgesloten nietverblijfsgerechtig
de personen. Uit deze interviews bleek onder meer dat er 
bepaalde misvattingen leefden bij een aantal onder hen. 
Zij dachten bijvoorbeeld dat ze in België pas na meerde
re controles kunnen worden opgesloten (aangezien veel 
van hen na eerdere bestuurlijke aanhoudingen vrijgelaten 
werden met een bevel om het grondgebied te verlaten). 
Of zij dachten dat de Dublin IIIverordening niet van toe
passing is in het Verenigd Koninkrijk, zoals reeds eerder 
beschreven. Correcte informatieverschaffing kan zulke 
misconcepties wegwerken.
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De vraag rijst natuurlijk welke rol politionele actoren daarin 
kunnen opnemen. Tijdens de interviews met de opgesloten 
personen werd onder meer op de bestuurlijke aanhouding 
door de politie ingegaan. Op basis van de antwoorden van de 
geïnterviewde personen kan een aanzet van antwoord gefor
muleerd worden.

Ten eerste is het belangrijk dat politionele actoren vooral 
duidelijke informatie verstrekken over de administratieve en 
gerechtelijke procedures. Wanneer bijvoorbeeld een gsm in 
beslag wordt genomen in het kader van een gerechtelijk on
derzoek naar mensensmokkel, is het belangrijk om de aan
gehouden persoon hiervan in te lichten in een taal die hij/
zij begrijpt. Het is ook belangrijk om de implicaties van deze 
inbeslagname toe te lichten (bv. zal de betrokkene de gsm op 
korte termijn terugkrijgen of niet?). Indien zulke informatie 
niet wordt meegedeeld, manifesteert deze onduidelijkheid 
zich al snel na de opsluiting in het gesloten centrum, het
geen het wantrouwen tegenover officiële actoren (waaronder 
informatieverstrekkers in het centrum) doet toenemen.

Vervolgens moet het belang van procedurerechtvaardigheid 
tijdens de bestuurlijke aanhouding onderstreept worden. 
Het is belangrijk dat procedures worden nageleefd en dat er 
duidelijke informatie over deze procedures wordt verschaft. 
Sommige opgesloten personen spraken over een gebrek aan 
drinkwater of voedsel tijdens hun aanhouding of ervaarden 
hun behandeling als nietrespectvol. Het vertrouwen in of
ficiële instanties kan zo een deuk krijgen, waardoor het voor 
informatieverstrekkers moeilijker is om een band met deze 
personen op te bouwen.

Ook op het niveau van de politie is goede informatieverstrek
king dus een must, zoals ook aangegeven door de Commissie 
Bossuyt: zij raadt aan om betere en meer vorming en sensi

bilisering voor politionele actoren te voorzien. Tezelfdertijd is 
het belangrijk dat politionele actoren enkel informeren over 
die aspecten waar zij een correcte kennis van hebben. Er 
moet voorkomen worden dat er foutieve informatie over een 
terugkeerprocedure wordt gegeven. Daarom is het belangrijk 
om met andere actoren samen te werken. Een voorbeeld is 
het in 2019 bij Fedasil opgerichte team "Reach Out", waarbij 
coaches op het terrein trachten een vertrouwensrelatie op 
te bouwen met transmigranten om hen zo correct te infor
meren over hun wettelijke mogelijkheden en, zo nodig, over 
terugkeer. Het is belangrijk om verder te reflecteren over hoe 
samenwerkingen in de eerste lijn tussen politionele actoren 
en zulke informatieverstrekkers kunnen worden uitgebouwd 
en versterkt.

Conclusie
De problematiek van transmigratie staat reeds jaren hoog 
op de politieke agenda en de aanpak ervan legt een aanzien
lijk beslag op de politionele capaciteit. In deze bijdrage werd 
duidelijk gemaakt dat men bezwaarlijk kan verwachten dat 
een oplossing voor deze problematiek louter vanuit politio
nele hoek kan worden geboden. Een goede samenwerking 
tussen de politionele actoren, de Dienst Vreemdelingenzaken 
én coaches/informatieverstrekkers die ondersteuning en 
correcte informatie kunnen verschaffen op het terrein is 
daarentegen een logisch uitgangspunt. Duidelijkheid over en 
respect voor (het belang van) ieders rol is daarbij natuurlijk 
aangewezen. 

“Een louter repressieve aanpak van transmigratie lijkt vooral tot 
verplaatsingseffecten te leiden. Het belang van het trachten te 
ontwikkelen van een vertrouwensrelatie, zodat correcte informatie 
verschaft kan worden, mag niet onderschat worden.”
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