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D
e Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is de taak-
organisatie van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie die het daadwerkelijk vertrek regisseert 
van vreemdelingen die geen recht (meer) hebben 

op verblijf in Nederland. De afdeling VRIS (Vreemdeling in 
de Strafrechtketen) is binnen DT&V belast met het uitzetten 
van vreemdelingen die veroordeeld zijn na het plegen van een 
misdrijf. De medewerkers spannen zich in veroordeelde ille-
gale vreemdelingen aan het einde van hun gevangenisstraf 
terug te laten keren naar het land van herkomst dan wel naar 
het land waar ze verblijfsrecht hebben. Het lukt echter niet 
altijd de identiteit of de nationaliteit van de vreemdeling vast 
te stellen, in welk geval de betrokkene in vreemdelingenbe-
waring kan worden gesteld.
VRIS opereert vanuit drie vestigingen. De grootste afdeling is 
ondergebracht in de penitentiaire inrichting Ter Apel, waar 
aan de uitzetting van criminele, illegale vreemdelingen 
gewerkt wordt die tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld. 
Voor hen die in preventieve hechtenis verblijven, heeft VRIS 
een kantoor in het Justitieel Complex Schiphol. Verder is er 
een kleine vestiging in Den Bosch, die het zuidelijk deel van 
Nederland voor haar rekening neemt.
De afdeling VRIS werkt uiteraard niet alleen. In een hecht 
samenwerkingsverband dragen de Vreemdelingenpolitie 
(VP), Koninklijke Marechaussee (KMar), Openbaar Ministe-
rie (OM), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) en DT&V zorg voor een goede 
informatieoverdracht om het uiteindelijke vertrek van de 
VRIS-vreemdeling te realiseren. De samenwerkingsafspra-
ken zijn vastgelegd in het VRIS-protocol (zie www.dienstte-
rugkeerenvertrek.nl). Elke maand overleggen deze ketenpart-
ners over lopende zaken en verbeteringen in het zogeheten 
OVO/VRIS (Operationeel VerwijderingsOverleg/VRIS).

Illegale vreemdelingen die een (zwaar) misdrijf gepleegd hebben, moeten 

Nederland verlaten na afloop van hun straf. Het is een standpunt dat door 

het huidige kabinet, maar ook de voorgaande kabinetten, sterk 

uitgedragen wordt. Het uitzetten van deze vreemdelingen kent al een 

lange geschiedenis. Artikel 15 van de Wet tot regeling der toelating en 

uitzetting van vreemdelingen uit 1849 stelt dat ‘... de veroordeelden, na 

afloop der straf, over de grenzen (worden) gebracht’. In dit artikel 

worden de mogelijkheden beschreven om criminele, illegale 

vreemdelingen na afloop van hun strafrechtelijke detentie uit te zetten 

alsmede de ontwikkelingen van de afgelopen jaren die zorgden voor een 

hogere instroom en uitstroom met de bijbehorende cijfers.

Uit de praktijk
Wegens het plegen van zakkenrollerij is een 42-jarige 
man met vermoedelijk de Algerijnse nationaliteit, 
onder aftrek van de tijd dat hij in voorlopige hechtenis 
heeft doorgebracht, veroordeeld tot een straf van drie 
maanden. Tegen de man was al een inreisverbod 
(destijds ongewenstverklaring) van kracht sinds 1997.

Wanneer een illegale vreemdeling een misdrijf pleegt en 
veroordeeld wordt tot gevangenisstraf, stelt de VP of KMar een 
dossier samen voor overdracht van de vreemdeling in de 
VRIS-keten. Het overdrachtsdossier bevat elementaire infor-
matie om het terugkeerproces te starten. Dan neemt een 
regievoerder van VRIS het over tot aan het vertrek van deze 
vreemdeling. Dit klinkt eenvoudig en dat kan het ook zijn als 
een vreemdeling over een geldig reisdocument beschikt en ook 
toegelaten wordt tot het land van herkomst. Moeilijker ligt het 
bij de niet-gedocumenteerde vreemdelingen: zij die zonder 
enig reisdocument of identiteitsbewijs in de caseload van VRIS 
terechtkomen. Vreemdelingen die niet prijsgeven uit welk land 
ze komen omdat ze niet teruggestuurd willen worden. Vreem-
delingen die ‘dwaalverklaringen’ afleggen in de hoop dat ze 
uiteindelijk in Nederland mogen blijven. Met behulp van veel 
vertrekgesprekken en allerlei onderzoeken (vaak in samenwer-
king met politie en KMar), alsmede bijvoorbeeld het verzorgen 
van een (vervangend) reisdocument als er geen documentatie 
is, wordt getracht het beleid van het kabinet te realiseren. 
Welke instrumenten staan VRIS daarbij ten dienste?

Regeling strafonderbreking
Tot voor kort was de vervroegde invrijheidstelling van 
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toepassing op alle gedetineerden met een gevangenisstraf 
van meer dan één jaar, die ten minste tweederde daarvan 
uitgezeten hadden. Dat gold dus ook voor illegale vreemde-
lingen. Op zich apart dat ook zij voor resocialisatie in 
aanmerking konden komen – dat is immers de achterlig-
gende gedachte van de vervroegde invrijheidstelling – ter-
wijl ze geen verblijfsrecht in Nederland hadden. Met de 
wijziging van de regeling per 1 april 2012 komen strafrech-
telijk veroordeelde vreemdelingen zonder rechtmatig 
verblijf in Nederland niet meer in aanmerking voor voor-
waardelijke invrijheidstelling.
In plaats daarvan biedt nu de Regeling Strafonderbreking1 
aan deze vreemdelingen de mogelijkheid van strafonderbre-
king voor onbepaalde tijd, mits zij volledig meewerken aan 
hun vertrek uit Nederland en mits dat vertrek daadwerkelijk 
gerealiseerd wordt. Aan een vreemdeling met een gevange-
nisstraf van meer dan drie jaar kan strafonderbreking wor-
den verleend nadat hij ten minste tweederde van zijn straf 
heeft ondergaan. Bij gevangenisstraf van maximaal drie jaar 
moet tenminste de helft van de straf zijn uitgezeten.

Uit de praktijk
Een (destijds) 22-jarige Litouwse man is veroordeeld 
voor het medeplegen van poging tot doodslag en het 
medeplegen van moord tot een gevangenisstraf van 15 
jaar. Hij is ongewenst vreemdeling verklaard en werkt 
volledig mee aan zijn terugkeer. Hij kwam in aanmer-
king voor strafonderbreking. Inmiddels is deze man 

teruggekeerd naar Litouwen na het uitzitten van 10 
jaar gevangenisstraf. Indien hij terugkeert in Neder-
land wordt tenuitvoerlegging van de straf hervat.

De regievoerders van VRIS leggen de regeling van strafon-
derbreking uit aan de veroordeelden tijdens het eerste 
vertrekgesprek. De DT&V informeert en adviseert de minis-
ter over toepassing van strafonderbreking. De beslissing van 
de minister wordt door de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) voorbereid. De minister maakt niet altijd gebruik van 
zijn bevoegdheid om strafonderbreking te verlenen. De 
belangen van slachtoffers, de mate waarin de rechtsorde is 
geschokt door het gepleegde delict en de mogelijke versto-
ring van lopende onderzoeken van politie en justitie kunnen 
redenen zijn om strafonderbreking niet te verlenen.
Zoals gesteld, voorwaarde is dat de vreemdeling meewerkt 
aan zijn terugkeer. Hij zal bijvoorbeeld zijn familie dan wel 
instanties in zijn land van herkomst moeten verzoeken 
documenten te sturen die zijn identiteit en nationaliteit 
kunnen bevestigen en die leiden tot de afgifte van een 
(vervangend) reisdocument. Strafonderbreking is van kracht 
op het moment dat de vreemdeling geaccepteerd is door de 
grensautoriteiten van zijn land van herkomst. De vreemde-
ling wordt gesignaleerd in het opsporingssysteem voor het 
restant van zijn straf; bij terugkeer naar Nederland zal de 
tenuitvoerlegging worden hervat. De Regeling Strafonder-
breking is op weg om een populaire maatregel te worden. 
Sinds de inwerkingtreding ervan op 1 april 2012 hebben in 
de periode tot 1 januari 2014 circa 520 vreemdelingen van 
deze regeling gebruik gemaakt.

Preventief gehechten
Op initiatief van de Directie Migratiebeleid van het ministe-
rie van Veiligheid en Justitie is in oktober 2012 een nieuwe 
werkwijze ingevoerd, waarbij illegale vreemdelingen die zich 
in voorlopige hechtenis bevinden al aan de afdeling VRIS 
worden overgedragen. De vreemdeling wordt door DJI over-
gebracht naar het Justitieel Complex Schiphol, de locatie 
waar preventief gehechte illegalen centraal worden onderge-
bracht. Het belangrijkste voordeel van deze werkwijze is dat 
de regievoerders van VRIS vroegtijdig de vreemdeling horen 

    De Regeling 
Strafonderbreking is op weg 
om een populaire maatregel 
te worden

Justitieel Complex Schiphol
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en informatie verzamelen ten behoeve van het aanvragen van 
een (vervangend) reisdocument bij een vertegenwoordiging 
van een buitenlandse mogendheid in Nederland. Dat traject 
kan namelijk soms erg lang duren. Door vroegtijdige inter-
ventie van de regievoerders is het aantal vreemdelingen dat 
uiteindelijk in vreemdelingenbewaring terechtkomt, sterk 
gedaald. In de periode tussen oktober 2012 en 1 januari 
2014 zijn circa 510 dossiers van preventief gehechten in 
behandeling genomen door de afdeling VRIS.
De detentie van een preventief gehechte vreemdeling kan 
grillig verlopen. Van een gestrafte vreemdeling is de eind-
datum van zijn detentie bekend. Een preventief gehechte 
verdachte kan daarentegen onmiddellijk in vrijheid worden 
gesteld als de raadkamer van de rechtbank daartoe besluit. 
Wat regelmatig plaatsvindt, is dat vreemdelingen veroor-
deeld worden tot de duur van hun preventieve hechtenis. 
Indien er zicht op uitzetting bestaat zal, zowel in het geval 
van onmiddellijke invrijheidstelling als bij een veroorde-
ling tot de duur van de voorlopige hechtenis, met grote 
spoed een hulpofficier in kennis worden gesteld ten einde 
een overweging te maken of betrokkene in vreemdelingen-
bewaring kan worden gesteld. 

Uit de praktijk
De raadkamer van de rechtbank heeft een bevel tot 
gevangenhouding opgelegd aan een 33-jarige man 
met de Ghanese nationaliteit, verdacht van het plegen 
van een schietpartij met dodelijke afloop. De verdachte 
is in het bezit van een geldig Ghanees paspoort. 

Aan de grens geweigerde vreemdelingen
Artikel 6 van de Vreemdelingenwet 2000 heeft betrekking 
op ‘aan de grens geweigerde vreemdelingen’. Dit betreft 
mensen die door de brigade Grensbewaking Schiphol bij de 
Schengengrens gecontroleerd worden en geen toegang tot 
Nederland krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze geen geldig 
paspoort bezitten, niet beschikken over voldoende midde-
len van bestaan, geen visum hebben of een gevaar vormen 
voor de openbare orde en/of veiligheid. Bij het laatstge-
noemde betreft het vaak diegenen die in Nederland, maar 
buiten de Schengengrens (bijvoorbeeld op Schiphol), een 
misdrijf gepleegd hebben.
Na aankomst bij een gate kan, nog vóór de grenscontrole, 
een check uitgevoerd worden op de inkomende passagiers 
door de KMar. Dit kan zijn op basis van tips, verdacht 
gedrag of in het kader van een 100%-controle. Een type-
rend voorbeeld is de drugssmokkelaar die bolletjes met 
verdovende middelen geslikt heeft en deze in Nederland 
tracht in te voeren. Deze vreemdeling wordt de toegang tot 
Nederland geweigerd en hij wordt vastgezet in het Justitieel 
Complex Schiphol, waar een deel van de capaciteit speciaal 
is ingericht voor bolletjesslikkers.
Na veroordeling wordt de vreemdeling naar een gevangenis 
overgebracht. Vanaf 1 april 2013 overhandigt de KMar een 

overdrachtsdossier aan de afdeling VRIS van aan de grens 
geweigerde vreemdeling die tot een gevangenisstraf van 
meer dan vier maanden is veroordeeld. Na afloop van de 
straf wordt de vreemdeling naar Schiphol overgebracht. 
Indien bewezen kan worden met welke vlucht de betrok-
kene naar Nederland kwam, wordt een claim gelegd op de 
luchtvaartmaatschappij die de vreemdeling vervoerde op 
grond van het Verdrag van Chicago uit 1944. In 2013 zijn 
circa 240 dossiers door de KMar overgedragen aan de 
afdeling VRIS. De effectiviteit van de uitstroom, in dit geval 
aantoonbaar vertrek, bedraagt over 2013 100%.

Uit de praktijk
Op de luchthaven Schiphol is een man met de Suri-
naamse nationaliteit aangehouden bij een 100%-con-
trole vanwege vermeende smokkel van verdovende 
middelen. De aanhouding vond plaats vóór de feitelijke 
grenscontrole op basis van de Schengengrenscode. De 
vreemdeling is tot vijf maanden gevangenisstraf veroor-
deeld.

Wat zijn de succesvolle 
beïnvloedingsinstrumenten?
Een flink aantal criminele, illegale vreemdelingen zonder 
enig reis- of identiteitsdocument werkt niet mee aan hun 
terugkeer en vormt een lastige opgave voor VRIS. De regie-
voerder probeert de vreemdeling zover te krijgen dat hij 
meewerkt door het goed analyseren van het dossier – door 
uitleg te geven, door hulp aan te bieden bij terugkeer en 
door het motiveren tot vertrek. Indien dit niet direct tot 
succes leidt, is er nog een aantal mogelijkheden, zoals het 
door politie of KMar instellen van een nader identiteitson-
derzoek aan de hand van de informatie die de regievoerder 
verkregen heeft, al dan niet van de vreemdeling zelf. 
Soms kan de simpele vraag hoe lang de persoon in kwestie 
zijn moeder al niet heeft gezien aan het gesprek een succes-
volle wending geven. Anderen persisteren veel langer in 
hun tegenwerking. Sommige vreemdelingen uiten zich 
verbaal of fysiek agressief en proberen bij de regievoerders 
het bloed onder de nagels vandaan te halen.
In een aantal zaken lukt het niet om tot identiteits- dan wel 
nationaliteitsvaststelling te komen en worden deze vreemde-
lingen aan het einde van hun straf, zo mogelijk, in vreemde-
lingenbewaring gesteld. Gedurende die periode gaat de 
regievoerder verder om de vreemdeling terug te laten keren 
naar zijn land van herkomst. Vreemdelingenbewaring kan zes 
maanden duren met een verlening tot maximaal anderhalf 
jaar. Soms heft de Dienst Terugkeer & Vertrek zelf een 
vreemdelingenbewaring op omdat er geen aanknopingspun-
ten meer zijn om de bewaring te laten voortduren. Ook kan de 
bewaring worden opgeheven door de vreemdelingenrechter. 

Effectiviteit
Uiteindelijk is het doel zoveel mogelijk VRIS-vreemdelin-
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gen terug te laten keren naar hun land van herkomst, en 
dat kan op twee manieren. Aantoonbaar vertrek houdt in 
dat het gecontroleerd plaatsvindt. De vreemdeling wordt 
door de Dienst Vervoer & Ondersteuning overgedragen aan 
de KMar op Schiphol waarna hij, al dan niet onder begelei-
ding van escorts, uitgezet wordt. De controle op het daad-
werkelijk vertrek is een taak van de KMar.
Zelfstandig vertrek zonder toezicht wil zeggen dat de 
vreemdeling aan het einde van zijn strafdetentie niet 
uitgezet kan worden en dat uitzetting ook niet bereikt kan 
worden door het opleggen van vreemdelingenbewaring. De 
persoon in kwestie krijgt de plicht opgelegd om Nederland 
te verlaten, maar dat vindt zonder toezicht plaats. De 
meeste vreemdelingen die zelfstandig, zonder toezicht de 
gevangenis verlaten, blijven in Nederland en vervallen 
vaak weer in criminaliteit. Regelmatig komt VRIS een 
‘recidivist’ in de caseload tegen.
De instroom, uitstroom en effectiviteit van de afdeling 
VRIS stijgen de laatste jaren. De instroom bij VRIS was in 
2010 circa 760 en is in 2013 opgelopen tot circa 1290. De 
uitstroom nam toe tot bijna 1200 vreemdelingen. De 
effectiviteit van de afdeling VRIS wordt berekend aan de 
hand van het totaal aantal vertrokken vreemdelingen via 
zowel aantoonbaar vertrek als zelfstandig vertrek zonder 
toezicht. Het deel dat door aantoonbaar vertrek gereali-
seerd wordt is het effectiviteitspercentage. Dit percentage 
bedroeg in 2010 69% en is over 2013 opgelopen tot 77%, 
een significant hogere effectiviteit (tabel 1).

Tabel 1. Effectiviteit (cijfers afgerond op tientallen)

2010 2011 2012 2013

Instroom 760 830 970 1290

Totale uitstroom 840 840 970 1200

Zelfstandig vertrek 
zonder toezicht

240 230 220 260

Aantoonbaar vertrek 540 570 690 860

69% 72% 76% 77%

Soorten misdrijven
Vanaf juli 2013 wordt bij instroom van de dossiers in de 
caseload van de afdeling VRIS geregistreerd welk misdrijf 
heeft geleid tot de (laatste) veroordeling van elke VRIS-
vreemdeling. Zo krijgt men meer inzicht in de ‘aard’ van de 
uitstroom. Van de illegale vreemdelingen die voor fraude 
zijn veroordeeld en vanaf 2013 uitstroomden, is 85% 
aantoonbaar vertrokken naar hun land van herkomst. Bij de 
vreemdelingen die voor een levensdelict (doodslag en 
moord en poging daartoe) veroordeeld zijn, is het 63%. Dat 
houdt tevens in dat 37% van de uitstroom niet aantoonbaar 
is vertrokken en grotendeels in de Nederlandse maatschap-
pij is teruggekeerd. Het percentage aantoonbaar vertrek 
van plegers van zedendelicten is maximaal. Overigens 
zeggen percentages niets over aantallen en is de registratie-
periode nog te kort om significante uitspraken over de 
langere termijn te doen.

Uitstroom per delictsoort aantoonbaar vertrek Percentage

Levensdelicten 63%

Zedendelicten 100%

Geweldsdelicten 76%

Fraudedelicten 85%

Vermogensdelicten 64%

Opiumdelicten 81%

Overige delicten 59%

Verbetering
De stijgende lijn in de instroom van dossiers van criminele 
illegale vreemdelingen zal naar verwachting aanhouden. 
Mede door de uitrol van het Programma Informatievoorzie-
ning Strafrechtketen, waarbij elke aangehouden verdachte 
langs een identificatiezuil gaat, zal daaraan bijdragen. 
Begin 2014 is de instroom bij de afdeling VRIS al hoger 
geworden. Daarnaast draagt de KMar met ingang van 2014 
ook dossiers aan de afdeling VRIS over van aan de grens 
geweigerde vreemdelingen die tot een gevangenisstraf van 
minder dan vier maanden zijn veroordeeld.
De effectiviteit verhogen is een veel ingewikkelder operatie, 
omdat een aantal vreemdelingen niet te herleiden is tot een 
land van herkomst en niet alle landen staan te trappelen om 
deze categorie terug te nemen. Maar er zijn lichtpuntjes: 
steeds betere samenwerking zorgt ervoor dat meer VRIS-
vreemdelingen in beeld komen en het intensiveren van de 
samenwerking in de VRIS-keten zal de effectiviteit verbe-
teren.
Zo wordt Nederland steeds een stukje veiliger. «
Noot
1) Art 40a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (gebaseerd 
op art 26, lid 3 Penitentiaire beginselenwet).

    ‘Hoe lang heb je je 
moeder al niet gezien’ kan 
aan het gesprek een 
succesvolle wending geven


