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TOEGANGS- EN BEZOEKRECHT 

 
2) Gesloten opvangcentra beheerd door de dienst Vreemdelingenzaken  

 
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, par. 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen’ 
(artikelen 26 tot 33, en 38 tot 42)1 

 

 
HOOFDSTUK III. REGELS TIJDENS HET VERBLIJF IN HET CENTRUM 

 

Afdeling 1 

(niet opgenomen) 
 

Afdeling 2. Bezoek 
 

2.1. Algemene bepalingen 

 

Art. 26 
 

De bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs of -document dat bij het 

begin van een bezoek dient voorgelegd te worden. 

 
De centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger kan hierop een uitzondering toestaan. 

 

Art. 27 

 
De bezoeker kan onderworpen worden aan een fouillering als bepaald in artikel 111/4. 

 
Art. 28 

 
Bezoekers worden in het bezoekersregister ingeschreven. 

 
Art. 28/1 

 
De centrumdirecteur kan beslissen dat de bezoeken aan een bewoner plaatsvinden in een lokaal 

voorzien van een transparante wand die de bezoekers van de bewoner scheidt, in de volgende ge-

vallen: 

 

1° wanneer er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat er zich tijdens het bezoek incidenten 
kunnen voordoen die de orde of de veiligheid in het gedrang kunnen brengen; 

 
2° op verzoek van de bezoeker; 

 

                                                 
1 Belgisch Staatsblad van 12 september 2002. 
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3° op verzoek van de bewoner; 

 
4° als de bezoeker of de bewoner eerder de bezoekregeling als bepaald in het huishoudelijk re-

glement van het centrum niet heeft nageleefd en er redenen bestaan om aan te nemen dat 
deze inbreuk zich kan herhalen. 

 
Art. 28/2 

 
Het bezoek aan een gezin wordt gescheiden georganiseerd van het bezoek aan de bewoners die 

geen gezin vormen. 
 
 

2.2. Bezoek aan de bewoners 
 

2.2.1. Algemene modaliteiten 

 

Art. 29 
 
Met uitzondering van het ongestoord bezoek als bepaald in artikel 36/1, zijn de toezichthoudende 

personeelsleden aanwezig in de bezoekersruimte en leggen zij tijdens het bezoek de grootst moge-

lijke discretie aan de dag. 

 

De bezoeken van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers, van de leden van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers en de Senaat en van de leden van de uitvoerende en rechterlijke 

macht, evenals de individuele bezoeken van een advocaat, vinden steeds in een afzonderlijk lokaal 

plaats, zonder dat het personeel van het centrum daarbij aanwezig is. 

 
Art. 30 

 

Wanneer een bewoner zodanig ziek is dat hij zich niet naar de bezoekruimte kan begeven, kan de 

centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger hem toestaan om, onder de voorwaarden bepaald in arti-
kel 29, zijn bezoekers in zijn kamer, de gezinswoning of de ziekenzaal te ontvangen. 

 
Art. 31 

 
Wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat het contact tussen een bewoner en een bezoeker een 

gevaar vormt voor ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid of de openbare orde of indien dit nood-
zakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten, ter bescherming van de gezondheid of de goede ze-

den, ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of ter bescherming van de veiligheid 
van het centrum, kan de centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger ten aanzien van de bezoeker één 
van de volgende maatregelen nemen: 

 

1° een mondelinge waarschuwing; 

 
1°/1 een bezoek achter glas opleggen; 
 
2° het bezoek doen afbreken; 

 
3° de toegang tot het centrum weigeren. 
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Indien de sancties bedoeld in 2° en 3° genomen worden ten aanzien van de personen bedoeld in 

de artikelen 32 en 33, dient de centrumdirecteur de Minister hiervan onmiddellijk, via hiërarchische 
weg, op de hoogte te brengen. 

 
Indien een bezoeker een ontvluchting tracht voor te bereiden of te vergemakkelijken, stelt de 

centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger hem ter beschikking van de politiediensten. 
 

 
2.2.2. Bezoek van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers, van de leden van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en de Senaat en van de leden van de uitvoerende en rechterlijke macht 
 

Art. 32 

 
De bewoners hebben het recht dagelijks, minstens tussen acht uur ‘s morgens en tien uur ‘s 

avonds, bezoek te ontvangen van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers van de staat 

waarvan zij onderdaan zijn. 

 
Art. 33 

 
De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat en de leden van de uitvoe-

rende en rechterlijke macht die zich in het centrum aanmelden, mogen in contact komen met één 

of meerdere op voorhand te identificeren bewoners, nadat zij zich als zodanig kenbaar hebben ge-

maakt bij de centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger en indien zij aantonen dat het een handeling 
van hun ambt of hun functie betreft, waarvoor een bezoek aan die bewoner of die bewoners nodig 

is. 

 

Artt. 34 tot 37 
(niet opgenomen) 

 

 

2.3. Bezoek aan het centrum 
 

2.3.1. Algemene modaliteiten 
 

Art. 38 
 

Een bezoek aan het centrum is, behoudens de bepalingen in de artikelen 42 tot en met 45, onder-
worpen aan de machtiging van de Directeur-generaal. 

 
Art. 39 

 

De bezoekers aan het centrum worden steeds vergezeld door de centrumdirecteur, zijn plaats-

vervanger of het personeelslid dat hij hiertoe aanwijst. 

 
Art. 40 

 
De bewoners mogen niet aan publieke belangstelling onderworpen worden.  

 
Zij mogen zonder hun instemming noch onderworpen worden aan vragen van journalisten, der-

den of personen bedoeld in de artikelen 42 tot en met 45, noch mogen er van hen beeldopnamen 
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gemaakt worden. 

 
Art. 41 

 
Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat het bezoek aan het centrum door een bezoeker een ge-

vaar vormt voor ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid of de openbare orde of indien dit nood-
zakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten, ter bescherming van de gezondheid of de goede ze-

den, ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of ter bescherming van de veiligheid 
van het centrum, kan de centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger ten aanzien van de bezoeker één 

van de volgende maatregelen nemen:  
 
1° een mondelinge waarschuwing; 

 
2° het bezoek doen afbreken; 

 

3° de toegang tot het centrum weigeren. 

 
Indien de centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger de sancties bedoeld in 2° en 3° oplegt, dient 

hij de Minister hiervan onmiddellijk, via hiërarchische weg, op de hoogte te brengen. 
 

Indien een bezoeker een ontvluchting tracht voor te bereiden of te vergemakkelijken, stelt de 

centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger hem ter beschikking van de politiediensten. 

 
 

2.3.2. Door de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat 

 

Art. 42 
 

De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat hebben tussen acht uur 

’s morgens en zeven uur ’s avonds steeds toegang tot het centrum, als zij zich als zodanig kenbaar 

hebben gemaakt. 


