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SENAAT 
 
Schriftelijke parlementaire vraag van Mijnheer de Senator Bart LAEREMANS 
 
Geregistreerd ter griffie van de Senaat op 07/05/2013 
 
Onder het nummer 5-8964 
 
Titel: Gedetineerden - Nationaliteit - Wettige verblijfplaats - Evoluties 
 

 
 

VRAAG 
 

In juli 2012 waren er op een totaal van 11 000 Belgische gedetineerden 5 200 buitenlanders. Dit 
kwam overeen met 47 procent van alle gedetineerden. Opmerkelijk daarbij was dat het aantal 
illegalen van juli 2009 tot juli 2012 gestegen was van 2 168 naar 3 387, hetgeen neerkwam op een 
stijging met 56 procent.  

Tot op heden bleef iedere verklaring voor deze zeer opmerkelijke stijging uit. Ook de daling van het 
aantal legale buitenlandse gedetineerden van 2 320 in de zomer van 2009 naar 1 813 in juli 2012 
bleef zonder verklaring.  

1) Kan de geachte minister mij meedelen hoe groot het totaal aantal gedetineerden was in de 
Belgische penitentiaire instellingen op 15 april 2013?  

2) Kan dit aantal meegedeeld worden per gewest en eventueel ook per instelling?  

3) Kan daarbij telkens een onderscheid gemaakt worden tussen het aantal gedetineerden met de 
Belgische nationaliteit en het aantal gedetineerden met een buitenlandse nationaliteit?  

4) Kan telkens worden weergegeven hoeveel van die buitenlandse gedetineerden niet over een 
recht op verblijf beschikten? 

5) Kan er voor iedere categorie ook een onderverdeling gemaakt worden tussen enerzijds 
diegenen die in een systeem zitten van voorlopige hechtenis en de definitief veroordeelden dan wel 
of het gaat om geïnterneerden? 

6) Hoe verklaart de geachte minister de dalende tendens van het aantal buitenlanders met een 
wettige verblijfplaats en anderzijds de sterk stijgende tendens van het aantal buitenlanders zonder 
wettige verblijfplaats? 

 
 

  
ANTWOORD 

 
 
1) Op 15 april 2013 zaten 11.649 gedetineerden in de Belgische penitentiaire instellingen. 
 
2),3) en 5) In de bijlage kan u de cijfergegevens volgens gewest en per instelling terug 
vinden,alsook de cijfergegevens met het aantal Belgen en vreemdelingen in de penitentiaire 
instellingen (deelvraag3), opgesplitst in de categorieën beklaagden en veroordeelden (deelvraag 
5). 
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4) Ik beschik niet over deze cijfergegevens. Ik verwijs u graag door naar Vreemdelingenzaken die 
voor deze materie bevoegd is. 
 
6) Aangezien ik niet beschik over de cijfergegevens aangeaande het recht op verblijf, kan ik mij niet 
uitspreken over een mogelijke verklaring. 
 

 
 

De minister, 
 
 

 
 
 

Annemie TURTELBOOM. 
 
 
 
 
Bijlage(n): Ja 



Compétence SPF Justice - majeurs 15 avril 2013 / Bevoegdheid FOD Justitie - Volwassenen 15 april 2013

Belges / 
Belgen

Etrangers / 
Vreemdelingen

Total / 
Totaal

Belges / 
Belgen

Etrangers / 
Vreemdelingen

Total / 
Totaal

Belges / 
Belgen

Etrangers / 
Vreemdelingen

Total / 
Totaal

Belges / 
Belgen

Etrangers / 
Vreemdelingen

Total / 
Totaal

Merksplas 7 16 23 150 163 313 293 42 335 450 221 671
Wortel 2 7 9 274 637 911 5 1 6 281 645 926
Antwerpen 181 375 556 33 45 78 49 13 62 263 433 696
Mechelen 38 41 79 22 14 36 . . . 60 55 115
Turnhout 34 55 89 17 16 33 100 16 116 151 87 238
Hoogstraten . . . 146 24 170 1 . 1 147 24 171
Leuven Centr. 3 1 4 204 127 331 11 3 14 218 131 349
Leuven Hulp 30 50 80 41 26 67 48 4 52 119 80 199
Brugge 97 146 243 363 114 477 53 6 59 513 266 779
Ieper 43 35 78 13 6 19 . . . 56 41 97
Ruiselede . . . 56 2 58 2 . 2 58 2 60
Gent 69 97 166 92 38 130 104 12 116 265 147 412
Oudenaarde 24 17 41 88 27 115 3 1 4 115 45 160
Dendermonde 66 70 136 80 20 100 4 . 4 150 90 240
Hasselt Nieuw 85 121 206 224 119 343 9 3 12 318 243 561
Totaal 679 1031 1710 1803 1378 3181 682 101 783 3164 2510 5674
Nivelles 53 27 80 127 67 194 1 . 1 181 94 275
Ittre 7 4 11 219 236 455 . . . 226 240 466
Mons 87 52 139 203 71 274 25 8 33 315 131 446
Tournai 35 25 60 100 79 179 2 . 2 137 104 241
Jamioulx 75 102 177 71 60 131 32 6 38 178 168 346
Marneffe . . . 105 34 139 . 1 1 105 35 140
Lantin 208 210 418 378 211 589 27 11 38 613 432 1045
Verviers 30 14 44 11 1 12 . . . 41 15 56
Huy 21 9 30 48 7 55 2 . 2 71 16 87
Paifve 1 . 1 . 1 1 148 54 202 149 55 204
Arlon 16 26 42 66 33 99 . . . 82 59 141
St. Hubert . . . 173 50 223 1 1 2 174 51 225
Namur 78 37 115 40 22 62 36 3 39 154 62 216
Dinant 18 13 31 19 3 22 . . . 37 16 53
Andenne 5 10 15 240 187 427 . 2 2 245 199 444
Total 634 529 1163 1800 1062 2862 274 86 360 2708 1677 4385
St. Gillis / St. Gilles 102 236 338 180 322 502 3 1 4 285 559 844
Forest / Vorst 109 328 437 55 60 115 54 50 104 218 438 656
Berkendael 9 31 40 10 29 39 8 3 11 27 63 90
Total / Totaal 220 595 815 245 411 656 65 54 119 530 1060 1590

1533 2155 3688 3848 2851 6699 1021 241 1262 6402 5247 11649
Totaal/

Situtation légale / Wettelijke toestand
Prévenus / Beklaagden Condamnés / Veroordeelden Autres / Andere 

Total / 

Vlaanderen

Wallonie

Bruxelles/ 
Brussel



GEDETINEERDEN	  (BEKLAAGDEN	  +	  VEROORDEELDEN)
aantal	  gedetineerden aantal	  vreemdelingen aandeel	  vreemdelingen aandeel	  Belgen aantal	  illegalen	   aandeel	  illegalen aandeel	  illegalen

in	  de	  inrichting in	  de	  inrichting tov	  aantal	  gedetineerden tov	  aantal	  gedetineerden in	  de	  inrichting tov	  vreemdelingen tov	  aantal	  gedetineerden
BELGIE 11649 5247 45,04% 54,96% 3468 66,09% 29,77%
VLAANDEREN 5674 2510 44,23% 55,77% 1789 71,27% 31,53%
BRUSSEL 1590 1060 66,66% 33,34% 681 64,25% 42,83%
WALLONIE 4385 1677 38,24% 61,76% 998 59,51% 22,76%

BEKLAAGDEN
aantal	  beklaagden aantal	  bekl.	  vreemdelingen aandeel	  vreemdelingen aandeel	  Belgen aantal	  bekl.	  illegalen	   aandeel	  illegalen aandeel	  bekl.	  illegalen
in	  de	  inrichting in	  de	  inrichting tov	  aantal	  beklaagden tov	  aantal	  beklaagden in	  de	  inrichting tov	  vreemdelingen tov	  aantal	  beklaagden

BELGIE 3688 2155 58,43% 41,57% 1434 66,54% 38,88%
VLAANDEREN 1710 1031 60,29% 39,71% 703 68,19% 41,11%
BRUSSEL 815 595 73,00% 27,00% 387 65,04% 47,48%
WALLONIE 1163 529 45,49% 54,51% 344 65,03% 29,58%

VEROORDEELDEN
aantal	  veroordeelden aantal	  ver.	  vreemdelingen aandeel	  vreemdelingen aandeel	  Belgen aantal	  ver.	  illegalen	   aandeel	  illegalen aandeel	  ver.	  illegalen

in	  de	  inrichting in	  de	  inrichting tov	  aantal	  veroordeelden tov	  aantal	  veroordeelden in	  de	  inrichting tov	  vreemdelingen tov	  aantal	  veroordeelden
BELGIE 6699 2851 42,56% 57,44% 2034 71,34% 30,36%
VLAANDEREN 3181 1378 43,32% 56,68% 1086 78,80% 34,14%
BRUSSEL 656 411 62,65% 37,35% 294 71,53% 44,81%
WALLONIE 2862 1062 37,11% 62,89% 654 61,58% 22,85%



inrichting aantal	  gedetineerden aantal	  vreemdelingen aandeel	  vreemdelingen aandeel	  Belgen aantal	  illegalen	   aandeel	  illegalen aandeel	  illegalen
2013 in	  de	  inrichting in	  de	  inrichting tov	  aantal	  gedetineerden tov	  aantal	  gedetineerden in	  de	  inrichting tov	  vreemdelingen tov	  aantal	  gedetineerden

ANTWERPEN 696 433 62,21% 37,79% 319 73,67% 45,83%
WORTEL 926 645 69,65% 30,35% 535 82,95% 57,78%
LEUVEN-‐CENTR 349 131 37,54% 62,46% 98 74,81% 28,08%
BRUGGE 779 266 34,15% 65,85% 173 65,04% 22,21%
DENDERMONDE 240 90 37,50% 62,50% 65 72,22% 27,08%
BRUSSEL	  ST-‐GILLIS 844 559 66,23% 33,77% 368 65,83% 43,60%
BRUSSEL	  VORST 656 438 66,76% 33,24% 264 60,27% 40,24%
LANTIN 1045 432 41,34% 58,66% 248 57,41% 23,73%
ITTRE 466 240 51,50% 48,50% 132 55,00% 28,33%
ANDENNE 444 199 44,82% 55,18% 130 65,33% 29,28%

BELGIE 11649 5247 45,04% 54,96% 3468 66,09% 29,77%
VLAANDEREN 5674 2510 44,23% 55,77% 1789 71,27% 31,53%
BRUSSEL 1590 1060 66,66% 33,34% 681 64,25% 42,83%
WALLONIE 4385 1677 38,24% 61,76% 998 59,51% 22,76%
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Vraag nr. 5-9894 d.d. 24 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands) 

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nummer 5-8964 gaf de minister van Justitie mij een 
overzicht van het aantal gedetineerden op 15 april 2013. De minister gaf daarbij een overzicht van 
het aantal beklaagden en veroordeelden per gevangenis en per gewest. Daarbij werd ook telkens 
onderscheid gemaakt tussen het aantal Belgen en het aantal vreemdelingen.  

De minister was evenwel niet in de mogelijkheid om voor elk van deze categorieën na te gaan of zij 
legaal in het land verbleven of niet. Ze verwees daarvoor door naar Vreemdelingenzaken.  

1. Kan u mij derhalve voor het aantal gedetineerden op 15 april 2013, en indien mogelijk tevens op 
1 september 2013, per gewest en per gevangenis mee te delen hoeveel van de buitenlanders 
illegaal waren (zonder wettige verblijfplaats) en hoeveel niet? Kan daarbij tevens het onderscheid 
worden gehandhaafd tussen respectievelijk de verdachten en anderzijds de veroordeelden? 

2. Hoe verklaart de geachte staatssecretaris de dalende tendens van het aantal buitenlanders met 
een wettige verblijfplaats en anderzijds de sterk stijgende tendens van het aantal buitenlanders 
zonder wettige verblijfplaats?  

	  
Antwoord	  op	  de	  parlementaire	  vraag	  nr.	   5-‐9894	  van	  24	   september	  2013	  van	  
de	  heer	  B.	  LAEREMANS	  (N),	  Senator,	  Gedetineerden	  –	  Illegale	  vreemdelingen.	  
	  
Het	  geachte	  lid	  vindt	  hieronder	  het	  antwoord	  op	  zijn	  vraag.	  
	  
1.	   De	   Dienst	   Vreemdelingenzaken	   (DVZ)	   beschikt	   niet	   over	   de	   gegevens	   voor	   de	   door	   u	  
gevraagde	  data,	  te	  weten	  voor	  het	  aantal	  gedetineerden	  op	  15/04/2013	  en	  op	  01/09/2013.	  
	  
Op	  basis	   van	  een	  dagpopulatie	   van	  eind	  maart	  en	  eind	  augustus	  2013	  kon	  door	  de	  DVZ	  de	  
onderstaande	  gegevens	  berekend	  worden.	  
	  
2.	   De	   verhouding	   tussen	   legaal	   en	   illegaal	   verblijvende	   vreemdelingen	   in	   de	   gevangenis	   is	  
dezelfde	  bij	  de	  verschillende	  tijdsperiodes	  namelijk	  ongeveer	  60%	  illegaal	  verblijvende	  en	  40	  
%	   legaal	   verblijvende.	   De	   door	   u	   naar	   voor	   geschoven	   hypothese	   kan	   dus	   niet	   worden	  
bevestigd.	  	  
	  
	  
	  

De	  Staatssecretaris,	  	  
	  

Maggie	  DE	  BLOCK	  
	  
	   	  

 
DE	  STAATSSECRETARIS	  VOOR	  ASIEL	  EN	  MIGRATIE,	  MAATSCHAPPELIJKE	  INTEGRATIE	  	  
EN	  ARMOEDEBESTRIJDING	  
LA	  SECRETAIRE	  D'ETAT	  A	  L'ASILE	  ET	  LA	  MIGRATION,	  A	  L'INTEGRATION	  SOCIALE	  	  
ET	  A	  LA	  LUTTE	  CONTRE	  LA	  PAUVRETE	  
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29/03/2013	   illegaal	  
	  	   verdacht	   veroordeeld	   Totaal	  	  
Andenne	   9	   121	   130	  
Antwerpen	   265	   54	   319	  
Aarlen	   20	   22	   42	  
Berkendael	   21	   28	   49	  
Brugge	   92	   81	   173	  
St	   Hubert	  
(minderjarigen)	   5	   	  	   5	  
Dendermonde	   58	   7	   65	  
Dinant	   7	   2	   9	  
Vorst	   200	   64	   264	  
Gent	   54	   36	   90	  
Hasselt	   77	   70	   147	  
Hoogstraten	   	  	   7	   7	  
Huy	   6	   3	   9	  
Ieper	   31	   6	   37	  
Ittre	   3	   129	   132	  
Jamioulx	   56	   43	   99	  
Lantin	   120	   128	   248	  
Leuven	  Centraal	   2	   96	   98	  
Leuven	  Hulp	   34	   24	   58	  
Marneffe	   	  	   9	   9	  
Mechelen	   18	   7	   25	  
Merksplas	   14	   122	   136	  
Bergen	   34	   49	   83	  
Namen	   27	   14	   41	  
Nijvel	   22	   28	   50	  
Oudenaarde	   13	   20	   33	  
Paifve	   	  	   37	   37	  
Ruiselede	   	  	   1	   1	  
St.	  Gilles	   166	   202	   368	  
St.	  Hubert	   1	   14	   15	  
Tongeren	   2	   7	   9	  
Doornik	   23	   54	   77	  
Turnhout	   36	   29	   65	  
Verviers	   11	   1	   12	  
Wortel	   9	   526	   535	  
Totaal	   1436	   2041	   3477	  
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29/08/2013	   illegaal	  
Prison	   verdacht	   veroordeeld	   totaal	  
Andenne	   8	   121	   129	  
Antwerpen	   265	   63	   328	  
Aarlen	   26	   17	   43	  
Berkendael	   16	   24	   40	  
Brugge	   111	   89	   200	  
	  St	   Hubert	  
(minderjarigen)	   4	  

	  
4	  

Dendermonde	   48	   9	   57	  
Dinant	   9	   4	   13	  
Vorst	   167	   79	   246	  
Gent	   64	   42	   106	  
Hasselt	   60	   78	   138	  
Hoogstraten	   	  	   4	   4	  
Huy	   6	   1	   7	  
Ieper	   22	   3	   25	  
Ittre	   2	   120	   122	  
Jamioulx	   56	   55	   111	  
Lantin	   131	   109	   240	  
Leuven	  Centraal	   2	   88	   90	  
Leuven	  Hulp	   34	   16	   50	  
Marneffe	   	  	   5	   5	  
Mechelen	   18	   4	   22	  
Merksplas	   11	   142	   153	  
Bergen	   25	   54	   79	  
Namen	   25	   10	   35	  
Nijvel	   16	   31	   47	  
Oudenaarde	   10	   20	   30	  
Paifve	   	  	   35	   35	  
Ruiselede	   	  	  

	  
	  	  

St.	  Gilles	   150	   197	   347	  
St.	  Hubert	   1	   8	   9	  
Tongeren	   	  	   17	   17	  
Doornik	   30	   53	   83	  
Turnhout	   56	   22	   78	  
Verviers	   14	   1	   15	  
Wortel	   3	   518	   521	  
Totaal	   1390	   2039	   3429	  

	  



Nota illegaliteit in de gevangenissen   4 november 2013 

 

Nieuwe cijfers Maggie De Block: 

Drie kwart van buitenlandse gedetineerden in Antwerpen en vier vijfde  
van buitenlandse veroordeelden in Vlaanderen illegaal in het land 

 

Begin mei vroegen we aan minister Turtelboom de actuele cijfers van het aantal 
gedetineerden (beklaagden en veroordeelden) in alle penitentiaire instellingen van het land. 
Tevens vroegen we daarbij om per gevangenis een onderscheid te maken tussen het aantal 
gedetineerden met de Belgische nationaliteit en de buitenlanders en om binnen deze laatste 
groep aan te geven hoeveel er niet over een wettig verblijf beschikken en dus illegaal in het 
land zijn.  

Minister Turtelboom gaf een actueel overzicht van het aantal gedetineerden per gevangenis op 
datum van 15 april, maar stelde niet bevoegd te zijn om cijfers te geven over het aantal 
illegalen. Op 24 september vroegen we aan staatssecretaris De Block een gedetailleerd 
overzicht per gevangenis. Vorige week ontvingen we de zeer opmerkelijke cijfers. We 
bundelden deze gegevens per gewest en geven een overzicht van de gevangenissen met de 
meest in het oog springende cijfers.  

Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat de gegevens die we ontvingen over het 
aantal vreemdelingen en illegalen niet van hetzelfde momentum zijn. Staatssecretaris de 
Block gaf ons cijfers dd. 29 maart en 29 augustus. Aangezien de gegevens van 29 maart het 
dichts lagen bij die van 15 april koppelden we deze gegevens aan elkaar. Wel moesten we 
abstractie maken van de gegevens van Tongeren, omdat deze federale jeugdinstelling niet 
voorkomt in de lijst van minister Turtelboom.  

De cijfers van de ministers en de koppeling ervan leveren volgende vaststellingen op. 

 

1. Maar liefst 5.247 van de 11.649 gedetineerden waren op 15 april niet-Belgen. Dit is een 
opmerkelijk record van 45 procent buitenlanders. Oudere cijfergegevens, opgevraagd door 
collega Peter Logghe gaven een percentage van 44,5 op 1 januari 2012 (4.860), 43,9 in 2011 
(4.672) en 42,9 in 2010 (4.367). Op drie jaar tijd is het aantal vreemdelingen in onze 
gevangenissen met 880 gestegen, wat een toename betekent van 20 procent. In diezelfde 
periode steeg het aantal Belgen met 10% (van 5.809 naar 6.402). In Vlaanderen ligt het 
buitenlands aandeel op 44 procent en in Brussel op 66,7 of twee derde.  

In deze cijfers is geen rekening gehouden met de vele Belgische gedetineerden die over een 
tweede nationaliteit beschikken. 



 2. De verhoudingen bij de veroordeelden zitten ongeveer in dezelfde orde van grootte: 42,6 
procent is vreemdeling. Bij de beklaagden daarentegen (tot 32 procent van alle 
gedetineerden), is de verhouding 58,4 procent vreemdelingen versus 41,6 procent ‘Belgen’. 
De tegenpool van deze cijfers zien we bij de ‘anderen’, voornamelijk de geïnterneerde 
bevolking van de gevangenissen: van deze 1262 mensen zijn er slechts 241 of 19 procent 
buitenlander. Indien we enkel kijken naar beklaagden en veroordeelden is 48 procent van 
de gevangenen buitenlander: 5006 op 10.387. 

 

3. Het globale cijfer van het aantal illegale gedetineerden ligt schrikbarend hoog: 3.477 op 
11.649. Dit komt neer op twee derde (66,1 procent) van het aantal vreemdelingen en op 
bijna één derde van het totaal aantal gedetineerden (29,8 procent). Dit gegeven is niet 
nieuw. Uit eerdere parlementaire vragen van een collega bleek reeds dat het aantal illegalen 
op 1 januari 2013 lag op 3.596, eind 2011 op 3.387 en begin 2010 op 2.097. De sterkste 
verschuiving deed zich voor in de loop van 2011, toen het aantal illegale gedetineerden op 11 
maand tijd met ruim 1.000 toenam, van 2.379 naar 3.387. Misschien kan deze opmerkelijke 
stijging voor een deel worden toegeschreven aan een verbeterde registratie, maar toch kan dit 
niet de enige verklaring zijn.   

De staatssecretaris ontkende in haar antwoord dat het aantal illegalen sterk was gestegen ten 
opzichte van het aantal legale buitenlanders, maar beperkte zich in haar analyse tot de evolutie 
tussen maart en augustus 2013. 
 
 
4. Anders dan men zou kunnen verwachten, zit het grootste aantal illegalen bij de 
veroordeelden en niet bij de verdachten. Op 3.468 illegalen zijn er 2.034 veroordeelden en 
1.434 beklaagden. Dat is bijna 58,6 procent versus 41,4.  
Bij de overige (legale) vreemdelingen zijn er 810 veroordeelden op een totaal van 1.779. Dat 
is 45,5 procent. Er zijn 721 beklaagden of 40,4 procent.    
 
 
5. Uitgesplitst per gewest stellen we vast dat in Vlaanderen 31,5 procent van de 
gedetineerden geen wettelijke verblijfplaats heeft en dat dit geldt voor 71,3 procent van de 
buitenlanders. Maar liefst 78,8 procent van de buitenlandse veroordeelden of bijna vier 
vijfde is illegaal in het land. Van alle veroordeelde vreemdelingen in de Vlaamse 
gevangenissen, heeft dus slechts 21,2 procent recht op verblijf in België. 
In de drie Brusselse gevangenissen bedraagt het aandeel illegalen 42,8 procent van de 
gevangenispopulatie en 64,2 procent van de buitenlandse populatie. 71,5 procent van de 
veroordeelde vreemdelingen is er illegaal. In de Vlaamse gevangenissen is het aandeel 
illegalen bij de buitenlanders dus beduidend hoger dan in Brussel.  
 
 
 



6. In de Vlaamse gevangenissen zitten de grootste groepen buitenlanders in de gevangenis van 
Wortel: bijna 70 procent van de gedetineerden. Wortel moet evenwel worden opgesplitst 
in enerzijds de kolonie van Wortel zelf (circa 275 gedetineerden) en anderzijds de gevangenis 
van Tilburg met 650 gedetineerden. Het gaat bijna uitsluitend om veroordeelden. In beide 
gevangenissen samen zijn er 645 buitenlanders, waarvan 535 zonder verblijfstitel in ons 
land. Dat is zomaar eventjes 83 procent van de buitenlanders. Op de totale 
gevangenisbevolking is 58 procent illegaal. We vermoeden dat deze vooral geconcentreerd 
zitten in het Nederlandse Tilburg. Het is niet onlogisch dat er zoveel buitenlanders en 
illegalen naar Tilburg gestuurd worden, vermits zij veel minder bezoek ontvangen. 
 
 
7. In de gevangenis van Antwerpen zitten 433 vreemdelingen op 696 gedetineerden of 62,2 
procent. Maar liefst 73,7 procent van de buitenlandse gedetineerden in de Begijnenstraat of 
drie kwart is illegaal in het land. Van de totale gevangenisbevolking in Antwerpen is 46 
procent illegaal.  
 
 
Conclusie: de illegalen nemen een zodanig buitenproportioneel aandeel in beslag van de 
gevangenispopulatie, dat een normaal gevangenisbeleid in dit land onmogelijk is geworden. 
Het is mee door het gebrek aan een kordaat terugstuurbeleid, dat de strafuitvoering 
helemaal ontwricht is geraakt en dat het gros van de korte straffen (tot drie jaar!) 
tegenwoordig moet uitgevoerd worden buiten de gevangenis, met behulp van een 
enkelband. Hierdoor valt het ontradend karakter van de gevangenisstraf in belangrijke mate 
weg.  
Er moeten bijgevolg veel meer inspanningen gebeuren om straffen te laten uitvoeren in de 
herkomstlanden, minstens wat betreft de gedetineerden die hier illegaal verblijven. Ook ten 
aanzien van anderen die illegaal in ons land verblijven moet een veel stringenter en 
consequenter terugstuurbeleid gehanteerd worden.  
 
Bart Laeremans 
Senator Vlaams Belang 
 
 
Bijlagen: 
 
-schriftelijke vraag BL aan minister Turtelboom nr. 8964 over het aantal vreemdelingen in de 
gevangenissen 
-bijlage minister Turteboom 
-schriftelijke vraag BL aan staatssecretaris Maggie De Block nr. 9894 over het aantal illegalen 
in de gevangenissen. 
-tabel overzicht illegale gedetineerden per gewest 
-tabel overzicht illegale gedetineerden in enkele Vlaamse en Brusselse gevangenissen 
-schriftelijke vraag nr. 359 van Kamerlid Peter Logghe aan minister Turtelboom  
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