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Voorwoord

De Belgische gevangenissen zijn overbevolkt. Het is een oud zeer. Maar meer 
nog, het is een bittere realiteit die dagelijks de leef- en werkwereld van vele 
duizenden mensen bepaalt. Moeten we die overbevolking beschouwen als 
een gegeven waarop we toch geen impact hebben en dit dan maar ondergaan? 
Of moeten we de overbevolking bestrijden met alle middelen die we hebben 
– maar welke zijn die middelen dan? Deze thematiek was de laatste jaren voer 
voor een hele resem van criminologische bijdragen, een éénduidig antwoord 
bleef echter uit. Ondertussen tikt de klok verder en elk jaar bereikt de overbe-
volking een nieuwe kaap. Degenen die dachten dat de saturatiegraad bereikt 
was, moesten enige tijd later vaststellen dat er toch nog een paar honderd ge-
detineerden bij konden en dat het kruitvat toch niet ontplofte. Die schijnbare 
of relatieve rust in het gevangeniswezen is niet het resultaat van een doordacht 
beleid, maar vooral een kwestie van geluk. 

Ondertussen maakten de gevangenissen een hele transformatie door. De ge-
vangenisbevolking wijzigde drastisch: minderjarigen en illegalen verlieten de 
gevangenissen en maakten plaats voor langer gestraften en steeds meer bui-
tenlandse veroordeelden. Het aantal gedetineerden met een psychologische 
of psychiatrische problematiek neemt toe en de ‘echte’ geïnterneerden blijven 
(voorlopig) nog even in de gevangenis. Het algemene aanvoelen bij de actoren 
die in de gevangenis werkzaam zijn, is dat de populatie verzwaard is en dat ze 
moeilijker handelbaar is. Extra beveiligingsmaatregelen worden daarom als 
een noodzaak ervaren.

Ten tweede onderging ook de gevangenis als organisatie een grote transfor-
matie. In eerste instantie door een sterke formalisering en juridisering van de 
strafuitvoering. België kreeg eindelijk – nadat het hiervoor al meermaals door 
het Europese comité ter preventie van foltering (CPT) op de vingers werd 
getikt – een wettelijke regeling van een interne en een externe rechtspositie 
voor gedetineerden. Er kwam een nieuwe wet op de internering en de terbe-
schikkingstelling. Strafuitvoeringsrechtbanken maakten hun opwachting en de 
commissies van toezicht werden hertekend. In tweede instantie drong ook het 
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Voorwoord

managementsdenken door tot in het gevangeniswezen: interne processen wor-
den in kaart gebracht en geoptimaliseerd, missies en visies worden opgesteld, 
strategische en operationele doelstellingen worden uitgeschreven en vertaald 
in prestatie-indicatoren, in ontwikkelcirkels worden medewerkers aangespro-
ken op hun competenties,... Al deze tools moeten bijdragen tot een moderner 
en efficiënter beleid waarbij heel wat aandacht gaat naar een grotere participa-
tie en responsabilisering van de verschillende beroepsgroepen.

Ten slotte liet ook het politieke niveau zich niet onbetuigd. Onder impuls van 
de voormalige minister van Justitie Jo Vandeurzen werd de strafuitvoering op-
nieuw onder de loep genomen en werden meerdere initiatieven tot verbetering 
van de werking van justitie aangekondigd. Opmerkelijk is dat deze minister 
een diepgaande koerswijziging doorvoerde en expliciet koos voor een expan-
sionistisch beleid. Zijn zogenaamde masterplan over de renovatie en, vooral, 
de uitbouw van het gevangeniswezen is echter in de eerste plaats een politiek 
document dat niet voorafgegaan werd door een breed maatschappelijk en aca-
demisch debat. Nochtans zullen de keuzes die vandaag gemaakt worden nog 
vele tientallen jaren de Belgische strafuitvoering kleuren. Meer fundamentele 
discussies over de doelstellingen en de organisatie van de strafuitvoering zijn 
daarom niet alleen wenselijk maar ook en vooral noodzakelijk.

Het is vanuit deze vaststellingen dat de redactie van FATIK: Tijdschrift voor 
strafbeleid en gevangeniswezen het initiatief nam om een studiedag te organi-
seren. De afgelopen jaren vonden reeds verschillende studiedagen plaats, ge-
wijd aan diverse deelthema’s – zoals bv. de interne rechtspositie, herstelgericht 
werken in de penitentiaire sector, de strafuitvoeringsrechtbanken en de sociale 
rechten van gedetineerden – maar een ontmoetingsmoment voor reflectie over 
het gevangeniswezen in zijn globaliteit, ontbrak vooralsnog. Met de studiedag 
van 24 april 2009, georganiseerd in het vormingscentrum Guislain te Gent, 
wilde FATIK deze leemte vullen en een eerste aanzet geven tot verdere discus-
sie. We vonden een aantal prominente actoren, zowel uit academische hoek als 
uit het werkveld, bereid om hieraan mee te werken. Dit boek bundelt de teksten 
van de verschillende sprekers op de studiedag. Aan de auteurs werd gevraagd 
om te reflecteren over de realisaties en de toekomst van het Belgische gevan-
geniswezen. In een eerste reeks bijdragen overschouwen Tom Daems, Eric 
Maes en Tom Vander Beken het verleden, heden en de toekomst van het gevan-
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genisbeleid. Vervolgens wordt door Eric Maes, Veerle Scheirs, An Nuytiens, 
Valesca Lippens, Sven Todts en Luc Robert dieper ingegaan op verschillende 
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de huidige gevangenispopulatie en 
wordt een aantal trends uitgetekend. In een derde deel reflecteren Jurgen Van 
Poecke, Koen Polfliet en Freddy Pieters vanuit hun respectievelijke professio-
nele posities over veranderingen in het gevangeniswezen en de strafuitvoering. 
Omdat deze bijdragen vooral tot doel hadden input te geven aan het paneldebat 
over de toekomst van het Belgische gevangeniswezen, zijn ze wat korter maar 
daarom zeker niet minder interessant. Tot slot kaderen Sonja Snacken en Dirk 
van Zyl Smit een aantal ontwikkelingen aangaande de rechtsbescherming van 
gedetineerden in een ruimer Europees perspectief.

Met dit boek pretenderen we niet om sluitende antwoorden te bieden. Wel wil-
len we een aantal cruciale vragen opwerpen en denkpistes lanceren die hope-
lijk een breder maatschappelijke debat over de vrijheidsstraf kunnen voeden.

We wensen u veel leesgenot.

Namens de redactie,
Peter Pletincx

Voorwoord
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Tom Daems

Gapen bij de gapende 
kloof

Strafbeleid, gevangeniswezen en de 

weergekeerde stilte rond de legitimiteitscrisis 

van de vrijheidsstraf

“het stomste wat men kan doen, is: starten zonder globale visie, starten 
zonder een algemene inleiding en zonder een studie in de diepte, en punt 
voor punt, blind als een mol, proberen hier of daar iets te veranderen”1 

1. Inleiding

De hoofdtitel van deze bijdrage bestaat uit twee delen die beide om een woord-
je uitleg vragen. Het werkwoord2 ‘gapen’ verwijst naar een verschijnsel waar 
éénieder mee vertrouwd is. Mensen gapen of geeuwen zo’n tien à vijftien keer 
per dag. Het gebeurt vaak onaangekondigd. Meestal kan je het ook moeilijk 
bedwingen of onderdrukken. De mond gaat wijd open en bij een hevige geeuw 
sluiten de ogen zich soms tijdelijk. Jonge kinderen leren doorgaans dat ze hun 
hand voor de opengesperde mond moeten houden. Gapen is namelijk niet net-
jes: het wekt de indruk dat een gesprek, een lezing of lectuur slaapverwekkend 
is. Het werkt bovendien aanstekelijk. Reden te meer om het verschijnsel achter 
een afschermende hand weg te stoppen. 

In deze bijdrage zullen we vaker zinspelen op dit diepmenselijke fenomeen. 

1 Minister van Justitie Stefaan De Clerck in de Kamercommissie Justitie op 28 januari 2009 
(zie Commissie voor de Justitie, Integraal Verslag. Parl. St. Kamer 2008-09, CRIV 52 COM 
435 (woensdag 28-01-2009, namiddag), 29).

2 De Nederlandse taal maakt soms rare, maar zoals hopelijk zal blijken uit deze bijdrage, ook 
veelzeggende sprongen.
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We doen dit omdat in het recente verleden gesuggereerd werd dat België ein-
delijk uit een lange en diepe slaap ontwaakte. Dit gebeurde op 6 februari 1998 
naar aanleiding van een studiedag waarop de Proeve van Voorontwerp van Be-
ginselenwet Gevangeniswezen en Tenuitvoerlegging van Vrijheidsstraffen, die 
de fundamenten legde voor de latere basiswet gevangeniswezen, voorgesteld 
en becommentarieerd werd. Bij die gelegenheid stelde toenmalig minister van 
Justitie De Clerck dat de plannen die toen ter tafel lagen “een stap voor stap 
ontwaken uit een decennialange slaap” betekenden (De Clerck, 1998: 279). De 
Nederlandse penoloog Hans Tulkens pikte hier later op in: ‘België ontwaakt 
uit een lange penitentiaire slaap’, zo luidde de titel van zijn bijdrage, gewijd 
aan bovenvermelde studiedag, in het penologische tijdschrift Sancties (Tul-
kens, 1998). 

Het tweede deel van de titel betreft de gapende kloof. Wie ooit de Britse hoofd-
stad heeft bezocht, is wellicht vertrouwd met een stem die je bij elke tussenstop 
Mind the gap toeroept: pas op voor dat kloofje tussen het rijtoestel van de Lon-
dense metro en het platform. De boodschap veruitwendigt een zekere bezorgd-
heid: het kronkelige parcours van het Londense metronetwerk zorgt immers 
voor puntige bochten. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke openingen tussen het 
voertuig en het platform. Een moment van onoplettendheid kan dan wel eens 
fatale gevolgen hebben. Gelukkig herinnert de stem de reiziger aan het alom-
tegenwoordige risico waardoor het aantal ongevallen beperkt blijft.

Het in kaart brengen van dergelijke kloven – en daaraan gekoppeld: het uiten 
van bezorgdheid – gebeurt ook in geheel andere contexten. Na de Dutroux-
crisis had iedereen de mond vol over de kloof tussen justitie en de burger. 
Meer algemeen beheerst dit thema al langer het algehele politieke bestel sinds 
‘zwarte zondag’, de verkiezingsuitslag van 1991 toen het toenmalige Vlaams 
Blok doorbrak. Sinds een tweetal jaren, met het aantreden van Leterme I, is 
een andere kloof populair in het publieke debat: deze wordt samengebald in 
het streven naar een geloofwaardige strafuitvoering. In het Masterplan voor 
een gevangenisinfrastuctuur in humane omstandigheden van april 2008 werd 
dit als volgt omschreven: 

“Een geloofwaardige strafuitvoering betekent dat straffen die uitgesproken 
worden ook, meteen, op een correcte manier, van toepassing zijn, dat er 
geen wachttijden zijn, geen periodes van straffeloosheid, en dat er een pro-
fessionele opvolging is en dus controle op de uitvoering van de straf, dat er 

Gapen bij de gapende kloof
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transparantie is voor dader en slachtoffer over de strafuitvoering.”3 

Door een geloofwaardige strafuitvoering als doel voorop te stellen, gaat men 
uit van de diagnose dat deze nu ongeloofwaardig is. Het beleid is er dan op 
gericht om dat gat dicht te rijden. De route bij uitstek die hiertoe moet leiden, 
is de verbouwing en uitbouw van het Belgische gevangenispark. Hier wordt 
immers een andere kloof blootgelegd: het ‘structureel tekort’ van 1500 cellen. 
Door het gat tussen de beschikbare celcapaciteit en het aantal gedetineerden 
dat België wil huisvesten, te dichten, wordt dan meteen ook de kloof tussen de 
ongeloofwaardige en de geloofwaardige strafuitvoering gesloten. Het zijn die 
twee kloven – en de aldus gelegde verbinding tussen de twee – die het publieke 
debat over de vrijheidsstraf heden ten dage beheersen.

In deze bijdrage zullen we het echter vooral hebben over een kloof die veel 
minder aandacht krijgt: de gapende kloof tussen een (aanvankelijk) geformu-
leerde en ruim onderschreven legitimiteitscrisis van de vrijheidsstraf enerzijds, 
en het uitblijven van een antwoord op die crisis anderzijds – tot op het punt 
dat die legitimiteitscrisis in een algeheel stilzwijgen gehuld is. Daarmee is ook 
de link tussen ‘gapen’ en ‘gapende kloof’ die in dit hoofdstuk centraal staat, 
reeds in eerste aanzet toegelicht. Alhoewel de kloof verre van gedicht is, duikt 
de diepmenselijke reflex om te geeuwen weer op. De slaap waar we eerder uit 
leken te ontwaken, is dan weer dichtbij en de window of opportunity om één en 
ander verder door te denken, dreigt zich te sluiten. Eén van de redenen waarom 
we opnieuw lijken in te dommelen is – paradoxaal genoeg – gelegen in het 
dichtrijden van een ander gat: de gedeeltelijke oplossing van de legaliteitscrisis 
van de vrijheidsstraf. Om de nieuwe wetten op de strafuitvoering te kunnen 
implementeren, zo gaat de redenering dan, hebben we immers nood aan meer 
capaciteit. Door de wettelijke hervormingen lijkt de buit binnen: de schaapjes 
zijn op het droge en het is vooral zaak om de pootjes droog te houden – of 
beter (aangezien het water al tot aan de lippen reikt): om de droger opnieuw 
van stal te halen. 

Met deze wat lange inleiding hebben we de inhoud van dit hoofdstuk al bondig 
toegelicht. In wat volgt, zullen we één en ander verder uitwerken en verdui-
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3 Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden,  
Brussel, ministerie van Justitie, 18 april 2008, 1.
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delijken.4 In de volgende paragraaf besteden we aandacht aan de gedeeltelijke 
oplossing van de legaliteitscrisis van de vrijheidsstraf. Paragraaf drie behandelt 
de wijze waarop de legitimiteitscrisis, tot 2006, aan bod kwam in het politieke 
debat over de vrijheidsstraf. Vervolgens gaan we dieper in op de recente ont-
wikkelingen, sinds het aantreden van Leterme I, en we sluiten het hoofdstuk 
af met een besluit.

2. Schaapjes op het droge? De gedeeltelijke 

oplossing van de legaliteitscrisis

Eén zaak willen we wel onmiddellijk duidelijk stellen: door te spreken over 
een gapende kloof rekenen we onszelf niet tot de sceptici die menen dat er het 
afgelopen decennium niets is veranderd. Dit is recentelijk wel vaker gesugge-
reerd bij het weder aantreden van Stefaan De Clerck als minister van Justitie. 
Op 14 januari 2009 bracht Alain Gerlache in een open brief aan de nieuwe mi-
nister bijvoorbeeld een aantal mankementen, zoals die zich meer dan tien jaar 
geleden voordeden, in herinnering. Aangezien de kersverse minister al onmid-
dellijk de commotie rond de vrijlating van tien zware jongens, die ten gevolge 
van procedurefouten bij de toepassing van de wet op de bijzondere opsporings-
methoden door de mazen van het net konden glippen, over zich heen kreeg, 
deed dit Gerlache het volgende besluiten: “Als er verandering kwam, was die 
blijkbaar niet blijvend. Never say never again…” (Gerlache, 2009). Het zou 
echter wat kort door de bocht zijn om dergelijke incidenten als graadmeter voor 
de hervormingen binnen justitie te nemen: manke wetgeving, ontsnappingen 
uit gevangenissen, enzovoort zijn in zekere zin van alle tijden. Wie wat verder 
kijkt, kan enkel maar vaststellen dat er veel veranderd is en dat die veranderin-
gen ook vaak een blijvend karakter hebben. Het justitieel landschap is grondig 
hertekend: we hebben nu justitiehuizen en een Hoge Raad voor de Justitie, 
gevangenissen hebben (hadden?5) herstelconsulenten, we hadden Commissies 
Voorwaardelijke Invrijheidsstelling en hebben nu strafuitvoeringsrechtbanken, 
we hebben een nieuw politieapparaat en Commissies van Toezicht bij de ge-
vangenissen, veroordeelden ondergaan werkstraffen en dragen enkelbanden, 
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4 Ik grijp daarvoor ten dele terug naar een aantal eerdere bijdragen gewijd aan strafbeleid en 
vrijheidsstraf (Daems 2006; 2007; 2008a; 2008b; 2008c; 2009).
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slachtoffers hebben nieuw geformuleerde rechten, enzovoort.

Binnen de strafuitvoering werd er in het bijzonder getimmerd aan het wettelijk 
kader, en dat op twee vlakken, de zogenaamde interne en externe rechtsposi-
tieregeling.

Op het vlak van de interne rechtspositie van gedetineerden, het statuut ‘intra 
muros’, werd de aanzet gegeven door minister De Clerck die in zijn oriëntatie-
nota ‘Strafbeleid en Gevangenisbeleid’ de noodzaak aan een wettelijke rege-
ling formuleerde en aan professor Dupont de opdracht gaf tot de uitwerking 
van een voorontwerp van beginselenwet gevangeniswezen en tenuitvoerleg-
ging van vrijheidsbenemende sancties (minister van Justitie, 1996: 51-52). In 
september 1997 rondde professor Dupont zijn werkstuk af dat als basis zou 
dienen voor de werkzaamheden van de commissie ‘Basiswet gevangeniswe-
zen en rechtspositie van gedetineerden’ die einde november 1997 werd opge-
richt. Deze commissie beëindigde haar opdracht op 28 februari 2000. Intussen 
was er een nieuwe regering aangetreden. Alhoewel minister Verwilghen, die 
tijdens de eerste regeerperiode van Paars op justitie zat, het belang van een 
penitentiaire beginselenwet geregeld onderschreef en het ook opnam als pro-
ject 88 in het federaal veiligheids- en detentieplan6, gebeurde er op dit vlak 
opvallend weinig tijdens zijn bewind. Na de beëindiging van de werkzaam-
heden van de Commissie Dupont liet de minister het initiatief begin juli 2000 
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5 De functie van herstelconsulent onderging recentelijk een aantal transformaties. Robert en 
Peters (2008: 559-560) wijzen op het recente statutariseringsproces en plaatsen een aantal 
kanttekeningen bij de afwikkeling daarvan: alle toen actieve herstelconsulenten dienden aan 
het overheidsexamen deel te nemen, wat een personeelsverschuiving én –aflossing tot ge-
volg had. Intussen maakte de ‘attaché herstelgerichte detentie’ de overstap naar de functie 
van ‘attaché operationele ondersteuning management justitie’. Beckers (2008), die tot voor 
kort coördinator herstelgerichte detentie-Regionale directie Noord was, wijst daarbij op het 
gegeven dat dit het einde van de projectfase van herstelgerichte detentie betekent. Ze beklem-
toont echter de positieve implicaties van de hervorming: het zou immers om een structurele 
verankering gaan van herstelgerichte detentie binnen het Directoraat-generaal EPI. Wie de 
algemene opdracht van de ‘attaché operationele ondersteuning management justitie’ nader 
bestudeert, moet wel vaststellen dat deze attachés nog heel wat andere aspecten aangaande 
het management van de gevangenis dienen te behandelen (personeel en opleiding, vorming, 
financieel en logistiek beheer, enzovoort). Herstel vormt maar één van de opdrachten en 
verdwijnt bovendien uit de (toch wel) lange titel die de functie draagt en die (toch wel) heel 
andere accenten lijkt te leggen in de ruime opdracht. De toekomst zal moeten uitwijzen in 
hoeverre de nieuwe attachés nog op dezelfde wijze als voorheen met herstelgerichte detentie 
bezig kunnen blijven en of hun functie niet tot die van ‘goedkopere’ gevangenisdirecteur zal 
verglijden.

6 Het federaal veiligheids- en detentieplan, Parl. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-461/1, 125-126.
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aan het Parlement, waar het dossier gedurende de rest van de legislatuur bitter 
weinig vooruitgang zou boeken. Het was wachten tot na de verkiezingen van 
mei 2003 alvorens er opnieuw schot in de zaak kwam. Einde september 2003 
werd het voorstel van wet opnieuw ingediend en ging het de laatste rechte lijn 
in. Op 1 februari 2005 zou uiteindelijk de wet van 12 januari 2005 betreffende 
het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd worden.7

Ook het proces richting een regeling van de externe rechtspositie en de op-
richting van de strafuitvoeringsrechtbanken kreeg een extra impuls onder het 
bewind van minister De Clerck die in zijn oriëntatienota van juni 1996 een 
wettelijke regeling van de externe rechtspositie vooropstelde. De rechterlijke 
macht zou daarbij een belangrijke rol moeten spelen om op die manier de band 
tussen straftoemeting en strafuitvoering te herstellen. Dit luik hoorde ook tot 
de opdracht die de minister toevertrouwde aan professor Dupont. In zijn ‘Proe-
ve van Voorontwerp van Beginselenwet Gevangeniswezen en Tenuitvoerleg-
ging van Vrijheidsstraffen’ stelde Dupont de oprichting voor van multidisci-
plinaire penitentiaire rechtbanken die zeer ruime beslissingsbevoegdheden 
zouden krijgen (Dupont, 1998: 189-198). Het losbarsten van de zaak-Dutroux 
had de strafuitvoering intussen stevig onder de publieke aandacht gebracht. De 
parlementaire onderzoekscommissie-‘Dutroux-Nihoul en consorten’ schaarde 
zich in haar rapport van 14 april 1997 achter de oprichting van strafuitvoe-
ringsrechtbanken.8 De wetten van 5 en 18 maart 1998 die het systeem van 
voorwaardelijke invrijheidstelling hervormden en de instelling van commis-
sies voorwaardelijke invrijheidstelling vooropstelden, waren een tussenstation 
richting strafuitvoeringsrechtbanken. 

Oorspronkelijk had de commissie ‘Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie 
van gedetineerden’ ook als taak om de mogelijkheid tot instelling van strafuit-
voeringsrechtbanken verder te exploreren, maar die opdracht werd op een la-
ter moment aan een andere commissie toevertrouwd. De Commissie Basiswet 
schreef nog wel een conceptnota over de externe rechtspositie. Vanaf dat mo-
ment werd de behandeling van de interne rechtspositie losgekoppeld van die 
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7 Voor meer achtergrond bij de geschiedenis van de basiswet, zie Dupont (2005; 2008) en 
Mary (2006).

8 Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 713/6, 158-185 (Hoofdstuk IV: Aanbevelingen).
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van de externe rechtspositie. Van maart 2000 tot midden 2003 zou de commis-
sie ‘strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en 
straftoemeting’ (naast een deelrapport over de straftoemeting) het tweede luik 
van de strafuitvoering – de externe rechtspositie en de oprichting van strafuit-
voeringsrechtbanken – uitwerken. De werkzaamheden bleven dus lange tijd 
in een voorbereidende fase zitten. Met het aantreden van minister Onkelinx 
werd uiteindelijk het wetgevingsproces geïnitieerd en beëindigd. Op 15 juni 
2006 werden de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende 
rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en de Wet van 17 mei 
2006 houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad.

Anno 2009 is het Belgische strafuitvoeringslandschap – op wetgevend vlak 
althans – grondig hertekend. Naast de bovenvermelde wetten kwamen er in 
april 2007 daarenboven nieuwe wetten op de internering (Wet van 21 april 
2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis) en de 
terbeschikkingstelling (Wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikking-
stelling van de strafuitvoeringsrechtbank) die op hun beurt, wanneer (als) ze 
geïmplementeerd worden, een belangrijke taakuitbreiding impliceren voor 
de nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken.9 Positief is dus dat de legaliteitscrisis 
weldegelijk een antwoord kreeg en dat, bij een volgehouden implementatie 
van de wetgevende stukken en een duurzame investering in mensen en mid-
delen, er perspectief is op de uitbouw van een strafuitvoeringspraktijk die de 
rechtsstatelijke toets kan doorstaan. Dit betekent echter niet dat alles rozengeur 
en maneschijn is. De basiswet gevangeniswezen van 12 januari 2005 verschilt 
op belangrijke punten van de voorstellen van de Commissie Dupont (schrap-
ping o.m. van het recht op een eigen cel, het principe dat inkomsten uit gevan-
genisarbeid moeten overeenstemmen met die uit arbeid in de vrije samenle-
ving, de ‘dervingsvergoeding’ voor werkloze gedetineerden, het principe van 
de maximumcapaciteit, inperking van het bezoekrecht, enzovoort) (zie bv. 
Smaers, 2004; Bartholeyns en Béghin, 2005: 882-885). Ook de Wetten van 
17 mei 2006 zijn niet vrij van kritiek en lieten zich maar deels inspireren door 
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9 Zie aflevering 114 van Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid & Gevangeniswezen (2007) gewijd 
aan de wetshervorming van de internering. Voor een bespreking van de nieuwe wet op de 
terbeschikkingstelling, zie Verpoest en Vander Beken (2007).



24 ACHTER TRALIES IN BELGIË

de werkzaamheden van de Commissie-Holsters – vooral de bevoegdheidsver-
deling tussen de strafuitvoeringsrechter en de multidisciplinair samengestelde 
strafuitvoeringsrechtbank op basis van het onderscheid 3 jaar of minder vs. 
meer dan drie jaar kreeg heel wat kritiek en ging in tegen de voorstellen van 
Holsters (zie bv. Van Cauwenberghe en Tubex, 2005; Hermans, 2007; Vanac-
ker, 2007; Daems, 2007; Pieters, 2007, 2008, 2009; Pieters en Pletincx, 2008; 
Pletincx, 2007). 

Ook neemt de implementatie van de wetten heel wat tijd in beslag.10 Vier jaar 
na de stemming van de basiswet gevangeniswezen moeten nog heel wat bepa-
lingen in werking treden. In de eerste beleidsnota van minister Vandeurzen (7 
april 2008) werd erkend dat er nog maar enkele hoofdstukken van de basiswet 
in werking zijn getreden en dat er nog heel wat werk aan de winkel is, maar dit 
leek aanvankelijk niet te impliceren dat we deze legislatuur veel vooruitgang 
mochten verwachten. Het eerste obstakel, dat reeds bij aanvang van de beleids-
nota werd genoemd, is het capaciteitsgebrek: 

“Sommige wetten die betrekking hebben op de strafuitvoering kunnen niet 
in werking treden als niet eerst randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld capa-
citeitsuitbreiding, vervuld zijn.”11 

In sectie 3.1.6 voegde men daar nog een tweede obstakel aan toe: 

“De praktijk heeft al aangetoond dat bepaalde punten van de wet moeten 
worden verfijnd of aangepast aan de reële situatie, en dit vooraleer de an-
dere hoofdstukken in werking treden.”12 

De beleidsnota sprak hierbij over het bijsturen van de tuchtprocedure, de fouil-
le en het gebruik van dwangmiddelen. De teneur was dus duidelijk: wat reeds 
gerealiseerd was, moest herbekeken worden in het licht van ‘de reële situatie’ 
en verder was het wachten op de extra cellen die tegen eind 2012 beloofd 
werden, alvorens de basiswet verder geïmplementeerd zou worden. Op 5 no-
vember 2008 volgde de tweede beleidsnota van Vandeurzen. Ook hier kwam 
de basiswet gevangeniswezen ter sprake, maar hier werd er wél een opening 
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10 We beperken onze bespreking hier tot de basiswet gevangeniswezen. Voor de wet op de 
externe rechtspositie, zie het hoofdstuk van Freddy Pieters (2009) in dit boek.

11 Algemene beleidsnota van de minister van Justitie, Parl. St. Kamer 2007-2008, nr. 0995/003, 
4.

12 Algemene beleidsnota van de minister van Justitie, Parl. St. Kamer 2007-2008, nr. 0995/003, 
9.
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gecreëerd voor de verdere implimentatie aangaande de thema’s beheer van 
het geld en de goederen van de gedetineerden, contacten met de buitenwereld, 
tucht en gezondheidszorg. Dit alles zou in het eerste semester van 2009 gerea-
liseerd worden.13 Over de implementatie van de andere bepalingen is nog geen 
planning bekend. 

De Belgische beleidsmakers beseffen echter wel dat ze niet al te lang kunnen 
talmen aangezien de Raad van Europa en de Verenigde Naties de ontwikkelin-
gen mee opvolgen. In het Masterplan van 18 april 2008 wordt terecht gesteld 
dat de rapporten van de Raad van Europa ‘geen opsteker’ zijn, daarbij verwij-
zend naar de bevindingen die door het CPT opgetekend werden naar aanlei-
ding van de bezoeken van 1997, 2001 en 2005.14 Eén van de terugkerende ele-
menten in de antwoorden van de vorige regeringen was een verwijzing naar de 
voorbereidende werkzaamheden rond de basiswet (na de bezoeken van 1997 
en 2001) en de nakende implementatie van de basiswet (na het bezoek van 
2005). Na het bezoek van 1997 kon de regering bijvoorbeeld verwijzen naar 
de opdracht die aan professor Dupont was toegekend en de werkzaamheden 
van de intussen opgerichte Commissie-Basiswet die (volgens het toenmalige 
tijdsschema) tegen oktober 1999 haar verslag moest indienen om allerlei op-
werpingen en vragen rond medische aspecten, vertrouwensrelatie tussen gede-
tineerde en hulpverlener, tuchtregime, veiligheidsmaatregelen en beklagrecht 
te beantwoorden.15 In antwoord op het CPT-rapport dat totstandkwam na het 
bezoek in 2001 meldde de toenmalige regering dat het rapport van de Com-
missie-Basiswet in februari 2000 klaar was - in het bijzonder om vragen rond 
het tuchtrecht te beantwoorden. Ze drukte ook de hoop uit dat het wetsvoorstel 
snel wet zou worden bij het aantreden van een nieuw Parlement na de verkie-
zingen die toen voor de deur stonden en ze verwees naar de basiswet om haar 
quota-ontwerp als antwoord op de aanpak van de overbevolking, kracht bij te 
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13 Algemene beleidsnota van de minister van Justitie, Parl. St. Kamer 2008-09, nr. 1529/016, 
19.

14 Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden, Brus-
sel, ministerie van Justitie, 18 april 2008, 2.

15 Rapport intérimaire du Gouvernement de la Belgique en réponse au rapport du Comité eu-
ropéen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
(CPT) relatif à sa visite en Belgique du 31 août au 12 septembre 1997, CPT/Inf (99) 6, 
Straatsburg, 31 maart 1999, 36-37, 43, 57, 64, 72, 73, 78. Rapport de suivi du Gouvernement 
belge en réponse au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite en Belgique du 31 août au 
12 septembre 1997, CPT/Inf (99) 11, Straatsburg, 12 juli 1999, 12.
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zetten.16 Toen het rapport over het laatste bezoek van 2005 verscheen was de 
basiswet reeds gestemd en kon er verwezen worden naar de gefaseerde imple-
mentatie en de installatie van acht werkgroepen. Die verdere implementatie 
werd ook aangehaald wanneer thema’s zoals medisch onderzoek, disciplinaire 
procedures, strikt regime en veiligheidscellen aan bod kwamen.17

Ook in de rapporten die België voorbereidde in naleving van de verplichtingen 
die volgen uit het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke 
of onterende behandeling of bestraffing (1984) keerde de voorbereiding / im-
plementatie van de basiswet op geregelde tijdstippen terug.18 Het Committee 
Against Torture (CAT) had er in 2003, na het initieel rapport van België, ove-
rigens op aan gedrongen om het penitentiair recht dringend te moderniseren.19 
Intussen kreeg België, voor de eerste keer in zijn geschiedenis, de Europese 
Commissaris voor Mensenrechten (Thomas Hammarberg) op bezoek (15-19 
december 2008). Het is nog wachten op het rapport, maar tijdens de perscon-
ferentie aan het einde van het bezoek wees Hammarberg alvast op een aantal 
pijnpunten in het Belgische gevangenissysteem. In de loop van 2009 zal ook 
het CPT opnieuw langskomen. Het mag duidelijk zijn dat het bestaan van de 
basiswet, en het uitblijven van de verdere implementatie ervan (in het bijzon-
der de invoering van het beklagrecht),20 een dankbaar aangrijpingspunt is voor 
het CPT en andere toezichtsinstanties om aan te dringen op de volledige im-
plementatie ervan.
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16 Réponse du Gouvernement de la Belgique au rapport du Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite en 
Belgique du 25 novembre au 7 décembre 2001, CPT/Inf (2003) 32, 2 juli 2003, 39, 42.

17 Réponse du Gouvernement de la Belgique au rapport du Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite en 
Belgique du 18 au 27 avril 2005, CPT/Inf (2006) 40, 21 november 2006, 39, 45-47.

18 Initieel rapport van België. Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of ont-
erende behandeling of bestraffing, (zonder datum), 13, 54-57, 82; Verdrag tegen foltering 
en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Tweede periodiek 
verslag van België, juli 2006, 9, 30, 58, 101-103. Beide rapporten zijn beschikbaar op http://
www.just.fgov.be.

19 Comité tegen Foltering, onderzoek van de Verslagen ingediend door de lidstaten met toepas-
sing van artikel 19 van het verdrag, 30ste zitting, 28 april – 16 mei 2003. 

20 Ook de gebrekkige ondersteuning van de Commissies van Toezicht en de Centrale Toezichts-
raad – die in zeker zin de lokale en nationale evenknie (zouden moeten) zijn van de Europese 
en internationale toezichtsmechanismen – zal wellicht niet bepaald in goede aarde vallen bij 
het CPT (Zie hierover: Daems, 2008b; Vander Beken, 2008).
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3. De legitimiteitscrisis in het politieke debat (tot 

2006)

Alhoewel het nog wachten is op de (verdere) implementatie van de recente 
wetten is er onmiskenbaar heel wat vooruitgang geboekt. De legaliteitscrisis 
lijkt daardoor voor een groot deel van de baan. Maar hoe zit het met die andere 
crisis? Als we terugkijken naar het recente verleden dan blijkt in elk geval 
dat recente ministers van Justitie de idee van de gevangenisstraf als ultimum 
remedium oorspronkelijk verbonden aan de legitimiteitscrisis van de gevange-
nisstraf. Om uiteenlopende redenen werd de zinvolheid van de vrijheidsbero-
vende straf in het sanctiearsenaal ter discussie gesteld. Er werd openlijk twijfel 
geuit bij het nut van de vrijheidsstraf en de uitbreiding van de gevangeniscapa-
citeit en er werd in louter negatieve bewoordingen gesproken over een sanctie 
die doorheen de bestraffingsgeschiedenis allerhande positieve verwachtingen 
opwekte bij hervormers. Stefaan De Clerck deed dit bijvoorbeeld vanuit ef-
fectiviteitsoverwegingen en op basis van ethische en politieke gronden. Marc 
Verwilghen vond dat de opsluiting een ultimum remedium moest worden om-
dat het een sanctie is die heel wat nadelen met zich meebrengt en veel minder 
geschikt is om te komen tot herstel. Laurette Onkelinx was dan weer van oor-
deel dat de gevangenisstraf geen adequaat antwoord is op strafbaar gedrag en 
dat haar gebruik zich moet beperken tot noodzakelijke gevallen. We gaan er 
hieronder wat dieper op in. 

Voor Stefaan De Clerck was de vrijheidsstraf om twee redenen problematisch. 
Ten eerste, vanuit effectiviteitsoverwegingen maakte hij zich geen grote illu-
sies over het gedragsverbeterend of resocialiserend effect, het neutraliserend 
en het afschrikwekkend effect van de gevangenisstraf. Ten tweede, op basis 
van ethische en politieke gronden koos hij voor een positieve en constructieve 
benadering van de sanctionering. Volgens De Clerck was dit een keuze van 
algemeen belang: ze komt de normovertreders en hun gezinnen, het personeel 
in de strafinrichtingen, de slachtoffers, en de gemeenschap ten goede. De over-
bevolking bekampen met verdere capaciteitsuitbreiding noemde hij op basis 
van het aanzuigend effect ‘een straatje zonder einde’; de enorme financiële 
en maatschappelijke kost staat niet in verhouding tot haar nut; en de nadelige 
gevolgen van de vrijheidsstraf zorgden er volgens De Clerck voor dat het me-
dicijn op termijn vaak erger is dan de kwaal (minister van Justitie, 1996: 2-3, 
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21-22). De bedoeling van capaciteitsuitbreiding die hij niettemin noodzakelijk 
achtte, was “(...) niet méér, maar beter op te sluiten: een veilige, menswaardige 
en re-integratiegerichte strafuitvoering stelt bijzondere eisen die een herstruc-
turering van de beschikbare penitentiaire ruimte noodzakelijk maken” (minis-
ter van Justitie, 1996: 49).

Terwijl De Clerck het problematisch karakter van de gevangenisstraf onder-
bouwde met argumenten die te maken hebben met effectiviteit en menselijke 
waardigheid, ontleende Marc Verwilghen argumenten aan (een eigenzinnige 
lezing van21) de herstelfilosofie: de opsluiting moet een ultimum remedium 
worden want het is een sanctie die veel minder geschikt is om te komen tot 
herstel. In zijn eerste beleidsnota achtte Verwilghen het niet langer nodig om 
de problematische aspecten van de gevangenisstraf te benoemen: hij veronder-
stelde dat ‘de gekende nadelen’22 van de gevangenisstraf reeds tot het hart van 
het collectief bewustzijn waren doorgesijpeld. Waar vrijheidsberoving toch 
nodig is, moest ook zij een herstelgerichte invulling krijgen. Het is om die 
reden dat er onder zijn bewind vanaf 2000 herstelconsulenten aangeworven 
werden om in de Belgische gevangenissen een veranderingsproces naar een 
herstelgerichte detentie te begeleiden. Verwilghen verwachtte geen heil van 
het bijbouwen van cellen in de strijd tegen de overbevolking. Eventuele gevan-
genisbouw moest geplaatst worden “(...) binnen een context van verbetering 
van de huisvesting van gedetineerden.”23

Gapen bij de gapende kloof

21 De herstelfilosofie van Verwilghen vertoonde heel wat inconsistenties en vreemde gedach-
tenkronkels. Zo werden de neutraliserende finaliteit van de straf en retributieve leedtoevoe-
ging (bijvoorbeeld de onsamendrukbaarheid van de straf) als onderdelen van het ‘herstel’ 
gezien. Ook bracht hij diverse praktijken (zoals internering in gespecialiseerde instellingen 
en elektronisch toezicht) op een niet nader uitgewerkte wijze in verband met ‘herstel’ (zie 
Algemene beleidslijnen van het ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 2000, Parl. 
St. Kamer 1999-00, nr. 0198/013, 26, 38, 41-43). Daarenboven kantte hij zich wat het jeugd-
recht betreft, tegen het denken in exclusieve modellen, terwijl hij voor het volwassenenrecht 
meermaals de overgang van een ‘vergeldend strafrecht’ naar een ‘herstelrecht’ bepleitte (“De 
pragmatische benadering van delinquent gedrag door jongeren (…) moet de jeugdrechter een 
ruime waaier aan gepaste antwoorden bieden. De jarenlange zoektocht naar monoliete, ideale 
‘modellen’ wordt gestaakt. Naar gelang van de overtreden norm, de situatie van de minder-
jarige en het tijdstip van de interventie, worden klemtonen verlegd in een aanpak die deels 
beschermend, deels hulpverlenend, deels curatief, deels begeleidend-pedagogisch, deels her-
stelgericht, deels maatschappijbeveiligend, deels sanctionerend-responsabiliserend kan zijn 
en waarbij een evenwicht in de finaliteiten wordt beoogd” (Beleidsnota van de minister van 
Justitie voor het begrotingsjaar 2001, Parl. St. Kamer 2000-01, nr. 0905/009, 16-17)).

22 Algemene beleidslijnen van het ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 2000, Parl. St. 
Kamer 1999-00, nr. 0198/013, 26 (mijn cursivering).

23 Algemene beleidslijnen van het ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 2000, Parl. St. 
Kamer 1999-00, nr. 0198/013, 40-41.
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Laurette Onkelinx was zonder meer het soberst en meest pragmatisch in haar 
reflecties over de vrijheidsstraf. In haar beleidsnota’s lezen we geen grootse 
beschouwingen over herstel zoals dit bij haar voorganger het geval was, maar 
niettemin was ook zij van oordeel dat de gevangenisstraf ‘geen adequaat ant-
woord’ op delinquentie is en dat ze beperkt moet blijven tot ‘noodzakelijke 
gevallen’.24 De financiële kost en het gegeven dat het bijbouwen van cellen 
geen structurele oplossing biedt voor de overbevolking, deden haar besluiten 
dat uitbreiding van de capaciteit niet opportuun was. Haar beleid stond vooral 
in het teken van de bestrijding van de overbevolking. Dit blijkt onmiddellijk 
bij het lezen van de titel uit haar eerste beleidsnota die het luik over de straf-
uitvoering inluidt: ‘Penitentiair beleid: de strijd tegen de overbevolking in de 
gevangenissen’. Onkelinx oogstte vooral op wetgevend vlak (alle hierboven 
vernoemde wetten kwamen tot stand tijdens haar mandaat als minister van 
Justitie) en stortte zich in een gevecht tegen de hardnekkige overbevolkings-
problematiek.

4. Schaapjes tellen 

We gaan hier niet verder in op de vraag in hoeverre dergelijke intenties ook 
daadwerkelijk een vertaling kregen naar concrete beleidshandelingen (zie 
bv. Snacken en Beyens, 2008: 104-108), maar één zaak is wel duidelijk: een 
spaarzame omgang met de vrijheidsberovende straf werd verdedigd vanuit de 
erkenning dat ze fel aan legitimiteit heeft ingeboet en daardoor geen al te van-
zelfsprekend onderdeel kan zijn van een modern sanctiesysteem. De vorige 
ministers van Justitie waren zeker geen abolitionisten, maar in hun beleids-
teksten leken ze wel de idee te onderschrijven dat we ons blijvend moeten 
afvragen tot op welke hoogte vrijheidsberoving in een klassieke gevangenis 
een zinvolle en gepaste reactie is op wetsovertredend gedrag.

Ook in de eerste beleidsnota van Jo Vandeurzen (7 april 2008) keert de zinsne-
de ultimum remedium verschillende keren terug25, maar het voelt toch meer aan 
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24 Algemene beleidsnota van de minister van Justitie, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 0325/016, 
35.

25 Algemene beleidsnota van de minister van Justitie, Parl. St. Kamer 2007-2008, nr. 0995/003, 
4, 20-21.
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als een verplicht nummertje dan als een oprecht uitgangspunt voor het beleid 
en dit om twee redenen. Ten eerste, de scepsis rond de zinvolheid van capaci-
teitsuitbreiding lijkt helemaal verdwenen. Dit was al duidelijk in het SOS-plan 
van de CD&V en het rooms-blauwe deelakkoord rond justitie van 16 oktober 
2007 waarin het bijbouwen van 1500 cellen als het belangrijkste onderdeel 
van de oplossing voor de overbevolking werd voorgesteld. De beleidsnota en 
het Masterplan 2008-2012 hernemen dit. Klassieke kanttekeningen zoals het 
aanzuigeffect van nieuwe capaciteit, de hoge kostprijs en de vraag of massaal 
bijbouwen wel een langetermijnoplossing biedt, die we ook in de beleidsnota’s 
van De Clerck, Verwilghen en Onkelinx nog terugvonden, worden ofwel afge-
wimpeld ofwel blijven ze onvermeld. Meer nog: capaciteitsuitbreiding wordt 
een conditio sine qua non voor alle andere vernieuwingsprojecten binnen Jus-
titie. Zo wordt de (verdere) implementatie van allerhande door het Parlement 
gestemde wetten uitgesteld totdat de nieuwe capaciteit voorhanden is. Terwijl 
men strijdvaardig spreekt over ‘actie’- en ‘master’- plan lijkt de overbevol-
kingsproblematiek zo’n verlammende kracht uit te oefenen dat niks meer kan 
tot er meer cellen beschikbaar zijn. Aan het einde van het Masterplan 2008-
2012 klinkt het als volgt: 

“Een geloofwaardige strafuitvoering is onhaalbaar zolang de overbevol-
king aanhoudt. Een correct parcours voor de alternatieve maatregelen is 
onhaalbaar zolang de overbevolking aanhoudt. Een correcte implementa-
tie van opleidingsinitiatieven voor penitentiaire beambten is onhaalbaar 
zolang de overbevolking aanhoudt. Met andere woorden: deze overbevol-
king is verantwoordelijk voor het falen, ondanks enorm veel goede wil en 
expertise, van een deel van onze rechtsbedeling.”26 

Ten tweede, de stijging van de gevangenispopulatie wordt als iets louter extern 
gepresenteerd, als ware het een natuurfenomeen, een internationaal alomte-
genwoordig en onoverkomelijk gegeven dat ook België in zijn greep heeft. In 
het Masterplan 2008-2012 worden cijfers van de Raad van Europa geciteerd 
die moeten aantonen dat de gevangenisbevolking zal blijven toenemen. Op 
basis van de bestaande indicatoren, zo wordt gesteld, mogen we de volgende 
jaren nog ‘een beduidende groei’ verwachten en de ‘stijgingscurve’ zal zich 
sowieso voortzetten.27 De nieuwe gevangenissen moeten de overbevolking en 
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26 Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden, Brus-
sel, ministerie van Justitie, 18 april 2008, 11.

27 Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden, Brus-
sel, ministerie van Justitie, 18 april 2008, 5.
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de ‘normale groeicurve’ opvangen en voorzien tevens in buffercapaciteit.28 Tij-
dens het debat over het Masterplan in de Commissie voor de Justitie van de 
Kamer werd er gesproken van een groeinorm van ongeveer 2%: in 2012 zullen 
we zo’n 10.200 tot 10.250 gedetineerden moeten huisvesten.29 Ook de huidige 
minister Stefaan De Clerck neemt het ‘vast gegeven’ van 10.000 gedetineerden 
als vertrekpunt voor zijn beleid.30

Een dergelijke statische en mechanische visie op gevangenispopulaties doet 
niet enkel onrecht aan de complexe realiteit, maar het ermee gepaard gaande 
fatalisme druist in tegen het geproclameerde ultimum remedium-principe en 
is daarenboven ook paradoxaal: de maakbaarheid van de gevangenispopula-
tie was (en is nog steeds) het uitgangspunt van het beheer en de beheersing 
van de gevangenispopulatie door de uitvoerende macht in dit land. De vele 
kunstgrepen van de afgelopen jaren (zoals de voorlopige invrijheidstelling, de 
niet-uitvoering van korte vrijheidsstraffen en het elektronisch toezicht) die ook 
nu nog uiterst populair zijn (en dit zal nog wel even zo blijven) illustreren hoe 
maak- en kneedbaar de gevangenispopulatie is. Je kan je natuurlijk vragen 
stellen bij de legitimiteit van dergelijke tactieken, maar een dergelijke bevra-
ging doet geen afbreuk aan de vaststelling dat gevangenispopulaties keuzes 
(of die nu ‘goed’ of ‘slecht’ van aard zijn) impliceren en dat dus allerhande 
(andere) ingrepen mogelijk zijn. De recente geschiedenis van de Belgische 
strafuitvoeringspraktijk bevestigt in die zin enkel maar de bevindingen uit de 
wetenschappelijke literatuur.
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28 Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden, Brus-
sel, ministerie van Justitie, 18 april 2008, 7.

29 Commissie voor de Justitie, Integraal Verslag met vertaald beknopt verslag van de toespra-
ken, dinsdag 29-04-2008, voormiddag, Parl. St. Kamer 2007-2008, nr. CRIV 52 COM 184, 
8.

30 Commissie voor de Justitie, Integraal Verslag. Parl. St. Kamer 2008-09, CRIV 52 COM 435 
(woensdag 28-01-2009, namiddag), 2. Zie ook Vander Beken (2009). De nieuwe minister 
meent daarenboven dat 10.000 cellen voor 10 miljoen inwoners ‘een redelijke verhouding’ is 
(zie Commissie voor de Justitie, Integraal Verslag. Parl. St. Kamer 2008-09, CRIV 52 COM 
435 (woensdag 28-01-2009, namiddag), 30). De feitelijke aanwezigheid van 10.000 gedeti-
neerden wordt daardoor ook tot norm verheven. Maar wat een ‘redelijk’ aantal is, blijkt geen 
vaststaand gegeven. In 1996 stelde De Clerck dat België met 80 gedetineerden per 100.000 
inwoners op ‘een verdedigbare middenpositie in Europa’ stond (minister van Justitie, 1996: 
48). Een jaar later argumenteerde hij dat een capaciteit tussen de 8800 en 9000 eenheden 
ons op een ‘aanvaardbaar Europees peil’ zou brengen (De Clerck, 1997: 71). De vaststelling 
dat de ene keer 8000, de andere keer 9000, en nog een andere keer 10.000 gedetineerden als 
‘redelijk’, ‘aanvaardbaar’ of ‘verdedigbaar’ wordt geacht, illustreert hoe ook op dit terrein de 
norm zich aan de feiten neigt aan te passen.
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Daarenboven laten de cijfers van de Raad van Europa toe om een meer ge-
nuanceerd beeld te creëren dan het plaatje dat opgehangen wordt door Justi-
tie. In het Masterplan worden 9 van de 46 jurisdicties vermeld waarover cij-
fers beschikbaar zijn – België (+12,9%), Oostenrijk (+26,9%), Denemarken 
(+12,6%), Griekenland (+19,3%), Luxemburg (+81%), Nederland (+38,6%), 
Spanje (+28,2%), Noorwegen (+14,9%) en Frankrijk (+14,3%) – die alle een 
toename gekend hebben tussen 2000 en 2006. Men laat echter na om cijfers te 
vermelden van landen die over diezelfde periode een daling kenden – bijvoor-
beeld: Tsjechië (-15,2%), Estland (-1,9%), Hongarije (-1,9%), Ierland (-2,8%), 
Letland (-19,2%), Litouwen (-1,2%), Roemenië (-24,5%), Slovakije (-45,9%), 
Zwitserland (-11,5%), Turkije (-16,6%). Daarenboven blijkt dat in 21 juris-
dicties de gevangenispopulatie lager was in september 2006 dan een jaar eer-
der – bijvoorbeeld in Frankrijk (-0,3 %), Oostenrijk (-1,3%), Finland (-3,3%), 
Zwitserland (-4,2%), Nederland (-6,7%) en Denemarken (-9,3%). In vier ande-
re jurisdicties was de groei minder dan 1 % (Aebi en Delgrande, 2007: 28-30). 
Om die reden werd recentelijk in de Nieuwsbrief van de Europese Vereniging 
voor Criminologie gesteld dat de gevangeniscijfers in Europa zich stabiliseren 
(Proband, 2008). Hoe je de cijfers ook draait of keert, de stelling uit het Mas-
terplan dat België zich – mede op basis van Europese ontwikkelingen – moet 
voorbereiden op een ‘beduidende groei’ voor de volgende jaren lijkt op basis 
van diezelfde cijfers, vatbaar voor discussie. Het feit dat in 25 van de 46 juris-
dicties de gevangenispopulatie op 1 september 2006 lager was of quasi stabiel 
bleef tegenover één jaar eerder, doorprikt alvast de stelling uit het Masterplan 
dat stijgende gevangenispopulaties een universeel en onomkeerbaar gegeven 
zouden zijn.

4.1. De wettelijke hervormingen als wegbereider voor de 

uitbouw van de gevangeniscapaciteit

De oplossing van de legaliteitscrisis heeft implicaties voor toekomstige ont-
wikkelingen in de gevangenisbevolking. Er is al vaker op gewezen dat de op-
richting van de strafuitvoeringsrechtbanken en de (gedeeltelijke) inwerkingtre-
ding van de wet op de externe rechtspositie kan leiden tot een vertraging van 
de uitstroom uit de gevangenissen. Het antwoord op de legaliteitscrisis zou de 
overbevolking sterker kunnen doen toenemen, en daardoor – wat paradoxaal is 
in het licht van de legitimiteitscrisis – de gepercipieerde noodzaak aan bijbou-
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wen kunnen voeden. Dit geldt nog meer als de wet op de externe rechtspositie 
volledig geïmplementeerd wordt: op termijn zou de uitvoerende macht zijn in-
strumenten om de gevangenispopulatie te beheersen (zoals de niet-uitvoering 
van korte vrijheidsstraffen, de voorlopige invrijheidsstelling voor straffen tot 
3 jaar en het naar eigen goeddunken toepassen van het elektronisch toezicht) 
immers verliezen (zie ook Pieters, 2009). Daarenboven werken de strafuitvoe-
ringsrechtbanken – nét omdat ze rechtbanken zijn – nu eenmaal anders dan de 
penitentiaire administratie. Zoals ‘ervaringsdeskundige’ Peter Pletincx, tegen-
woordig assessor bij de Brusselse Strafuitvoeringsrechtbank en in het recente 
verleden directeur bij het Nationaal Centrum Elektronisch Toezicht, fijntjes 
opmerkt in een editoriaal voor het tijdschrift Fatik: 

“Rechters beslissen in individuele geschillen en op basis van individuele 
dossiers, terwijl een penitentiaire administratie een bepaald strafuitvoe-
ringsbeleid voert dat veel meer gebaseerd is op manageriële argumenten 
(waarvan de instrumentele wijze waarop elektronisch toezicht, als middel 
in de bestrijding van de overbevolking, de laatste jaren toegepast werd, een 
mooi voorbeeld was).” (Pletincx, 2007: 3-4)

Hetzelfde geldt voor de implementatie van de basiswet gevangeniswezen: de 
uitvoering van de vrijheidsstraf volgens de beginselen die vervat liggen in de 
basiswet veronderstelt voldoende ‘ruimte’, zowel voor gedetineerden als voor 
het gevangenispersoneel. Om die reden pleitten professor Dupont en de Com-
missie Basiswet ervoor om per gevangenis of afdeling ervan een maximale 
bezettingscapaciteit te bepalen. Een dergelijke bepaling zou ook uitnodigen tot 
een fundamentele discussie over de (vrijheids)straf: 

“Deze bepaling (...) moet ertoe bijdragen dat de discussie over de overbe-
volking getransformeerd wordt tot een discussie over celcapaciteit, die niet 
losgemaakt kan worden van een discussie over straftoemeting en de plaats 
van de vrijheidsstraf in het sanctiepakket.” (Dupont, 1998: 188-189)

Een dergelijke bepaling werd echter nooit in de wet opgenomen. De piste die 
men wél volgt, is die van het bijbouwen zonder dat de discussie over de ge-
pastheid van de vrijheidsstraf aangesneden wordt. De wettelijke rechtspositie 
van de gedetineerde wordt gebruikt als pasmunt voor de bouwplannen: het 
opdrijven van de celcapaciteit staat dan ten dienste van de humanisering van 
de detentie. Zo bekeken vormt ook deze oplossing van de legaliteitscrisis in 
toenemende mate een argument om voor bijkomende capaciteit te pleiten. 
Ze wekt bovendien de valse schijn dat de legitimiteitscrisis minder prangend 
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wordt, wat allerminst de bedoeling was van de Basiswet gevangeniswezen.31

4.2. De vrijheidsstraf in een opmerkelijk positief daglicht

Het is opmerkelijk dat de update van het Masterplan van 23 december 2008 
een uitgebreid hoofdstuk bevat over ‘Maatschappelijke impact gevangenis-
sen’.32 Twee thema’s staan centraal: een omstandige uiteenzetting over de di-
verse voordelen voor de regio’s waar de nieuwe gevangenissen zullen inge-
plant worden enerzijds, en een ontkrachting of minimalisering van de eventu-
ele nadelen van een dergelijke ingreep anderzijds. Of anders geformuleerd: de 
tekst poogt aan te tonen waarom een gevangenis in je buurt nog niet zo’n gek 
idee is. In tijden van economische crisis behoeven de dure uitbreidingsplannen 
schijnbaar extra motivering – een extra motivering die bovendien niets van 
doen heeft met het strafbeleid zelf.

Zo wordt er gesteld dat de inplanting van een nieuwe gevangenis voor de ge-
meente heel wat voordelen met zich meebrengt: rechtstreekse tewerkstelling in 
de gevangenis zelf (men heeft het dan niet over ‘één gedetineerde per cel’ maar 
wel over ‘één job (of meer) per cel’), tewerkstelling in de aanverwante sectoren 
(lokale politie, veiligheidskorps, organismen en organisaties die door Vlaam-
se Gemeenschap worden gesubsidieerd, contracten in technisch onderhoud), 
huisvesting (zo leest men bijvoorbeeld: “Als we aannemen dat een gemiddeld 
gezin uit 3 personen bestaat, gaat het om ca 750 personen die er zullen bouwen, 
huren, wonen, consumeren, school gaan, enz. Dit kan vertaald worden in een 
niet te onderschatten economische activiteit die dit met zich meebrengt.”33), 
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31 Zoals Paul Pataer (2007: 3) van de Liga voor Mensenrechten recentelijk stelde: “Vast staat 
(…) dat de onverminderde instroom en de afgezwakte uitstroom van gevangenen de overbe-
volking van de cellen als maar nijpender maakt. Dat daardoor de toepassing van de basiswet 
van 12.01.05 op een humaniserende rechtspositie van de gedetineerden (…) onder zware 
druk komt te staan, is meer dan evident. Zo is het begrijpelijk dat ‘humanisten’ er stilaan toe 
komen de bouw van nieuwe cellen te begroeten als een heilzaam middel en noodzakelijke 
voorwaarde om de wet Dupont een reële uitwerking te geven. Begrijpelijk maar niet overtui-
gend.” 

32 Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden. Stand 
van zaken en bijkomende projecten tot 2016. Brussel, ministerie van Justitie, 23 december 
2008, 8-10.

33 Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden. Stand 
van zaken en bijkomende projecten tot 2016. Brussel, ministerie van Justitie, 23 december 
2008, 9.
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economische activiteit34 (toelevering van goederen en producten voor de ‘ho-
telfunctie’ (sic) van de gevangenis, technisch onderhoud en schoonmaak, wer-
king van diverse diensten, energie, tewerkstelling van gedetineerden). 

De nadelen zouden daarentegen beperkt blijven. Zo stelt men dat omwonenden 
van bestaande gevangenissen slechts zelden klachten hebben (geluidsoverlast 
komt maar sporadisch voor; zware politie-interventies vinden uiterst zelden 
plaats; de gevangenis is een ‘rustige buur’ voor de omwonenden). Er is ook 
geen verkrotting rond gevangenissen en ze zijn weinig belastend voor het mi-
lieu (zo leest men bijvoorbeeld: “Gevangenissen zijn vergelijkbaar met zie-
kenhuizen en andere instellingen. Vanuit dit opzicht zijn ze te beschouwen als 
een woonsite, die weliswaar volledig is afgesloten van de omgeving. Iedere 
cel is niet meer milieubelastend dan vb. een studentenkamer.”35). Er wordt ook 
gewezen op de verkeersstromen en eventuele oproepen voor de politiediensten 
als mogelijke minpunten maar de eindconclusie zou moeten zijn dat – wan-
neer alle voor- en nadelen afgewogen zijn – een gevangenis een ware ver-
rijking voor je buurt kan betekenen (en dus tegen het NIMBY (‘Not in My 
Backyard’)-syndroom in).

In de discussie in de Kamercommissie voor Justitie van 28 januari 2009 wer-
den dergelijke argumenten meermaals herhaald en verder uitgewerkt. Zo stelde 
de minister, in zijn inleidende uiteenzetting, bijvoorbeeld het volgende: 

“Als wij spreken over de gevangenispolitiek moeten wij er bewust van 
zijn dat dit veel meer impact heeft dan louter de daad van iemand op te 
sluiten. Het is een element van tewerkstelling. Het is duidelijk dat er zeer 
veel neveneffecten zijn.” 

En wat verderop: 

“Die economische weerslag mag niet onderschat worden. Ook op dat vlak 
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34 In de passage over ‘economische activiteit’ lijkt men zelfs (laat ons hopen dat het om een 
verspreking gaat) reeds uit te gaan van overbevolking in de nog te bouwen inrichtingen: 
“De economische activiteit die een inrichting voor 444 gedetineerden (met wellicht een reële 
bezetting van 450 of meer) met zich brengt situeert zich op volgende domeinen” (mijn cursi-
vering). Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandighe-
den. Stand van zaken en bijkomende projecten tot 2016. Brussel, ministerie van Justitie, 23 
december 2008, 9.

35 Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden. Stand 
van zaken en bijkomende projecten tot 2016. Brussel, ministerie van Justitie, 23 december 
2008, 10.
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zullen wij nog wat meer bekijken hoe wij in deze economische tijden kun-
nen proberen daaraan aandacht te besteden.”

De minister weet dat de kostprijs van een cel peperduur is (zo’n 150.000 euro) 
en de investering moet dus renderen, niet enkel in termen van duurzame te-
werkstelling, maar ook voor andere economische sectoren: 

“Het zijn dus heel belangrijke investeringskosten die wij hier behandelen. 
Economisch voor de bouwsector, maar voor eigenlijk de hele economie, 
ook ICT en nieuwe technologieën die op het niveau van de beveiliging 
kunnen ontwikkeld worden, is het duidelijk dat het een zeer belangrijke 
investering is.”36 

Ook anderen zijn het idee genegen. Zo schreef journalist Yves Desmet (2009) 
in De Morgen het volgende over het Masterplan: 

“Bovendien is er in deze economische crisistijden nog een niet justitieel 
voordeel: een dergelijke grootschalige publieke investering is maatschap-
pelijk renderender dan wat disparate koopkrachtcadeautjes her en der.”

We hebben wat meer aandacht besteed aan bovenvermelde passages omdat ze 
toch wel opmerkelijk zijn. Een nieuwe gevangenis wordt afgeschilderd als een 
‘rustige buur’, een middelgroot bedrijf, een instelling te vergelijken met een 
ziekenhuis, een motor voor de lokale arbeidsmarkt en economie. Een strafin-
stelling is eigenlijk niet zo bijzonder (studenten zijn wellicht schadelijker voor 
het milieu, zo leren we uit het bovenstaande). Het is in grote mate een normaal 
iets en de eventuele extra overlast (die beperkt blijft, zo vertelt men ons) heeft 
vooral te maken met de bedrijvigheid die zich rond een dergelijke instelling 
afspeelt (maar die is tevens grotendeels wenselijk want ze verschaft jobs). Het 
is de overlast die je eigenlijk ook zou hebben moest je naast een fabriek, een 
ziekenhuis of een school wonen. 

Heel wat van die overwegingen over arbeid, overlast, economie en consumptie 
zijn juist maar horen ze daarom ook thuis in een Masterplan dat gaat over de 
uitbreiding van de gevangeniscapaciteit? Ik denk van niet. Ze zijn er louter op 
gericht aan te tonen waarom bijbouwen maatschappelijk gezien zo een goede 
investering is (beter een gevangenis die 150 jaar mee gaat dan een éénmalige 
jobkorting, zou Yves Desmet zeggen). Dergelijke argumenten hebben in se 
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niets te maken met het streven naar ‘een gevangenisinfrastructuur in humane 
omstandigheden’ waarbij de ultimum remedium gedachte en het beperken van 
detentieschade centraal staan. De twijfel over het nut van de gevangenisstraf 
en over haar geschiktheid in het strafarsenaal (d.w.z. de hierboven aangehaalde 
legitimiteitscrisis) wordt niet langer vermeld. De ruimere impact van de vrij-
heidsstraf wordt doorheen een louter economische bril gezien terwijl de men-
selijke en sociale impact, die ook haar plaats zou moeten hebben wanneer men 
het heeft over ‘maatschappelijke impact gevangenissen’, geheel afwezig blijft. 
Men begeeft zich hier op glad ijs: indien zelfs het ministerie van Justitie het 
niet langer nodig acht om in zijn communicatie met de burger te wijzen op de 
noodzaak aan een spaarzame omgang met de vrijheidsberoving en het nalaat 
om (anders dan voorheen, zie boven) de argumenten tegen de vrijheidsstraf in 
herinnering te brengen, waarom zou er dan nog een rem op die gevangenisca-
paciteit moeten staan? 

4.3. Scepsis over de vervangingspiste

Het oorspronkelijke Masterplan van 18 april 2008 sloot af met de woorden dat 
het een ‘master move’ was tegen een ‘master problem’.37 Diezelfde ‘sense of 
urgency’ is nog steeds aanwezig in de update van het Masterplan van 23 de-
cember 2008. Ook hier is het vertrekpunt de overbevolkingsproblematiek die 
het strafrechtelijk beleid zwaar onder druk zet en een obstakel vormt voor een 
geloofwaardige strafuitvoering. Het Masterplan wil via capaciteitsuitbreiding 
en renovatie een antwoord bieden. Een opmerkelijk nieuw element is de piste 
van vervanging: een aantal instellingen zijn zo verouderd en aftands dat verder 
investeren in oplapwerk weinig zin heeft. 

In het eerste luik van het Masterplan – het renovatieprogramma voor herstel 
van verloren capaciteit – zijn tot dusver 12 cellen op die manier gerecupe-
reerd (Turnhout, sectie geïnterneerden). In Sint-Gillis (maart 2009: 18+21; juli 
2010: 102), Vorst (maart 2009: 10), Doornik (juni 2009: 90) en Hoogstraten 
(juni 2009: 15) wordt verder gewerkt. In Vorst zijn intussen nieuwe problemen 
opgedoken in de vleugels C en D die om dringende herstellingen vragen.
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Binnen het tweede luik – de uitbreiding van de capaciteit op bestaande sites 
– wordt de eerder geplande uitbreiding van Sint-Gillis (een cellenblok van 60 
plaatsen) geschrapt. De werkzaamheden in Merksplas (60 cellen) zouden wel 
op schema zitten en in maart 2009 klaar zijn. Verder zouden er nog 15 cellen 
bijkomen in Hoogstraten (2009), 74 cellen in Turnhout (juni 2010), en 70 cel-
len in Leuven (januari 2011). Voor jongeren zijn er de werken in Tongeren (34 
plaatsen) en St-Hubert (50 plaatsen) (beide tegen juni 2009) en de uitbreiding 
van Everberg met twee paviljoenen (76 cellen, tegen juni 2012).

Het derde luik betreft de nieuwbouw. In 2012 zouden er zeven inrichtingen 
moeten opengaan. Vier locaties waren reeds langer gekend: Dendermonde 
(444 cellen), Achêne (120 cellen, jongeren) en de geplande forensisch psy-
chiatrische centra in Antwerpen (120 cellen) en Gent (272 cellen). Daarnaast 
wordt er geopteerd voor drie nieuwe inrichtingen van telkens 300 cellen te 
Puurs, Sambreville-Moignelé en Leuze-en-Hainaut.

Een nieuw en vierde luik in het Masterplan is de nieuwbouw met oog op ver-
vanging van sommige oude instellingen. We lezen hierover het volgende: 

“Bij de uitvoering van dit luik [=renovatie] van het Masterplan is vastge-
steld dat in heel wat sterk verouderde instellingen de noden zodanig groot 
en talrijk zijn dat gedurende vele jaren inspanningen noodzakelijk zullen 
zijn. Daarom hebben we besloten tot een drastische ommekeer van de aan-
pak voor deze inrichtingen, willen we een daadwerkelijk toekomstgericht 
beleid voeren. We opteren dus voor nieuwbouw ter vervanging van de 
sterk verouderde inrichtingen.”38 

In Marche-en-Famenne moet er een instelling komen ter vervanging van Na-
men en Dinant (300 cellen, tegen 2013). In Merksplas wil men een nieuwe 
gevangenis te vervanging van de oude paviljoenen (440 cellen, tegen 2013). 
In Antwerpen komt er een nieuwe instelling ter vervanging van de bestaande 
gevangenis (440 cellen, tegen 2016) en in Brussel is er sprake van drie nieuwe 
instellingen tegen 2016 (twee van 450 cellen, één van 160 cellen) ter vervan-
ging van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael.

De teneur van de nota van 23 december 2008 blijft dus grotendeels dezelfde als 
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de lijn die sinds het aantreden van Leterme I wordt gevolgd: de overbevolking 
moet gecounterd worden door het massaal bijbouwen van cellen. De bijsturing 
in het renovatiebeleid – de piste van vervangingsbouw – is wel nieuw en lijkt 
ook een goede optie voor de toekomst: sommige van de oude instellingen zijn 
er inderdaad zo slecht aan toe dat blijvend brandjes blussen niet van ‘goed 
bestuur’ zou getuigen. De vraag blijft echter wat er intussentijd met die oude 
instellingen moet gebeuren. Voor de vervangingsbouw rekent men voorlopig 
op 2013 (Marche-en-Famenne en Merksplas) of 2016 (Antwerpen en Brussel). 
Moesten de plannen ooit werkelijkheid worden, dan zullen er wellicht nog 
wel ettelijke jaren bij geteld mogen worden: het Masterplan van 18 april 2008 
vermeldde immers dat de bouw van een nieuwe gevangenis ca 4,5 jaar vraagt. 
2013 lijkt dan volkomen onhaalbaar (en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de 
zeven andere ‘extra’ instellingen uit het derde luik). Daarenboven bleek tijdens 
de discussie in de Kamercommissie voor Justitie dat de beoogde locatie (die 
althans op dit moment in het vizier komt) voor de drie nieuwe inrichtingen in 
Brussel (de terreinen van de NAVO) pas ten vroegste vanaf 2015 zou beschik-
baar zijn.39 Als we ook daar 4,5 jaar bijtellen dan zitten we al bijna in 2020. 

De schrijnende toestanden in instellingen zoals Antwerpen, Sint-Gillis en Vorst 
vragen echter om een onmiddellijk optreden. De minister en zijn medewerkers 
beseffen dit ook wel en beloven dat er ook in die inrichtingen – ook al is het de 
bedoeling om ze in 2016 te sluiten – nog geïnvesteerd zal worden in renovatie.40 
Maar waarom zouden dergelijke instellingen, waarin nog verschillende jaren 
geld gepompt zal worden op vlak van onderhoud en verbetering van de infra-
structuur, dan ook effectief tegen 2016 of later (cf de opmerking hierboven dat 
de timing wel zeer optimistisch is) geschrapt worden? Bijvoorbeeld: als men 
nog steeds doorgaat met de werken aan een vleugel in Sint-Gillis (goed voor 
102 cellen) die in 2010 beëindigd zouden worden41, waarom zou die dan 6 jaar 
later (volgens de vervangingslogica) al terug worden afgeschreven? Over X 
aantal jaar zou weer eens kunnen blijken dat we opnieuw met een zgn. ‘struc-
tureel tekort’ van 1500 cellen zitten en dan zouden de (deels) gerenoveerde in-
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stellingen wel eens ‘geherwaardeerd’ kunnen worden. Het verder geld pompen 
in de oude instellingen die men eigenlijk wil schrappen uit het gevangenispark, 
hoe nodig ook, geeft reden tot een zeker scepticisme over de mate waarin die 
vervangingspolitiek zich echt zal doorzetten. 

Een Kamerlid (Maxime Prévot (cdH)) formuleerde het als volgt voor twee van 
de Franstalige gevangenissen: 

“Votre chef de cabinet, lui-même, a dit qu’une série de travaux de rénova-
tion seraient réalisés dans les prochaines années, avant la fermeture. Cela 
revient à maintenir Namur et Dinant ‘sous baxter’ en prodiguant des soins 
palliatifs avant de donner le coup de grâce. Quel est dès lors l’intérêt de 
consentir à des investissements importants dans ces prisons si c’est pour en 
fermer définitivement les portes au plus tard dans cinq ans?”42 

Of zoals een andere Kamerlid (Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!)) het formu-
leerde: 

“Quand vous dites que vous allez commencer en même temps ou de ma-
nière décalée la rénovation de ce qui peut l’être dans les prisons et la con-
struction de nouvelles prisons, je crains que la commission des Finances 
ne vous suive pas. Comment allez-vous la convaincre qu’il faut investir 
dans la rénovation alors qu’elle pourrait considérer qu’il s’agit d’un in-
vestissement à perte, en demandant qui plus est un financement pour la 
construction de nouvelles prisons?”43 

De vraag is inderdaad aan de orde of de schatkist zich wel zal openen voor dure 
investeringen in instellingen die eigenlijk op sterven na dood zijn – tenzij men 
natuurlijk in 2016 of later alsnog beslist om de stekker niet uit te trekken. 

5. Besluit

De stilte rond de legitimiteitscrisis van de vrijheidsstraf lijkt terug van weg-
geweest. Met het aantreden van Leterme I en daarna Van Rompuy I worden 
(voorlopig althans) een aantal verworvenheden uit het publieke en wetenschap-
pelijke debat over de vrijheidsstraf terzijde geschoven of verzwegen. Meer 
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nog: in de update van het Masterplan en tijdens het debat in de Kamercommis-
sie voor Justitie van 28 januari 2009 verschijnt het bijbouwen van extra cellen 
als iets alledaags, een zinvolle investering die we in tijden van economische 
crisis enkel maar kunnen toejuichen. Over de donkere zijde van de vrijheids-
straf en de beperktheden van het bouwscenario als weg uit de huidige impasse, 
wordt (voorlopig) geen woord gerept. In de inleiding stelden we dat de window 
of opportunity zich lijkt te sluiten: de traag opgebouwde problematisering van 
de vrijheidsstraf door middel van jaren van kritische reflectie en wetsvoorbe-
reidend werk, welke het startpunt zou moeten vormen voor een grondig debat 
over de toekomst van bestraffing in België, lijkt binnen beleidskringen een 
stille dood te sterven. Wat overblijft is ‘gapen bij de gapende kloof’. De de-
cennialange penitentiaire slaap betrof meer dan enkel het uitblijven van een 
wettelijke regeling van de strafuitvoering: het ging ook om het onbereflecteerd 
aanvaarden dat vrijheidsberoving in een klassieke gevangenis zinvol is. Dat 
een groot hervormer als Ducpétiaux rotsvast geloofde in de positieve werking 
van de vrijheidsstraf en het gevangenispark daarop inrichtte, kan hem moeilijk 
kwalijk genomen worden. In het licht van wat we nu weten over de vrijheids-
straf ligt dit echter anders. Als België niet opnieuw wil indommelen, zal het 
debat over de zin en onzin van de vrijheidsstraf opnieuw nieuw leven ingebla-
zen moeten worden. 

Het lot heeft gewild dat Stefaan De Clerck eind december 2008 terug aan het 
roer kwam van Justitie. Het ligt voor de hand dat velen zich afvragen of hij 
terug zou aanpikken bij de visie die hij midden jaren negentig ontwikkelde 
(zie bv. Beyens, 2009). Tijdens het debat in de Kamercommissie voor Justitie 
stelde de minister tot zijn groot genoegen vast dat zijn oriëntatienota uit 1996 
“(...) aan de universiteit gebruikt wordt als referentiestuk om aan te geven dat 
het een globale visie is.”44 Of de plannen die nu ter tafel liggen op dezelfde ma-
nier in de cursussen penologie en strafbeleid aan bod zullen komen, valt echter 
te betwijfelen: ze gaan immers in tegen wetenschappelijke inzichten over de 
nadelige effecten van de vrijheidsstraf en getuigen van een mechanische visie 
op (de aanpak van) overbevolking die niet strookt met bevindingen uit weten-
schappelijk onderzoek. Daarenboven ontbreekt vooralsnog de ‘globale visie’ 
die er voorheen wel was. Om het tot ‘referentiestuk’ te schoppen zal er toch 
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wel wat meer nodig zijn.

Het is nog veel te vroeg om de balans van de nieuwe minister op dit vlak op 
te maken. In de wandelgangen wordt er gefluisterd dat er een nieuwe oriënta-
tienota op komst is. Hopelijk komen we dan meer te weten. Intussen lijkt na 
twee jaar gegoochel met cijfers ook de nuchterheid terug te keren. In de Ka-
mercommissie voor Justitie leek de minister zich niet te willen vastpinnen op 
de gedetailleerde tijdschema’s uit de plannen van zijn voorganger. ‘On verra’, 
liet hij zich ontvallen. En in zijn repliek op een aantal sceptische Kamerleden 
voegde hij ook nog het volgende toe: 

“Eigenlijk gaat het om een globale opwaardering van de gehele infrastruc-
tuur die wij in België hebben. Zal dat perfect volgens het vooropgestelde 
plaatje lopen? Gegarandeerd niet.”45 

Het klinkt wat vreemd uit de mond van de nieuwe minister – zeker omdat 
in diezelfde Kamercommissie zijn medewerker eerder op de dag in detail de 
vooropgestelde kalender had toegelicht – maar, toegegeven, wellicht is dat 
‘niet’ de enige garantie die we op dit moment hebben. Als die nuchtere bui nog 
wat verder aanhoudt en het beloofde grotere plaatje weer in het vizier komt, 
dan staan er ons misschien alsnog mooie tijden te wachten. On verra.
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Eric Maes

Het actuele 
penitentiaire beleid in 

confrontatie met zijn 
verleden1

1. Inleiding

De sector van het gevangeniswezen mag de laatste jaren rekenen op heel wat 
aandacht van buitenaf, ... in de media, de politieke wereld, bij de publieke 
opinie, enz. En hoewel toekomstige geschiedschrijvers dit wellicht beter zul-
len kunnen evalueren, vanop een zekere afstand, kan mijns inziens toch al 
worden gesteld dat wij allen vandaag ook op penitentiair gebied historische 
tijden meemaken. Hoewel er nog veel werk te verzetten valt, met name naar 
praktische realisaties toe, is er op het terrein van de penitentiaire strafuitvoe-
ring de afgelopen jaren heel wat vooruitgang geboekt. Daarbij springt vooral 
het indrukwekkende wetgevende werk bijzonder in het oog.

Gedurende het laatste decennium is binnen de penitentiaire sector, alleszins 
op (formeel-)wetgevend vlak, een grote inhaalbeweging in gang gezet. Zowel 
inzake de externe rechtspositie (extramurale aspecten van de detentie)2 als met 
betrekking tot de interne rechtspositie van gedetineerden (het leven intra mu-
ros) is nog niet zolang geleden een nieuw wettelijk kader tot stand gebracht dat 

1  Deze bijdrage vormt een uitgebreide samenvatting van de belangrijkste conclusies van het 
doctoraatsproefschrift ‘Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf’, tot stand gekomen onder 
leiding van em. Prof. dr. Lieven Dupont (promotor) en em. Prof. dr. Tony Peters (co-promo-
tor) (zie Maes, 2009).

2  Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheids-
straf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmoda-
liteiten, B.S., 15 juni 2006; Wet 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrecht-
banken, B.S., 15 juni 2006.
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thans weliswaar nog maar (zeer) gedeeltelijk van kracht is.3 Nog recenter zijn 
ook nieuwe wetgevende initiatieven ontwikkeld op het vlak van de internering 
van geestesgestoorde delinquenten4 en de terbeschikkingstelling van de straf-
uitvoeringsrechtbank.5

Een belangrijke aanzet tot verschillende van deze wetgevende hervormingen 
werd gegeven door minister van Justitie Stefaan De Clerck wanneer hij op 19 
juni 1996 in de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers zijn ‘Oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenisbeleid’ voorstelde. 
Met deze nota werd getracht opnieuw een grondig parlementair en maat-
schappelijk debat over het straf- en gevangenisbeleid aan te zwengelen. Het 
lot wil dat de toenmalige minister van Justitie nu wederom aan het roer van 
het departement Justitie staat en inmiddels bevoorrechte getuige kan zijn van 
de ontwikkelingen die zich hier sedert zijn laatste passage op Justitie hebben 
voorgedaan.

In de oriëntatienota uit 1996 ging destijds bijzonder veel aandacht uit naar 
het gevangenisbeleid, een beleidsdomein dat ook nu luidens verschillende be-
leidsnota’s en politieke verklaringen tot één van de prioriteiten verheven blijkt 
te zijn. In deze oriëntatienota werden na vele jaren van stilzwijgen de kern-
functies van de vrijheidsberovende straf en de basisopdrachten van het gevan-
geniswezen opnieuw gearticuleerd, nl.: zorgen voor een veilige (bewarende 
functie) en menswaardige strafuitvoering enerzijds, en voorbereiden van de 
re-integratie en voorkomen van recidive (schadebeperkende en re-integrerende 
functie) anderzijds, via optimalisering van de gevangenisinfrastructuur en rea-
lisatie van een herstel- en re-integratiegerichte detentie. In dat kader werd het 
ook nodig gevonden om de strafuitvoering wettelijk te regelen door middel 
van een beginselenwet.

In welke mate deze recente ontwikkelingen aansluiten bij, dan wel een ‘breuk’ 
betekenen ten opzichte van het verleden, wordt in deze bijdrage geduid aan de 

3  Wat de interne rechtspositie betreft, gaat het om de zgn. ‘Basiswet betreffende het gevan-
geniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden’ van 12 januari 2005 (B.S., 1 februari 
2005).

4  Wet 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, B.S., 13 
juli 2007.

5  Wet 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, 
B.S., 13 juli 2007.
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hand van enkele concrete thema’s. Ze verwijzen zowel naar de legaliteitsdis-
cussie als naar de relatie tussen enerzijds het penitentiair regime en anderzijds 
penologische visies of andere rationaliteiten die meespelen bij de vormgeving 
aan het gevangenisregime.

2. Parlementaire bemoeienissen op het 

penitentiaire domein

Dat de vraag naar een wettelijke regeling van de strafuitvoering in de Ori-
entatienota een prominente plaats kreeg toegewezen, is niet verwonderlijk. 
Al sedert meerdere decennia maakte de gevangenisstraf het voorwerp uit van 
scherpe kritiek, en werd er gewezen op een diepe legaliteits- en legitimiteits-
crisis. De recente parlementaire bemoeienissen met de detentieproblematiek 
werden dan ook gedragen door de betrachting om definitief komaf te maken 
met een al te lang aanslepende situatie van een ondermaatse formeel-wetge-
vende onderbouw van het detentieregime. Daarenboven reflecteerden zij ook 
een toenemende bekommernis voor een grotere rechtsbescherming van gedeti-
neerden, waarvoor een materieelrechtelijke codificatie van rechten en plichten 
noodzakelijk werd geacht.

De sterk uitgesproken normeringsdrang tijdens de afgelopen jaren betekent 
nog niet dat de vraag naar een tussenkomst van het parlement zich voordien 
nooit zou hebben gesteld. Enige aandacht voor de normering van het peniten-
tiair regime is er in de loop der geschiedenis wel degelijk geweest, en dit om-
zeggens al vanaf de eerste jaren na de Belgische onafhankelijkheid. Bijzonder 
relevant in dit verband zijn bijvoorbeeld de discussies die hierover tijdens de 
jaren 1843-1844 werden gevoerd. In tegenstelling tot de ontwikkeling rond de 
laatste eeuwwisseling ging het toen niet zozeer om subjectieve rechten voor 
gedetineerden maar wel om de positie van de uitvoerende macht ten opzichte 
van het parlement. Inzet van dit debat was de vraag naar de prerogatieven van 
het parlement (wetgevende macht) met betrekking tot de bepaling van de con-
touren waarbinnen de strafuitvoering plaats diende te grijpen. De toenmalige 
regeringsplannen voor een snelle hervorming van het penitentiair regime, nl. 
de uitwerking van een volgens cellulair dispositief opgezet gevangenispark, 
stuitten een aantal parlementsleden tegen de borst. Vooral de perceptie dat het 
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parlement zelf volkomen buitenspel werd gezet, was menig parlementariër 
een doorn in het oog. In de acties van de uitvoerende macht om zonder tus-
senkomst van het parlement via gevangenisnieuwbouw het toe te passen ge-
vangenisregime (afgezonderde cellulaire opsluiting) voor de verdere toekomst 
te betonneren, zagen ze een beknotting van hun (constitutioneel toegewezen) 
bevoegdheid om terzake zelf wetgevend initiatief te ontplooien. Niet enkel het 
vraagstuk van de strafbaarstelling en de strafbepaling, doch ook dat van de 
strafuitvoering (het sluitstuk van de strafrechtsbedeling) behoorde volgens hen 
tot het exclusieve bevoegdheidsdomein van de formele wetgever.

Eind 1844, alsook naar aanleiding van de herziening van het Strafwetboek 
(1848-1867), werden enige aanzetten gegeven die tot een formeel-wettelijke 
regeling van het penitentiair regime dienden te leiden. Eén en ander resulteerde 
in 1870 in een eerste penitentiaire wet, maar omwille van een aantal specifieke 
historische omstandigheden viel de inhoud daarvan zeer mager uit. Er werd en-
kel bepaald dat veroordeelden aan het celregime zouden worden onderworpen, 
voor zover althans de toestand van de gevangenissen dit zou toelaten (want 
men verkeerde in volle overgangsfase van gemeenschaps- naar cellulair re-
gime). Diegenen die het celregime zouden ondergaan, konden bovendien re-
kenen op een zekere strafvermindering die toenam naarmate de detentie van 
langere duur was. Het destijds door sommigen als al te rudimentair bestem-
pelde optreden van de wetgever werd door tal van commentatoren betreurd. 
Uit de verdere ontwikkelingsgeschiedenis van de penitentiaire regelgeving zou 
overigens nog blijken dat dit niet zonder reden gebeurde. De beperkte formeel-
wettelijke omschrijving van het penitentiair regime heeft immers, via ruime 
wetsinterpretaties, de weg open gelaten voor latere, fundamentele penitentiaire 
hervormingen (na beide Wereldoorlogen) door exclusieve tussenkomst van de 
uitvoerende macht. Vanuit juridisch standpunt kan men zich thans trouwens 
ook de vraag stellen of het penitentiaire regime dat (vóór de inwerkingtreding 
van de Basiswet) nog in belangrijke mate steunt op het Algemeen Reglement 
van 21 mei 1965, nog wel op een adequate rechtsgrond berust. Ernstige be-
denkingen in verband met de legaliteit van de strafuitvoering zijn des te meer 
op hun plaats, nu het intussen blijkbaar ook een gewoonte is geworden om be-
langrijke facetten van het penitentiaire regime nog enkel via zgn. ministeriële 
omzendbrieven te regelen. In elk geval hebben de recente Basiswet en de wet 
inzake de externe rechtspositie, voor wat de legaliteitsproblematiek betreft, 
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een belangrijke kentering ingeluid, nu het penitentiair detentierecht is getrans-
formeerd tot wettelijk recht.

3. Evoluerende penitentiaire visies en hun relatie 

tot (de normering van) het penitentiair regime

De Basiswet en de wet op de externe rechtspositie staan, afgezien van hun 
betekenis voor wat de legaliteitsdiscussie betreft, verder ook symbool voor een 
gewijzigde penologische visie of opvatting over de wijze waarop de vrijheids-
berovende straf ingevuld dient te worden in functie van de doelstellingen die 
men daarmee wil bereiken.

Penologische visies zijn geen statisch gegeven, maar variëren naargelang het 
concrete tijdsgewricht waarin ze tot stand komen. De achterliggende visie die 
de Basiswet dooradert, vormt geen geheel nieuw idee. Het gaat eerder om een 
geradicaliseerde juridische vormgeving aan een opvatting die na het einde van 
de Tweede Wereldoorlog werd gepropageerd. Toen werd namelijk, na een ja-
renlange ervaring met de meest uiteenlopende detentieregimes en de confron-
tatie met de verschrikkingen uit het nazi-regime, de stelling ingenomen dat de 
vrijheidsstraf voortaan beperkt diende te blijven tot de beroving van de ‘vrij-
heid van komen en gaan’. Deze visie werd destijds echter niet tot in al haar 
radicaliteit vertaald in daaraan gerelateerde penitentiaire normering. Volgens 
de filosofie van de Basiswet dient bij de uitvoering van de vrijheidsstraf eerst 
de schade, of ‘het bijkomende puin’, van de detentie, op afstand gehouden te 
worden, vooraleer van de vrijheidsberovende straf enige positieve gevolgen 
verwacht kunnen worden. De beperking van detentieschade vormt vanuit dat 
perspectief een conditio sine qua non voor het bereiken van de doelstellingen 
die door de Basiswet aan de gevangenisstraf worden toegeschreven: herstel, 
re-integratie, rehabilitatie.

Deze penitentiaire visie staat in schril contrast met penitentiaire opvattingen 
uit het verleden, waarin bijvoorbeeld werd vooropgesteld dat bijkomende 
strafverzwarende elementen juist inherent deel uitmaakten van de gevange-
nisstraf. Over twee eeuwen heen kan met betrekking tot de uitvoering van de 
gevangenisstraf gewag worden gemaakt van een fundamentele verschuiving, 
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nl. van een daadgerichte benadering (negentiende eeuw; moreel-retributief 
model) over een dadergerichte oriëntatie (medisch-psychosociale behandeling; 
medisch model) tot een benadering waarin in eerste orde de rechtsbescherming 
van gedetineerden en het beperken van detentieschade centraal staat. De straf-
uitvoering sluit daarbij in zekere zin ook aan bij een ontwikkeling die het straf-
recht in meer algemene zin kenmerkt: de oorspronkelijk exclusief daadgerichte 
oriëntatie werd na verloop van tijd aangevuld met rehabilitatieve maatregelen 
(probatie, voorwaardelijke invrijheidstelling, …) en vormen van herstelgericht 
werken (naar slachtoffers toe, maar ook in de zin van ‘zelfherstel’).

Belangrijk in dit opzicht is dat de Basiswet een uitgesproken scepsis uitademt 
ten aanzien van de mogelijkheid tot het bereiken van doelstellingen van maat-
schappelijke ‘re-integratie’ via oplegging (en uitvoering) van vrijheidsbero-
vende straffen. Was er voorheen sprake van een vrijwel onvoorwaardelijk ge-
loof in het ‘moreel verbeterend’ of ‘resocialiserend’ karakter van de gevange-
nisstraf, dan werden hier vooral sedert het begin van de jaren zeventig steeds 
meer vraagtekens bij geplaatst. De Nederlandse auteur Herman Franke spreekt 
in dit verband in termen van een ‘penologisch ontwapeningsproces’. Onder 
invloed van bredere cultureel-maatschappelijke processen werden steeds meer 
eisen gesteld aan de maatschappelijke legitimering van de gevangenisstraf, en 
deze straf zelf viel op haar beurt steeds moeilijker te rechtvaardigen doordat 
ze de haar toegeschreven doelstellingen niet kon waarmaken. Deze beweging 
heeft er uiteindelijk mee toe geleid dat op het niveau van de uitvoeringsfase het 
pad werd geëffend voor het centraal stellen van ‘rechten’ van gedetineerden, 
en voor de omschrijving van de vrijheidsstraf als een weliswaar maatschappe-
lijk noodzakelijke, doch tegelijkertijd ‘ultieme’ sanctie (‘ultimum remedium’, 
reductionistisch opsluitingsbeleid) en een herdefiniëring van haar uitvoerings-
wijze.

Het feit dat de legitimiteit van de gevangenisstraf ter discussie kwam te staan, 
neemt nochtans niet weg dat Martinsons (1974) beroemde uitspraak uit het 
begin van de jaren zeventig, “nothing works”, ook al snel werd genuanceerd. 
In dat verband kan worden opgemerkt dat er de laatste decennia, in het bij-
zonder vanuit de Angelsaksische onderzoekswereld, een hernieuwde aandacht 
is ontstaan voor de opzet van resocialisatieprogramma’s (al dan niet binnen 
de gevangenismuren), waarbij veel aandacht uitgaat naar zgn. ‘Type-of-Offen-
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der-by-Type-of-Treatment’-interacties (zie Andrews en Bonta, 1994). Ondanks 
deze revival van de resocialiseringsgedachte, waaraan ook een hernieuwd ge-
matigd geloof in een potentieel ‘resocialiserende’ kracht van de vrijheidssanc-
tie werd verbonden, blijkt echter evenzeer dat met community sanctions even 
goede, zoniet betere, resultaten behaald kunnen worden dan met de klassieke 
gevangenisstraf (zie hier het belang van het beginsel van subsidiariteit; Lipsey, 
1989; Andrews e.a., 1990).

Hoewel uit deze vaststelling een voorkeur zou kunnen spreken voor toepas-
sing van niet-vrijheidsberovende sancties (met aangepaste behandeling), daar 
waar mogelijk, moet niettemin voor ogen worden gehouden dat de opsluitings-
praktijk niet enkel wordt gedreven door overwegingen inzake ‘effectiviteit’, in 
termen van toekomstige recidivebeperking. De toebedeling van deze sanctie 
beantwoordt immers tevens aan via deze weg gekanaliseerde behoeften aan 
vergelding of morele afkeuring van het gepleegde ‘onrecht’ en aan maatschap-
pijbescherming. Los van haar effecten naar re-integratie toe, dient de vrijheids-
straf dus ook andere strafdoelen.

Het zou in elk geval ook verkeerd zijn het bestaan van de Basiswet en met 
name de sterke gerichtheid op de rechtsbescherming van gedetineerden die 
erin besloten ligt, te interpreteren als een nieuwe vorm van ‘legitimering’ van 
de gevangenisstraf. De beoogde rechtsbescherming van gedetineerden wordt 
niet enkel aangezien als een gepast middel om de re-integratiekansen van de 
veroordeelde gaaf te houden (zonder dat dit dan ook wil zeggen dat dit objec-
tief ook daadwerkelijk bereikt zal worden). Ook vanuit zuiver juridisch oog-
punt werd het omschrijven van rechten (en plichten) van gedetineerden stilaan 
als een niet te ontkomen imperatief beschouwd, vanuit de premisse van het 
rechtsburgerschap van de gedetineerde.

Voornoemde ontwikkelingen laten, voor wat de doelstellingenproblematiek 
betreft, terzelfder tijd zien dat gaandeweg een zekere kloof is gegroeid tussen 
de doelstellingen die aan de vrijheidsberovende straf worden toegekend op het 
niveau van de straftoemeting en deze op het niveau van de strafuitvoering. In 
dat verband wordt ook wel eens gesproken over de zgn. ‘relatieve autonomie’ 
van de fase van de strafuitvoering. Tussen de strafbepaling (wettelijke incri-
minatie), de straftoemeting en de strafuitvoering bestaat er logischerwijze wel 
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een zekere samenhang, doch deze samenhang wordt tegenwoordig als ‘rela-
tief’ beschouwd: de doelstellingen bij het opleggen van een vrijheidsstraf kun-
nen niet beschouwd worden als zonder meer dwingend na te streven doelstel-
lingen bij de uitvoering van deze straf. Diende de gevangenisstraf in het kader 
van haar uitvoering eertijds (zie in het bijzonder de situatie in de negentiende 
eeuw) ook een retributief-intimiderend belang, dan is deze functie doorheen de 
tijd sterk afgezwakt. Thans wordt bijvoorbeeld de vergeldingsgedachte binnen 
de strafuitvoeringsfase veel minder prominent aanwezig gesteld dan dat dit 
vroeger het geval was.

Dat de bij de oplegging van de gevangenisstraf nagestreefde doelstellingen 
(dus op het niveau van de straftoemeting) niet meer quasi onverkort hun uit-
werking dienen te vinden tijdens de uitvoering ervan, betekent voor de inhou-
delijke invulling van de detentie dat de vergelding nu, luidens de filosofie van 
de Basiswet, in feite nog uitsluitend bestaat (dient te bestaan) in het gegeven 
van de vrijheidsberoving zelf. De relatieve autonomie van de verschillende fa-
sen van de strafrechtsbedeling manifesteert zich overigens niet enkel op inhou-
delijk niveau, d.w.z. op het terrein van de concrete regime-invulling in functie 
van de nagestreefde straf(uitvoerings)doelen (het interne gevangenisregime). 
Zij doet zich evenzeer gelden op het vlak van de temporaliteit van de vrij-
heidsberovende straf. Door te voorzien in allerhande vormen van vervroegde 
invrijheidstelling en bijzondere extramurale executiemodaliteiten, worden 
gevangenisstraffen sinds jaar en dag immers niet meer voor hun ganse duur, 
zoals door de strafrechter ten gronde uitgesproken, binnen het besloten kader 
van de gevangenis uitgevoerd. Wanneer de strafrechter tot een gevangenisstraf 
veroordeelt, spreekt hij nog enkel het kwantitatieve maximum uit van de peri-
ode waarvoor de veroordeelde onder justitieel toezicht wordt geplaatst. Binnen 
deze afgebakende tijdsperiode kan de concrete uitvoering van de straf thans 
onder verschillende gedaantes plaatsvinden.

Dat aanvankelijk de strafdoelen op het niveau van de straftoemeting en de 
-uitvoering quasi samenvielen en er van een kloof tussen beide fasen (of van 
een ‘relatieve autonomie’) dan in feite nog maar weinig of geen sprake was, 
kan treffend worden aangetoond door de wijze waarop de negentiende-eeuwse 
strafuitvoering juridisch genormeerd werd. Onder meer Ducpétiaux (1837), de 
eerste inspecteur-generaal van het Belgische gevangeniswezen, verduidelijkte 
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dat aan de gevangenisstraf of ‘l’emprisonnement pénal’ (voor de veroordeel-
den) voornamelijk twee functies toegeschreven moesten worden, nl. enerzijds 
afschrikking (‘intimidation’), anderzijds ‘morele verbetering’ (‘amendement’). 
De (juridische) vertaling van deze ‘strafdoelen’ werd geconcretiseerd in diver-
se aspecten van het gevangenisregime. Ze werd zowel tot uitdrukking gebracht 
in de vormgeving aan de zgn. samenlevingsvoorwaarden, als op tal van andere 
domeinen van het (interne en externe) regime.

De afzondering van gedetineerden in individuele cellen, zowel overdag als ’s 
nachts (regime van cellulaire afzondering), die in de praktijk gestalte kreeg 
vanaf de jaren 1840 in reactie op het tot dan toe geldende (volledig) gemeen-
schapsregime, was louter instrumenteel, nl. gericht op het bereiken van de ach-
terliggende doelstelling van intimidatie en ‘morele verbetering’. Er werd aan-
genomen dat een leven tussen vier muren – waarbij gevangenen quasi volledig 
op zichzelf werden aangewezen en morele waarden kregen ingeprent via stich-
tende lectuur en contact met ‘moreel’ hoogstaande personen (aalmoezenier, ge-
vangenisdirecteur, onderwijzer, …) – bij gedetineerden tot een zekere morele 
verheffing zou leiden. Wanneer dergelijke mensvisie later steeds nadrukkelij-
ker door de sociale realiteit werd tegengesproken (cf. sociale opstanden op het 
eind van negentiende eeuw), werd dit penitentiair ‘basisregime’ uiteindelijk 
deels ingeruild voor andersoortige detentieregimes waarbinnen meer en meer 
elementen van enig gemeenschapsleven werden geïncorporeerd. Uiteindelijk 
werd in het Voorstel van Basiswet nog steeds enige plaats gereserveerd voor de 
cel, of in hedendaagse terminologie de ‘individuele verblijfsruimte’, doch de 
achterliggende filosofie was daar eerder rechtsbeschermend van aard in plaats 
van puur instrumenteel (mogelijkheid tot afzondering om het recht op privacy 
te waarborgen).

Morele verbetering werd in de loop van de negentiende eeuw niet enkel nage-
streefd door elk menselijk contact tussen gedetineerden onderling onmogelijk 
te maken (cf. de daartoe getroffen materiële voorzieningen, het gebruik van 
de gevangenenkap of cagoule, …), en door de contacten met de buitenwereld 
strikt te beperken (cf. het geringe belang van bijvoorbeeld familiebezoek). Er 
werd getracht deze doelstelling ook te bereiken door gedetineerden verplicht 
te doen participeren aan re-integratiebevorderende activiteiten, zoals het door 
de gevangenisautoriteiten ingerichte onderwijs en godsdienstoefeningen. Een 
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gebrek aan morele zin en religieuze instructie werd immers aanzien als een 
belangrijke criminogene factor, en, bij afwezigheid van een systeem van ver-
plicht onderwijs buiten de muren, vervulde de gevangenis als zodanig een be-
langrijke rol als correctie-instituut.

Om naast het bewerkstelligen van ‘morele verbetering’ tegelijkertijd ook de 
ambitie te kunnen realiseren om in voldoende mate af te schrikken, werden 
verschillende paden bewandeld. Intimidatie werd vooreerst beoogd door gede-
tineerden tot zware en veelal onderbetaalde gevangenisarbeid te verplichten, 
maar verder ook door de kwaliteit van de levensomstandigheden in de gevan-
genissen vóór alles af te meten aan de levensstandaard van de minst begoede 
arbeidersklasse in de vrije buitenwereld (d.i. het in de criminologische litera-
tuur bekend geworden concept van ‘less eligibility’; zie Rusche, 1933; Rusche 
en Kirchheimer, 1939). Momenteel lijkt dit laatste principe – hoewel ook in 
recente politieke discoursen niet helemaal afwezig – het onderspit te moe-
ten delven tegenover het zgn. beginsel van ‘normalisering’, niet enkel in het 
academische discours in verband met het gevangeniswezen, maar ook op het 
bredere Europese (politieke) toneel (cf. de European Prison Rules van 2006, 
uitgewerkt door de Raad van Europa). Met het begrip ‘normalisering’ wordt 
hier bedoeld dat de levensvoorwaarden in de gevangenis zoveel als mogelijk 
– in positieve zin ! – dienen overeen te stemmen met deze in de vrije buiten-
wereld. De voorkeur voor dit normaliseringsprincipe sluit logischerwijze aan 
bij een visie waarbij de vrijwaring van fundamentele rechten ten aanzien van 
gedetineerden tot hoogste goed is gepromoveerd en de essentie van de detentie 
is herleid tot de loutere beperking van de vrijheid van komen en gaan.

Een laatste – vooral doorheen de negentiende eeuw tentoongespreide – ‘me-
thode’ om afschrikking te bewerkstelligen, bestond erin het gevangenisregime 
waaraan gedetineerde veroordeelden werden onderworpen, te variëren naar-
gelang de aard van de ‘morele categorie’ waarin de gedetineerde werd on-
dergebracht, of naargelang de aard van de opgelopen straf. Kenmerkend voor 
de negentiende-eeuwse strafuitvoering was inderdaad het streven naar een 
graduele verzwaring van het gevangenisregime naarmate ook de opgelopen 
straf als ernstiger moest worden ingeschat (cf. frequentie van familiebezoek 
en briefwisseling met de familie, frequentie van de kantinebedeling, het aan 
gedetineerden toegekende aandeel in de opbrengst van de gevangenisarbeid).
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Uiteindelijk is het pas met de Basiswet dat een aangepast juridisch kader ge-
creëerd is waarin op zo geradicaliseerd mogelijke wijze – afgezien van enkele  
‘afgeschoten’ voorstellen – vorm wordt gegeven aan de vrijheidsberovende 
straf als de loutere beperking van de ‘vrijheid van komen en gaan’. Daarbij valt 
ook nog aan te stippen dat vele regimeaspecten die in de Basiswet worden be-
handeld (zoals de gevangenisarbeid, het bezoek en de briefwisseling, de kanti-
ne, …) al van oudsher deel uitmaakten van het penitentiair regime, en nimmer 
uit het penitentiaire landschap verdwenen zijn. Soms werd wel de afschaffing 
van bepaalde regimecomponenten overwogen (cf. kantine) en ook effectief 
doorgevoerd (cf. de instelling van de zgn. pistole of ‘vrije kamer’), doch in 
globo is op het vlak van de regimeconstellatie toch een zekere constante zicht-
baar. Aan de concrete invulling van tal van regimecomponenten werd door-
heen de tijd echter een andere invulling gegeven, onder meer onder invloed 
van wijzigende penitentiaire opvattingen (cf. bijvoorbeeld de gelijkschakeling 
en/of verruiming voor alle veroordeelden van de frequentie van bezoek, brief-
wisseling; aanpassing van de bezoeklocatie, van de toelatingsvereisten, …). 
De gestage liberalisering van het detentieregime die in deze ontwikkelings-
geschiedenis duidelijk naar voren treedt – met ook de invoering van nieuwe 
voorzieningen, rechtstreeks gelieerd aan de technologische vooruitgang in de 
buitenwereld (cf. radio, televisie, telefoon, computer, …) – verliep nochtans 
niet volgens een volstrekt lineair patroon en werd ook niet altijd veralgemeend 
ingevoerd (t.t.z. dat er soms expliciete uitsluitingen werden voorzien). 

4. Andere belangrijke determinanten in 

het kader van de ontwikkeling van het 

gevangenisregime (en de juridische normering 

ervan)

Dragen – doorheen de tijd evoluerende – penologische visies bij tot de wijze 
waarop aan de vrijheidsberovende straf invulling wordt gegeven, dan wordt 
de concrete vormgeving aan het penitentiair regime nochtans niet enkel van-
uit een overheersende achterliggende penologische visie gedetermineerd. Ook 
andere overwegingen spelen daarbij een niet te onderschatten rol, zoals: eerder 
zuiver juridische, demografische, ‘securitaire’ en economische overwegingen.
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4.1. Het regiemonderscheid tussen beklaagden en 

veroordeelden

Zowel in recentere tijden als in het verdere verleden werd telkenmale gere-
fereerd aan de wezenlijk verschillende na te streven (detentie)doelstellingen 
naargelang het om voorlopig gehechten dan wel definitief veroordeelden ging. 
Gelet op hun specifieke juridische statuut, en met name het juridische beginsel 
van het ‘vermoeden van onschuld’ dat ten aanzien van niet-definitief veroor-
deelden werd erkend, was het eertijds dan ook gebruikelijk voor de categorie 
der beklaagden (in ruime zin) in een wezenlijk ‘liberaler’ opgevat (intern) de-
tentieregime te voorzien. Hen werden vaak faciliteiten toegekend waarvan het 
merendeel der veroordeelden verstoken bleef op grond van het gegeven dat de 
strafuitboeting vanuit andere imperatieven werd gedicteerd (cf. penitentiair-
penologische doelstellingen van intimidatie, retributie, resocialisatie, …).

Niettegenstaande aan voorlopig gehechten in het kader van de (interne) regi-
mebedeling in beginsel alle faciliteiten toegekend dienden te worden in zoverre 
ze verenigbaar waren (zijn) met de orde en veiligheid in de inrichting, maakten 
aan de andere kant de noodwendigheden van het gerechtelijk onderzoek enige 
beperking ervan soms toch noodzakelijk, in het bijzonder bijvoorbeeld om het 
zgn. collusiegevaar te vermijden. Deze inperkingen waren, juridisch gezien, 
gebaseerd op bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering (art. 613, § 2)6 
dan wel de verschillende opeenvolgende wetten op de voorlopige hechtenis 
via het (in de tijd gelimiteerde) verbod van vrij verkeer waarbij contacten van 
de verdachte met de buitenwereld gedurende de eerste dagen van zijn detentie 
ontzegd konden worden. Daarnaast was in de gevangenisreglementen van het 
midden van de negentiende eeuw ook nog in een andere mogelijkheid voor-
zien om het regime der beklaagden enigszins te ‘beknotten’, nl. door het genot 
van bepaalde (interne) regimefaciliteiten afhankelijk te maken van een vooraf-
gaandelijk akkoord van de bevoegde gerechtelijke instanties.

Afgezien van deze uitzonderingsbepalingen werd de oorspronkelijk of nog la-
ter geïntroduceerde uitgesproken gunstigere positie van beklaagden (in verge-

6  Artikel 613, lid 2 Sv. luidde als volgt: “Le juge d’instruction et le président des assises pour-
ront [...] donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons 
d’arrêt et de justice, et qu’ils croiront nécessaires, soit pour l’instruction, soit pour le juge-
ment.”
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lijking met die van de veroordeelden) doorheen de tijd in bepaald opzicht wel 
uitgevlakt. Hiervoor is vooral de vrij sterke liberalisering van het regime der 
veroordeelden (voornamelijk na WO II) verantwoordelijk geweest: het regime 
van de veroordeelden kwam steeds nauwer in de lijn te liggen met dit der be-
klaagden. Na WO II werden aan voorlopig gehechten aanvankelijk zelfs een 
aantal – voor de veroordeelden wél mogelijk gemaakte – regimefaciliteiten 
ontzegd (bv. bezoek in gemeenschappelijke spreekkamer, wandeling in ge-
meenschap) of na verloop van tijd alleszins aan strengere condities onderwor-
pen dan dat dit voor de veroordeelden het geval was (bv. voorschriften in ver-
band met het fysieke voorkomen). Eén en ander werd veelal beargumenteerd 
op grond van de overweging dat in het omgekeerde geval mogelijkerwijze het 
goed verloop van het gerechtelijk onderzoek ernstig in het gedrang zou kunnen 
worden gebracht.

Vandaag wordt men met een op het eerste gezicht misschien wel als merkwaar-
dig aangevoelde situatie geconfronteerd. Enerzijds wordt weliswaar erkend 
dat, gelet op het vermoeden van onschuld, de vrijheidsberoving zo weinig mo-
gelijk andere regimebeperkingen met zich mag meebrengen. Het ten aanzien 
van de beklaagden uitgetekende regime zou dan in feite ook niet strenger mo-
gen zijn dan dat van de veroordeelden. Maar anderzijds blijkt toch ook dat be-
klaagden soms van een minder gunstig detentieregime kunnen genieten dan de 
veroordeelden. Zelfs in het kader van de Basiswet die naast de reeds bestaande 
optie van een algemeen verbod van vrij verkeer, nu ook een meer individua-
liseerbare mogelijkheid (in handen van de onderzoeksrechter) tot modulering 
van het regime van verdachten installeert, is zulke (schijnbare) paradox sterk 
aanwezig. Hier heeft men de belangen van het gerechtelijk onderzoek (terecht) 
laten primeren op de marges van vrijheid die op het vlak van de contacten met 
de buitenwereld aan beklaagden zouden kunnen worden toegestaan, omdat an-
ders de finaliteit van deze vrijheidsberoving zelf ernstig zou (kunnen) worden 
aangetast door bijvoorbeeld de administratieve overheid.

Voor het overige blijkt nu ook wel dat de oorspronkelijke verschillen in de-
tentieregime tussen beklaagden en definitief veroordeelden door de Basiswet 
in feite in verregaande mate zijn weggewerkt (zie bijvoorbeeld wel nog een 
verschil in toegelaten bezoekfrequentie). Met deze relatief complete gelijk-
schakeling sluit de Basiswet dan ook aan bij een evolutie die al sedert het einde 
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van de Tweede Wereldoorlog ten dele was ingezet. Eén en ander is inderdaad 
ook gelieerd aan de achterliggende filosofie waarop het detentieregime van 
de veroordeelden thans is gebaseerd. Voor veroordeelden gaat het er immers 
nog enkel om te voorzien in de beroving van de ‘vrijheid van komen en gaan’ 
met uitsluiting van niet langer noodzakelijk geachte regimebeperkingen (bv. 
vanuit oogpunt van retributie of intimidatie). Van enige regimedifferentiatie 
tussen voorlopig gehechten en veroordeelden kan (of hoeft) dan nauwelijks 
nog sprake te zijn. De enig overblijvende differentiërende factor van belang 
is dan nog enkel de grond waarop hun vrijheidsberoving gebaseerd is met als 
gevolg dat aan beklaagden in de praktijk nu inderdaad een in bepaald opzicht 
minder gunstig detentieregime kan worden opgelegd.

4.2. Middelen in de ‘strijd’ tegen de overbevolking van de 

gevangenissen

De laatste decennia gaat, voor wat de penitentiaire sector betreft, zowel vanuit 
academische en politieke hoek als vanuit het terrein zelf, ook heel wat aandacht 
uit naar de problematiek van de overbevolking van de gevangenissen. Deze 
overbevolkingsproblematiek sorteert niet enkel tal van negatieve effecten met 
betrekking tot het inwendige regime, zoals onder meer: een verslechtering van 
het algemene leefklimaat en tal van problemen inzake veiligheid, classifica-
tie, hygiëne, comfort, arbeids- en voedselvoorziening, bezoekfaciliteiten, … 
Ze heeft er ook voor gezorgd dat de laatste jaren vooral met betrekking tot 
de externe rechtspositie van gedetineerden tal van nieuwe reglementeringen 
tot stand zijn gekomen. Het was daarbij, waar mogelijk, steeds de bedoeling 
de penitentiaire bevolking onder controle te krijgen door in te grijpen op het 
niveau van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, en dit zowel op de 
instroom als op de uitstroom.

De introductie van verscheidene zgn. ‘alternatieve’ afhandelingsmodaliteiten 
en nieuwe sanctioneringsmogelijkheden die zich situeren binnen de aan de 
strafuitvoering voorafgaande fasen van de strafrechtsbedeling, heeft de in-
stroom in de gevangenissen reeds aan banden trachten te leggen. Daarnaast 
werden op het niveau van de strafuitvoeringsfase zelf, en gesitueerd vóóraf-
gaand aan of in de beginfase van de detentie (‘front door’), diverse strategieën 
ontwikkeld ter beperking van het gebruik van de penitentiaire infrastructuur. 
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Zij waren vooral gefocust op de niet-uitvoering van sommige gevangenisstraf-
fen (d.i. beperking van de instroom of input) en op de uitvoering van de (op het 
niveau van de straftoemeting uitgesproken) vrijheidsberovende straffen onder 
de vorm van een andersoortige executiemodaliteit (bv. elektronisch toezicht). 
Als zodanig wordt daardoor in feite geen specifieke penitentiaire capaciteit 
(intra muros) opgeëist.

Het elektronisch toezicht (als een soort van huisarrest) geldt, naast het daar-
aan toegedicht vermogen om de meest schadelijke effecten van de detentie te 
vermijden, ook als een middel om aan het andere uiteinde van het detentie-
parcours (elektronisch toezicht als ‘back door’-strategie) de uitstroom uit de 
gevangenis te bespoedigen, want al mogelijk vóór enige vorm van mogelijks 
later toegekende vervroegde invrijheidstelling. Naast de aanwending van het 
elektronisch toezicht als extramurale vorm van strafexecutie, werd een ver-
snelling van de uitstroom uit de gevangenis gedurende de laatste decennia te-
vens betracht door aanpassingen op het vlak van het invrijheidstellingsbeleid. 
Zo zijn, niettegenstaande het bestaan van een al sedert 1888 (formeel-)wette-
lijk geregeld systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling, vooral vanaf de 
jaren zeventig en tachtig via de zgn. voorlopige invrijheidstelling (opschorting 
van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf) maatregelen getroffen ter 
ontvolking van de gevangenissen. Het toepassingsbereik van dit –  vanuit le-
galiteitsoogpunt erg discutabele – systeem van vervroegde invrijheidstelling is 
doorheen de jaren trouwens stelselmatig uitgebreid geworden onder druk van 
een immer voortdurende overbevolking van de strafinrichtingen. Dit ging ten 
koste van de voorwaardelijke invrijheidstelling die als vrijstellingsmodaliteit 
– in kwantitatief opzicht – steeds meer naar het achterplan werd verdrongen, 
terwijl ook de al enige tijd gebruikelijk zijnde zgn. ‘collectieve genade’ thans, 
voorlopig toch, niet meer wordt gehanteerd.

Terugblikkend op het verleden blijkt dat de kwestie van de overbevolking van 
de gevangenissen geen exclusief recent fenomeen is. Deze problematiek was al 
voorwerp van beleidsaandacht tijdens de eerste decennia na de Belgische onaf-
hankelijkheid. Hoewel er destijds sprake was van een grotere detentiecapaci-
teit dan thans het geval is, dient anderzijds ook opgemerkt dat het straffenarse-
naal en de straftoemetingsmodaliteiten veel beperkter waren. Anders dan in de 
recentere jaren, werden ‘oplossingen’ voor precaire situaties van penitentiaire 
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overbevolking niet zozeer op het vlak van de uitstroom gezocht. De aandacht 
spitste zich vooral toe op andersoortige maatregelen, zoals de bestemming, 
als penitentiaire instelling, van al bestaande, doch eertijds voor een andere 
functie opgerichte gebouwen, de ontlasting van overbevolkte detentieoorden 
door overplaatsing van gedetineerden naar andere gevangenissen, en pogingen 
tot temporele spreiding van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraffen, ... 
Met andere woorden ging het, naast capaciteitsuitbreiding, veeleer om ingre-
pen in de sfeer van de in- en doorstroom.

In dat verband is het dan ook geheel niet verbazingwekkend om vast te stel-
len dat ‘strafeinde’ op het eind van de negentiende eeuw verreweg de meest 
courante vorm van ‘afschrijving’ uitmaakte. Niettegenstaande het feit dat ze 
per definitie resulteerden in een verkorte detentieduur, gingen de in de loop der 
negentiende eeuw in de praktijk gehanteerde zgn. ‘voorwaardelijke genade’, 
de formeel-wettelijk geregelde vorm van strafvermindering in het kader van de 
wet van 4 maart 18707, alsook het nog later in de tijd geïntroduceerde systeem 
van voorwaardelijke invrijheidstelling8, in beginsel ook niet uit van enig stre-
ven om mogelijke overbevolkingsproblemen de kop in te drukken. Zij gaven 
vóór alles uitdrukking aan een aantal achterliggende penologische overwegin-
gen. De inkorting van de straf- of detentieduur werd gebruikt, hetzij in het 
kader van een compensatiepolitiek onder invloed van een als strenger aange-
voeld detentieklimaat (cf. de wet van 4 maart 1870), hetzij om gedetineerden 
te stimuleren tot goed detentiegedrag en/of de re-integratie van veroordeelden 
in de maatschappij te begunstigen (door een al té bruuske overgang naar het 
leven in vrijheid te vermijden), …

Nadat zich later (bijvoorbeeld tijdens het interbellum) eerder een beeld afte-
kende van een ‘onderbezetting’ van de gevangeniscapaciteit – die wellicht, 
naast andere ontwikkelingen, ook in gunstige zin was beïnvloed door voor-

7  Loi 4 maart 1870 relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation, 
Moniteur belge, 10 mei 1870.

 Deze wet bevatte slechts één artikel, en bepaalde, rekening houdend met de overgangssituatie 
van een gemeenschaps- naar een celregime, enkel dat gedetineerden aan het celsysteem (af-
zondering overdag en ‘s nachts) werden onderworpen “pour autant que l’état des prisons le 
permettra”. Uitgaande van de veronderstelling dat dit celregime een strenger gevangenisre-
gime inhield, voorzag deze wet tevens in een vrij ingewikkeld systeem van proportionele en 
gradueel toenemende strafvermindering voor gedetineerden die het celregime ondergingen.

8  Loi 31 mei 1888 établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles 
dans le système pénal, Moniteur belge, 3 juni 1888.
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melde maatregelen die een inkorting van de detentieduur met zich meebrach-
ten –, werd het gevangeniswezen vooral vlak na de Tweede Wereldoorlog toch 
opnieuw geconfronteerd met een immens overbevolkingsprobleem. Het gaat 
hierbij evenwel om een zeer bijzondere episode uit de Belgische (penitenti-
aire) geschiedenis: de massale toename van de gevangenisbevolking vormde 
de uitloper van de na-oorlogse repressie van de zgn. incivieken. Heden wordt 
men evenwel geconfronteerd met een merkwaardige paradox. Aan de ene kant 
wordt al sedert meerdere jaren veel (lippen)dienst bewezen aan het streven om 
de gevangenisstraf nog louter te hanteren als zgn. ‘ultimum remedium’. Maar 
desondanks vertoont de penitentiaire bevolking, onverminderd de toevlucht 
die intussen werd genomen tot tal van ‘ontvolkingsmaatregelen’, actueel pie-
ken die sedert de na-oorlogse repressieperiode nooit meer zijn gezien.

De overbevolkingsproblematiek perverteert momenteel in hoge mate elk ern-
stig penitentiair- en reclasseringsbeleid. Binnen dergelijke context dreigen niet 
alleen de levensomstandigheden in de gevangenissen erg penibel te worden, en 
worden de realiseringskansen van belangrijke bepalingen van de Basiswet al 
bij voorbaat ernstig gehypothekeerd (bv. de bezoekfaciliteiten). Ook het invrij-
heidstellingsbeleid leed en lijdt in zeker opzicht nog steeds sterk onder de druk 
van de aanhoudende overbevolking. Zo gaat het vrijstellingsbeleid niet langer 
meer uit van een doordachte achterliggende penaal-penitentiaire filosofie.

Een optie die soms wordt geopperd om het hoofd te kunnen bieden aan de 
overbevolking, is een zogenaamde uitbreiding van de gevangeniscapaciteit (cf. 
recent ook de plannen van ministers van Justitie Vandeurzen en De Clerck). 
Deze formule werd door sommigen bijvoorbeeld ook aangereikt wanneer het 
in het Voorstel van Basiswet neergelegde principe ‘één gedetineerde, één cel’ 
werd besproken.

Een mogelijkheid die in het Voorstel van Basiswet zelf werd aangeboden, had 
betrekking op de invoering van een penitentiaire maximumcapaciteit, met spe-
cifieke invrijheidstellingsmogelijkheid in geval van acute overbevolking. De 
installatie van dergelijke maximumcapaciteit werd door de ‘Commissie Ba-
siswet’ vooral als belangrijk basisprincipe gehuldigd met het oog op een (zo 
maximaal mogelijke) vrijwaring van het aan gedetineerden toe te kennen recht 
op privacy en de daaruit voortspruitende idee van ‘één gedetineerde per cel’ 



64 ACHTER TRALIES IN BELGIË

Het actuele penitentiaire beleid in confrontatie met zijn verleden

(of de zgn. ‘éénmanscel’).9 Het principe van de ‘éénmanscel’ werd uiteindelijk 
toch niet aangenomen, voornamelijk omwille van budgettaire overwegingen. 
Men ging er kennelijk van uit dat één en ander sowieso een (ook financieel 
belastende) capaciteitsuitbreiding zou vereisen. Evenmin werd het principe 
van een maximumcapaciteit aanvaard door een parlementaire meerderheid: 
toenmalig minister van Justitie Onkelinx voerde namelijk ook aan dat één en 
ander mogelijks problemen zou kunnen stellen op het vlak van maatschap-
pelijke veiligheid.

De idee van de invoering van een penitentiaire maximumcapaciteit stond even-
wel niet los van een andere belangrijke beschouwing die reeds in de ‘Proeve 
van voorontwerp van beginselenwet’ onder de aandacht werd gebracht. Zo 
werd gewezen op de nood aan een duidelijke articulatie van de positie van de 
vrijheidsberovende straf binnen het bredere straffenarsenaal, om op die manier 
daadwerkelijk recht te kunnen doen aan de ‘ultimum remedium’-gedachte. De 
criteria op basis waarvan op het niveau van de straftoemeting bepaald zou 
kunnen worden wanneer opsluiting in de gevangenis geïndiceerd is (kan zijn), 
werden weliswaar aangegeven in de Memorie van Toelichting bij dit vooront-
werp, maar elders niet meer overgenomen.

4.3. ‘Veiligheid’ als één der niet te ontwijken kernopdrachten 

van het gevangeniswezen

Dat de invulling van het interne penitentiair regime, alsook de invoering en 
verdere ontwikkeling van vormen van strafonderbreking en van (bijzondere) 
strafuitvoeringsmodaliteiten niet enkel worden aangestuurd vanuit achter-
liggende puur penitentiair-penologische doeleinden, blijkt ook uit de grote 
aandacht die (in de penitentiaire regelgeving) bij tijd en wijle werd en wordt 
besteed aan de veiligheidsproblematiek (in de Basiswet omschreven als zgn. 
‘interne en externe veiligheid’). Het gaat daarbij zowel om de vrijwaring van 
de fysieke integriteit van personen en de preventie van wederrechtelijke be-

9  Zie artikel 15, § 1 van het Voorstel van Basiswet: “De Koning bepaalt de maximale bezet-
tingscapaciteit van elke gevangenis of afdeling ervan.” Bij K.B. van 25 november 1997 (B.S., 
9 januari 1998) werd de commissie ‘Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedeti-
neerden’ opgericht. Het door deze commissie uitgewerkte voorstel werd integraal opgenomen 
in een ‘Voorstel van Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden’ (Parl. 
St., Kamer, 2000-2001, 1365/001; met erratum: Parl. St., Kamer, 2000-2001, 1365/002).
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schadiging, vernieling of ontvreemding van roerende of onroerende goederen 
(interne veiligheid), als om de bescherming van de samenleving door middel 
van de verzekerde bewaring van gedetineerden en het voorkomen van, vanuit 
de gevangenis gepleegde, misdrijven (externe veiligheid).

Het zal niet verbazen dat in de dagelijkse gang van zaken binnen een geslo-
ten instituut als de gevangenis deze veiligheidsproblematiek centraal staat. 
Het behoort tot één van de kerntaken van de penitentiaire overheid zelf om te 
zorgen voor een ‘veilige’ strafuitvoering. Enerzijds dient onttrekking aan de 
strafvervolging en -uitvoering verhinderd te worden. Anderzijds moet de fy-
sieke integriteit worden gegarandeerd van wie in de gevangenis leeft en werkt. 
Dergelijke preoccupatie hoeft het streven naar een ‘menswaardig’ detentiekli-
maat en de poging tot realisatie van andere, meer vanuit penologisch oogpunt 
aangestuurde objectieven (het werken aan re-integratie, herstel, … ) niet per 
definitie in de weg te staan.

De aandacht voor veiligheid uit zich niet enkel in tal van materiële voorzienin-
gen (cf. de specifieke gevangenisinfrastructuur) en in de inzet van geëigende 
personele middelen (bewakingspersoneel). Deze bezorgdheid vertaalt zich ook 
in penitentiaire rechtsvoorschriften die het interne gevangenisregime zelf re-
gelen. Meer algemene veiligheidsvoorschriften zijn in zowat elk gevangenis-
reglement terug te vinden en vormen doorheen de tijd een quasi constant ge-
geven (cf. regels inzake celinspectie, fouillering, toegangscontrole, ...). Maar 
eveneens geldt dat de regels met betrekking tot verschillende constituerende 
componenten van het (interne) regime vaak mede zijn uitgewerkt vanuit een 
als pertinent ervaren veiligheidsimperatief.

Het aspect ‘veiligheid’ blijkt, historisch gezien, echter een thematiek te zijn die 
(intern-regimair) toch pas vooral in de meer recente geschiedenis (na WO II) 
op zeer expliciete wijze werd gethematiseerd. Werden er voorheen, gedurende 
de negentiende eeuw, bijvoorbeeld weliswaar een aantal voorzieningen getrof-
fen die erop gericht waren persoonsverwisseling te voorkomen (strafkledij) en 
geldcirculatie in de gevangenissen te vermijden (kantine: betalingswijze der 
aankopen), dan kwam de aandacht voor veiligheid voornamelijk tot uiting in 
de reglementering met betrekking tot de penitentiaire tewerkstelling (aard van 
de arbeid, te hanteren selectiecriteria bij toewijzing van gevangenisarbeid) en 
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de contactmogelijkheden van gedetineerden met de buitenwereld (met name 
via briefwisseling en bezoek).

Vele van deze eerdere voorschriften bleven ook nog in latere tijdsperiodes hun 
gelding behouden, doch de aandacht voor de veiligheidsproblematiek zou zich 
vooral na de Tweede Wereldoorlog in verhevigde vorm gaan manifesteren. 
Daarvoor zijn verschillende verklaringen aan te wijzen. Eén en ander werd 
vooreerst mee aangestuurd en mogelijk gemaakt door allerhande technologi-
sche vernieuwingen die vooral sedert de laatste decennia van vorige eeuw het 
maatschappelijk leven mee hebben gekleurd en de die controlemogelijkheden 
gevoelig hebben uitgebreid (cf. informatisering van de bezoekersregistratie, 
invoering van geavanceerde metaaldetectiesystemen en Rx-controles). Daar-
naast is de groeiende belangstelling voor de problematiek van de veiligheid 
ook zeer sterk beïnvloed geweest door de gewijzigde samenstelling van de ge-
detineerdenpopulatie (de groeiende instroom van drugsverslaafde gedetineer-
den, de grotere culturele diversiteit), en vooral ook de sterke (en in de tijd quasi 
ononderbroken) ‘liberalisering’ van het (interne) regime vanaf het eind van de 
Tweede Wereldoorlog. Daarbij zijn veiligheidsvoorschriften als het ware gaan 
figureren als een soort van neutraliserend tegengewicht.

Deze versterkte aandacht voor het veiligheidsaspect werd enerzijds vertaald in 
de uitvaardiging van nieuwe, in acht te nemen veiligheidsvoorschriften wan-
neer uitbreiding (of een andersoortige invulling) werd gegeven aan bestaande 
regimefaciliteiten (bv. bepaling van in de kantine verkrijgbare producten, in-
voering van bezoek in gemeenschappelijke spreekkamer en van ‘ongestoord’ 
bezoek, ...) of wanneer nieuwe regimemogelijkheden werden geïntroduceerd 
(bv. ontvangst van familiepakket, gebruik van telefoon, PC, radio/TV op cel). 
Het gaat hier om een relatief continue ontwikkeling vanaf het einde van de 
Tweede Wereldoorlog die zich op verschillende domeinen van het regime 
heeft doen voelen. Anderzijds werden – in afwijking van  het ‘gewone’ regime 
– aparte, bijzondere (veiligheids)regimes gecreëerd waaraan nader gespecifi-
ceerde gedetineerdenpopulaties aan wie kennelijk een verhoogd veiligheids-
risico werd toegeschreven, werden onderworpen. Hier gold als argumentatie 
dat een in zijn globaliteit genomen geliberaliseerd detentieregime enkel voor 
de meerderheid der gedetineerden kon blijven overleven wanneer andere als 
potentieel ‘storende’ factor gepercipieerde gedetineerden daarvan verstoken 
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zouden blijven.

Tegenover deze door een veiligheidslogica aangezwengelde (nieuwe) norme-
ring van het regime staat dat zich op verschillende andere domeinen van het 
regime een eerder tegenovergestelde beweging aftekende. Sommige vroeger 
vermeende veiligheidsrisico’s werden volledig terzijde geschoven of nu als 
een acceptabele risico-onderneming beschouwd (cf. bijvoorbeeld de penitenti-
aire controle op de briefwisseling, het continueren van bepaalde professionele 
activiteiten of de uitoefening van een hobby).

De Basiswet doet al bij al in feite weinig afbreuk aan de regeling die aanslui-
tend bij de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog tot stand werd ge-
bracht. Naast de mogelijkheid tot onderwerping aan een bijzonder veiligheids-
regime, voorziet ook de Basiswet in een aantal te vervullen voorwaarden (met 
name op het vlak van veiligheid) in het kader van de toebedeling van een aantal 
specifieke regimefaciliteiten. Meer algemene veiligheidsvoorschriften zijn nog 
steeds voorzien (onder Titel VI: orde, veiligheid en gebruik van dwang10). En 
ook al worden vroegere regimaire ‘gunsten’ (en nieuwe faciliteiten) nu welis-
waar geherformuleerd onder de vorm van afdwingbare ‘rechten’, dan betekent 
dit nog niet dat de daadwerkelijke effectuering van deze rechten niet kan wor-
den ingeperkt of zelfs geweigerd (onder meer op grond van veiligheidsover-
wegingen). Dit is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot: de (eigen) kledij 
van gedetineerden, voorwerpen waarover de gedetineerde mag beschikken, het 
aanbod aan kantineproducten, het bezoek aan en de briefwisseling van gede-
tineerden, het telefoongebruik, de contacten met de media, de lectuurvoorzie-
ning, de toegang tot radio en TV, de mogelijkheid andere penitentiaire arbeid 
te verrichten of een niet-winstgevende activiteit uit te oefenen, ... 

10  Zie in het bijzonder het onder deze Titel opgenomen Hoofdstuk III (Controle- en veilig-
heidsmaatregelen) waarin onder meer wordt verwezen naar: de mogelijke verplichting voor 
de gedetineerde tot het dragen van een legitimatiebewijs (art. 107, § 1); de verplichting tot 
deelname aan het vastleggen van zijn beeltenis en vingerafdrukken en aan de beschrijving 
van zijn uiterlijke lichamelijke kenmerken (art. 107, § 2); de mogelijkheid tot onderzoek aan 
de kledij en onderzoek op het lichaam (art. 108); de inspectie van de verblijfsruimte (art. 109, 
§ 1); de mogelijke inbeslagname van verboden voorwerpen of substanties (art. 109, § 2); de 
mogelijkheid tot onderwerping aan zgn. ‘bijzondere veiligheidsmaatregelen’ (art. 110-115); 
en het gebruik van maatregelen van rechtstreekse dwang (art. 119-121).

 De plaatsing in een zgn. ‘individueel bijzonder veiligheidsregime’ wordt geregeld door de 
artikelen 116 tot en met 118.
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In elk geval geldt – in aansluiting bij de transformatie van een louter gunsten- 
naar een rechtenstelsel – in beginsel wel een uitdrukkelijke motiveringsplicht 
voor penitentiaire inrichtingsfunctionarissen die dienaangaande beslissingen 
nemen. In bepaalde gevallen kan, onder meer op grond van veiligheidsoverwe-
gingen, hiervan worden afgeweken, maar daarop is wél nog controle mogelijk 
door de toezicht- en klachtenorganen. Bovendien is het begrip ‘veiligheid’ nu 
ook voor het eerst expliciet omschreven in penitentiaire regelgeving.

Het is een moeilijk weg te toveren gegeven dat elementen van (orde en) veilig-
heid mee bepalen onder welke condities de regime-invulling en concrete indi-
viduele toebedeling vorm zal krijgen, gelet op de (inherente) functies die aan 
het instituut gevangenis worden toegeschreven. Hoe ver veiligheidsimperatie-
ven zullen ingrijpen op de mogelijkheid tot uitoefening van de door de Basis-
wet toegekende rechten, zal dan ook vooral uit de toekomstige jurisprudentie 
van de (nog te installeren) klachtencommissies moeten blijken. De Basiswet 
blijkt alvast niet zonder reden uitdrukkelijk te verwijzen naar het beginsel van 
de zgn. ‘dynamische veiligheid’ (art. 105, § 1 Basiswet11). Onderzoek toont 
immers ook aan dat constructief en soepel opgezette gevangenisregimes (ter 
verzachting van de deprivaties) geweld in de gevangenissen (kunnen) beper-
ken. En een verhoogde mate van interpersoonlijk contact tussen gevangenis-
personeel en gedetineerden (sociale controle versus zuiver materiële veilig-
heidsvoorzieningen of situationele controle) is eveneens medebepalend voor 
het algemene leefklimaat in de gevangenis.

4.4. Investeringsmogelijkheden en -bereidheid in de 

penitentiaire sector

Ten slotte wordt het detentieregime (van de veroordeelden) inhoudelijk in niet 
te veronachtzamen mate ook bepaald door meer economisch georiënteerde ra-
tionaliteiten, inzonderheid wanneer het gaat om verschillende aspecten van het 
‘materiële’ regime, zoals voeding, kledij en arbeid.

11  In dit artikel wordt het volgende gesteld: “Het handhaven van de orde en de veiligheid im-
pliceert een dynamische wisselwerking tussen het gevangenispersoneel en de gedetineerden, 
enerzijds, en een evenwichtige verhouding tussen de technische middelen die worden ingezet 
en een constructief detentieregime, anderzijds.”
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Vooral op het vlak van de gevangenisarbeid is goed zichtbaar hoe economische 
overwegingen een invloed hadden op de concrete invulling van het gevangenis-
regime. Eertijds was de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf – behoudens 
door retributieve idealen – al sterk beïnvloed vanuit een streven naar economi-
sche rendabiliteit. Er werd niet alleen dikwijls naar gestreefd een maatschap-
pelijk onproductieve klasse te kunnen recupereren door hen tijdens detentie de 
nodige arbeidsijver, etc. aan te kweken. Gevangenen dienden ook zwaar labeur 
te verrichten. Wat de overheid toeliet hun onderhoudskosten enigszins te druk-
ken of te besparen op andere overheidsuitgaven (cf. de aanwending van peni-
tentiaire arbeidskracht voor openbare werken). Ook nog later, wanneer aan de 
penitentiaire strafuitvoering mettertijd meer ‘verheven’ doelstellingen werden 
toegedicht (morele verbetering, resocialisatie, …), bleven economische belan-
gen, soms als het ware vanuit een soort van interne bedrijfslogica, de kwaliteit 
van het gevangenisregime mee bepalen.

De voorziening van voeding, kledij, … beantwoordt in eerste orde aan pri-
maire menselijke behoeften. Maar de bepaling van het kwaliteitsniveau daar-
van wordt, naast eventuele penale overwegingen, ook gedragen door econo-
mische, budgettaire motivaties. In dit kader rijst niet alleen de vraag hoeveel 
geld, gegeven de bredere economische context, van overheidswege kan ge-
investeerd worden in het gevangeniswezen. Evenzeer is van belang hoeveel 
middelen men, rekening houdend met ‘s lands globaal beschikbare budget-
taire ruimte, daarvoor ook daadwerkelijk vrij wenst te maken. Aan de ene kant 
blijkt uit de penitentiaire (normerings)geschiedenis het belang van de (externe) 
economische situatie voor het interne gevangenisregime. Soms dienden an-
dere aspiraties terzijde geschoven te worden omwille van een minder gunstige 
economische conjunctuur (cf. installatie van vervangende voedingsregimes, 
versoepeling van de verplichting tot dragen van de gevangeniskledij). Aan de 
andere kant hangt één en ander echter ook af van de bereidheid tot investering. 
Soms werd de kwaliteit van het leven binnen de gevangenismuren doelbewust 
niet hoger opgedreven (bv. op vlak van voeding) of werd de introductie van 
bepaalde nieuwe ‘opportuniteiten’ (bv. radio, TV) expliciet afhankelijk gesteld 
van de situatie van materiële welstand bij de bevolking extra muros (cf. ‘less 
eligibilty’).

De kwestie van investeringsmogelijkheid dan wel -bereidheid geldt in zekere 
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zin ook ten aanzien van de gevangenisarbeid. Een treffend voorbeeld daarvan 
is de problematiek in verband met de verloning van de penitentiaire arbeid. 
Zelfs vandaag mag worden gesteld dat er op dit vlak sprake is van een toch wel 
zeer karige tegemoetkoming (uurloon van € 0,62 voor werken voor rekening 
van de overheid). Niettegenstaande in het neergelegde Voorstel van Basiswet 
vanuit normaliseringsperspectief (ter beperking van ‘detentieschade’) was 
voorzien dat gedetineerden voor hun arbeid een volwaardig ‘normaal’ loon 
zouden ontvangen, werd precies deze bepaling, samen met enkele andere (po-
tentieel) financieel erg belastende bepalingen (dervingsvergoeding, éénmans-
cel, …), niet in de finale wettekst overgenomen.

Desondanks is er toch ook sprake van enige financiële input. De penitentiaire 
arbeid wordt wel enigszins vergoed, gedetineerden die deelnemen aan vor-
mingsactiviteiten komen zelfs in aanmerking voor een opleidingstoelage, in 
geval van personeelsstakingen kan volgens de bestaande regels nog een ver-
dere vergoeding worden toegestaan, etc. … Doch wat daarbij niet uit het oog 
verloren mag worden, is dat de actueel daarvoor toegekende bedragen zo laag 
zijn dat men zonder twijfel kan spreken van een bedenkelijk niveau. De wet-
gever heeft het kennelijk raadzamer geacht weliswaar de leidende basisbe-
ginselen die de Basiswet dooraderen, goed te keuren, maar dit gedachtegoed 
toch niet tot in al zijn – ook budgettaire – consequenties door te trekken. De 
discussie met betrekking tot voormelde kwestie werd immers beslecht met de 
dooddoener dat het in deze, gelet op de huidige praxis, ging om een onrealis-
tische verbintenis.

5. Bij wijze van uitgeleide

De geschiedenis van het Belgisch penitentiair regime kan worden geduid als 
een verhaal van continuïteit (conservatisme, stabiliteit) en discontinuïteit (ver-
andering). In de loop der geschiedenis werden bij de concrete invulling die 
aan de vrijheidsberovende straf gegeven dient te worden, quasi voortdurend 
dezelfde fundamentele vragen gesteld. Doch in menig geval werd op deze vra-
gen, historisch gezien, een verschillend antwoord geformuleerd. Niet alleen 
evolueerden gaandeweg de achterliggende visies met betrekking tot het doel 
van de vrijheidsberoving als straf, en is er thans sprake van een historisch 
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gegroeide kloof tussen de doelstellingen die met deze straf op het niveau van 
de straftoemeting dan wel strafuitvoering worden nagestreefd. Ook de nadere 
invulling die van daaruit aan de vrijheidsstraf werd gegeven, varieerde naarge-
lang de visie die erop na werd gehouden met betrekking tot de tenuitvoerleg-
ging van de straf. Maar (de juridische normering van) het gevangenisregime 
werd niet enkel vanuit achterliggende penitentiaire visies bepaald. Het gevan-
genisregime werd (wordt) ook vanuit andere rationaliteiten aangestuurd: ook 
in dat kader werden doorheen de tijd soms andersoortige antwoorden of oplos-
singen aangedragen.

Het recente wetgevende kader dat met de Basiswet en de wet op de externe 
rechtspositie is uitgezet, vertoont alvast op tal van vlakken een ‘breuk’ met 
het verleden. Voor het eerst in de Belgische geschiedenis is het parlement tus-
senbeide gekomen om het penitentiaire (interne en externe) regime op een 
meer omvattende wijze te regelen. Daarmee is niet alleen gevolg gegeven aan 
de roep om een meer adequate formeel-wettelijke regeling die al veel langer 
dan vandaag heeft weerklonken, maar is ook een gans andere benadering van 
de gedetineerde geïntroduceerd, nl. deze van de gedetineerde als volwaardige 
‘rechtsburger’, met als (nieuwe) leidende principes voor de strafuitvoering: 
beperking van detentieschade, normalisering, individualisering, en responsa-
bilisering.

Deze transformatie van een ‘gunsten’-stelsel naar een stelsel van rechten en 
plichten heeft bovendien (noodzakelijkerwijs) voor een ander historisch keer-
punt gezorgd – waarover in deze bijdrage niet in detail werd ingegaan –, nl.: 
de toebedeling aan de ‘rechter’ van controle- en/of beslissingsbevoegdheid 
met betrekking tot de interne en externe rechtspositie (cf. klachtencommissies, 
strafuitvoeringsrechtbanken). Deze nieuwe realisaties zijn evenwel in niet on-
belangrijke mate geïnspireerd en gesteund op ervaringen, inzichten, voorstel-
len en verwezenlijkingen die vanuit het verleden werden aangereikt.

Tweehonderd jaar (normerings)geschiedenis van het Belgisch penitentiair re-
gime kan worden samengevat door verwijzing naar twee grote ontwikkelin-
gen. Aan de ene kant is de kern van de vrijheidsbeneming (ideologisch) ge-
evolueerd tot de loutere beperking van de vrijheid van komen en gaan. Binnen 
deze beweging zijn in toenemende mate ook de wetgevende en rechterlijke 

Het actuele penitentiaire beleid in confrontatie met zijn verleden



72 ACHTER TRALIES IN BELGIË

macht gemobiliseerd. Aan de andere kant is de gevangenis lang niet meer de 
enige locatie waarbinnen de vrijheidsbenemende straf haar uitvoering kent of 
kan krijgen.

Of ‘nieuwe’ ideeën of zelfs juridische normeringen ook voldoende voet aan 
de grond kunnen krijgen in de dagdagelijkse praktijk, is echter nog een gans 
andere kwestie. Zoals Lieven Dupont nog niet zolang geleden al aangaf:

“[…] het aanbrengen van nieuwe gedachten [kan] […] een katalysator 
zijn om bestaande determinanten in beweging te brengen of te kanalise-
ren en om een voedingsbodem te creëren voor verdere inworteling. […] 
oriënterende visies voor een hervorming of zelfs de juridische operatio-
nalisering hiervan alleen volstaan niet; ook contextuele randvoorwaarden 
moeten vervuld zijn voor de realisatie van een dergelijk project.” (Bogaert 
en Daems, 2001: 91-92)

De (nabije?) toekomst zal uitwijzen wat er van alle goede bedoelingen uitein-
delijk terechtgekomen is …
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Tom Vander Beken

Vrijheidsberoving en 
strafbeleid: scenario’s 

voor de toekomst
“Die Zukunft ist weit offen. Sie hängt von uns ab; von uns allen.
Sie hängt davon ab, was wir und viele andere Menschen tun und tun werden;
heute und morgen und übermorgen. Und was wir tun und tun werden,
das hängt wiederum von unserem Denken ab;
und von unseren Wünschen, unseren Hoffnungen, unseren Befürchtungen.
Es hängt davon ab, wie wir die Welt sehen; und wie wir
die weit offenen Möglichkeiten der Zukunft beurteilen.”
(Karl Popper, 2003)

1. Inleiding

In Israël wordt gewerkt aan een grote gevangenis van de toekomst waarbij de 
indeling al naargelang de noden modulair kan worden aangepast. Gedetineer-
den zullen zich in belangrijke mate verplaatsen met liften en beschikken over 
smart cards uitgerust met biometrische gegevens waarmee zij zich toegang tot 
bepaalde locaties kunnen verschaffen zonder tussenkomst van het penitentiair 
personeel. In de onderste verdieping van het gebouw komt een rechtbank en 
een politie-eenheid. Op de hoogste etage worden woonmogelijkheden voor het 
penitentiair personeel voorzien (Lis, 2008).

Ook in België wordt aan gevangenissen gewerkt en wordt een substantiële 
uitbreiding van de gevangeniscapaciteit via nieuwe gevangenissen aangekon-
digd. Voorliggend stuk heeft tot doel vanuit dat perspectief te reflecteren over 
toekomstige ontwikkelingen m.b.t. vrijheidsberoving en strafbeleid in België, 
zonder daarbij een normatief standpunt in te nemen over de ‘ideale’ gevange-
nis van de toekomst.
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In eerste instantie wordt beschreven hoe binnen het huidige strafbeleid in Bel-
gië over toekomst wordt nagedacht en welke plaats toekomstverkenningen in 
dat verband krijgen. De bedoeling daarvan is een zicht te krijgen op de toe-
komstbeelden die vandaag in België bestaan en die de discussies over straf-
beleid en vrijheidsberoving beïnvloeden en voeden. In tweede instantie wordt 
een vergelijking gemaakt met de toekomstbeelden omtrent gevangenissen en 
strafbeleid die in Nederland voorhanden zijn. Daarna wordt gereflecteerd over 
de mogelijkheden en de zinvolheid van toekomstverkenningen op zich. Uit-
eindelijk wordt geargumenteerd dat toekomstreflecties via scenario’s nuttig 
kunnen zijn en worden ter illustratie een aantal scenario’s voor het Belgische 
gevangeniswezen ontwikkeld. 

2. Strafbeleid en visies op de toekomst in België

In tegenstelling tot vroeger staat het straf- en gevangenisbeleid de laatste 
decennia erg centraal in vele discussies rond justitie. Hoewel ook rechtspo-
sitionele aspecten van gedetineerden het voorwerp van plannen en concrete 
wetgevende beslissingen hebben uitgemaakt, dient vastgesteld dat de overbe-
volkingsproblematiek en de wijze waarop daarmee kan worden omgegaan, de 
beleidsagenda steeds meer is gaan domineren. De nota van de vorige minister 
van Justitie1 was daarover zelfs erg expliciet en gaf te kennen dat pas nadat de 
overbevolking is aangepakt, echt werk kan gemaakt worden van de verdere 
implementatie van de wetgevingen op de rechtspositie van gedetineerden (zie 
daarover Daems, 2008).

Het huidige gevangenisbeleid is doordrenkt van het probleem van de overbe-
volking en kiest, in tegenstelling tot eerdere nota’s en plannen die een meer 
reductionistische visie weerspiegelden (Vander Beken, 2008a), vrij resoluut 
voor een expansionistisch beleid waarbij de oplossing gezocht wordt in de 
uitbreiding van de gevangeniscapaciteit. Het Masterplan 2008-2012 voor een 
gevangenisstructuur in humane omstandigheden2 is dan ook vooral een tekst 
over bouwen en verbouwen.

Vrijheidsberoving en strafbeleid: scenario’s voor de toekomst

1 Algemene beleidsnota van de minister van Justitie, Parl. St. Kamer 2007-2008, nr. 
0995/003.

2 Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden, Brus-
sel, ministerie van Justitie, 18 april 2008.
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Gevangenissen oprichten en renoveren is evenwel geen neutrale aangelegen-
heid. Naast het feit dat bouwen van gevangenissen steevast discussies uitlokt 
m.b.t. de kostprijs (te duur) en timing (te laat), reflecteren penitentiaire bouw-
plannen ook vaak de visie van beleidsmakers op de functie van het gevangenis-
systeem. Als gevangenissen moeten worden verbouwd of bijgebouwd met het 
oog op de toekomst, kan immers verwacht worden dat daarbij nagedacht wordt 
over de functie die de gevangenissen in de toekomst zouden kunnen spelen. 

Toen Jules Lejeune in 1887 aantrad als Belgische minister van Justitie werd 
hij geconfronteerd met een nijpend tekort aan gevangeniscapaciteit en een 
dringende nood aan aanpassing van de oudere infrastructuur. Hij stond daarbij 
onder druk om op zeer korte termijn dringende behoeften aan capaciteit te leni-
gen maar wilde tegelijk een langetermijnvisie ontwikkelen op de wijze waarop 
de uitvoering van gevangenisstraffen diende te worden opgevat. Was de gevan-
genis van de toekomst een cellulaire infrastructuur zoals ze destijds door Duc-
pétiaux was uitgedacht, of een instelling waar ook gemeenschapsregimes een 
plaats hebben en meer aandacht kan worden besteed aan de individualisering 
in de strafuitvoering (zie daarover in detail Christiaensen, 2004: 148 e.v.)?

De situatie waarin de beleidsmakers zich vandaag bevinden, verschilt in wezen 
weinig van die ten tijde van Lejeune. Ook zij worden met tekorten geconfron-
teerd en nemen beslissingen die implicaties zullen hebben voor de toekomst. 
Maar hebben zij ook een toekomstbeeld voor het gevangeniswezen waar zij 
met hun beslissingen van vandaag willen naar toe werken (of die zij willen 
vermijden)? 

Een korte analyse van recente beleidsteksten levert op dat vlak weinig op. De 
problematiek van de overbevolking wordt daarin voorgesteld als een gebeur-
tenis of natuurfenomeen die het beleid is overkomen (Daems, 2008: 70) en 
waarop, door de omvang van het probleem, eigenlijk maar één reactie moge-
lijk is: de uitbreiding van de capaciteit. Deze reactie wordt eerder beschouwd 
als een oplossing voor een probleem van het verleden dan een actie die de 
toekomst van het gevangeniswezen kan bepalen. Beleidsmakers reflecteren 
amper publiekelijk over de mogelijke impact van de keuzes die ze vandaag 
maken. En als ze dergelijke reflecties wel maken, wordt de impact van de ei-
gen beleidskeuzes op de toekomstige situatie van het gevangeniswezen erg 
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neutraal ingeschat. De toekomst lijkt al vast te liggen en net zoals het heden en 
verleden, het beleid gewoon te overkomen. Recente uitspraken van de huidige 
minister van Justitie Stefaan De Clerck in een kamerdebat illustreren deze sta-
tische visie op toekomst:

“Ik heb het totnogtoe alleen gehad over het vastgoed. Ook alle andere de-
batten moeten worden gevoerd. We mogen echter niet vergeten dat zelfs 
als alle alternatieve middelen ten volle worden ingezet, er een bepaalde 
gevangeniscapaciteit moet blijven bestaan. We zitten op een redelijke ver-
houding van 10.000 gevangenen op 10 miljoen inwoners. We monitoren 
voortdurend wie er in de gevangenis zit. We gaan ervan uit dat de buiten-
wereld niet in die mate zal wijzigen dat de verhouding tussen gevangenen 
en niet-gevangenen grondig zal wijzigen. Ik wil niet eindigen met een een-
zijdige politiek gericht op extra cellen, noch met een politiek die zich enkel 
met alternatieve straffen bezighoudt. Elk systeem heeft limieten.”3

Dit beperkte en eerder statische toekomstbeeld over gevangenissen en straffen 
lijkt in België niet alleen bij de beleidsmakers van vandaag te bestaan. Ook in 
eerdere beleidsdocumenten en wetenschappelijke literatuur rond vrijheidsbe-
roving en gevangenissen, is opvallend weinig aandacht voor toekomstige ont-
wikkelingen. Discussies over gevangeniswezen en capaciteit worden blijkbaar 
gevoerd los van (gepubliceerde) studies met prognoses of toekomstbeelden 
van wat nu precies de te verwachte noden zijn. Naast een aantal interessante 
simulaties van de impact op de gevangeniscapaciteit van bepaalde beleids-
beslissingen (bv. het volledig uitvoeren van vrijheidstraffen – Deltenre en 
Maes, 2000) of wetswijzigingen (bv. inzake voorlopige hechtenis – Deltenre 
en Maes, 2002; Maes e.a., 2007) zijn analyses op dat vlak in België, voor zover 
mij bekend, afwezig. 

Dit is een sombere vaststelling voor het Belgische strafbeleid en de vrijheids-
beroving. Blijkbaar hebben velen de thematiek gewoon opgegeven. Naast de 
sterke terugval van gevangenisonderzoek en analyses over hoe de penitentiaire 
situatie vandaag is en gisteren was (Robert, 2008: 4), is blijkbaar al helemaal 
niemand geïnteresseerd in wat morgen in deze materie te verwachten is. Ie-
dereen, de wetenschappelijke wereld incluis, staat aan de kant en wacht af tot 
gebeurt wat blijkbaar moet gebeuren. 
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3 Commissie voor de Justitie, Beknopt Verslag, 28 januari 2009, Parl. St. Kamer 2008-2009, 
nr. CRABV 52 COM 435, 24 (mijn cursivering).
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3. Lessen en voorbeelden uit Nederland?

In Nederland domineert een heel andere benadering ten aanzien van deze 
thematiek. Daar investeert men sinds geruime tijd in studies die trachten toe-
komstbeelden te ontwikkelen van justitie in het algemeen (zie bv. van Wijck 
e.a., 2007) en van de strafuitvoering en gevangeniscapaciteit in het bijzonder.

Al van het midden van de jaren negentig bestaat in Nederland beleidsmatig 
grote interesse voor toekomstige ontwikkelingen van het gevangeniswezen en 
de gevolgen daarvoor voor de capaciteit. Opvallend is dat de meeste studies 
‘beleidsneutraal’ zijn opgevat, waarbij prognoses voor de toekomst worden ge-
maakt bij een gelijkblijvend beleid. Eventuele voorgenomen beleids- of wets-
wijzigingen worden in dergelijke oefeningen niet in beschouwing genomen.

Sinds 1998 maakt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Nederlandse ministerie van Justitie jaarlijks een raming van 
de behoefte aan sanctiecapaciteit.4 Het eerste rapport werd gepubliceerd in 
1999, gevolgd door jaarlijkse edities in de periode 2001-2003. Deze ramingen 
maakten telkens gebruik van het Justitie-Keten-model, afgekort als Jukebox 
(Justitiële Keten, module/box) dat de ambitie had verklarend te zijn en kwan-
titatieve verbanden inzichtelijk te maken. Het model heeft betrekking op de 
gehele strafrechtelijke keten, met inbegrip van de uitvoering van gevangenis-
straffen. Verklarende variabelen in dat verband waren bv. (financiële) midde-
len voor de strafrechtspraak (0,42% meer benodigde capaciteit bij stijging van 
de middelen met 1%) en inkomensongelijkheid (0,28% toename benodigde ca-
paciteit bij 1% stijging van de ongelijkheid) (van Tulder en Steinmann 1999). 
Dit model werd doorheen de jaren uitgebreid, verfijnd, getoetst (zie bv. van der 
Torre en van Tulder, 2001) en geëvalueerd (zie bv. Goudriaan, 2004).

In 2003 hebben de ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken besloten om het bestaande model 
voor de sanctiecapaciteit uit te breiden tot het Prognosemodel Justitiële Ketens 
(PMJ). In 2004 werd het eerste rapport met de PMJ-ramingen gepubliceerd, 
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4 Al deze studies zijn consulteerbaar op http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers%2Den%2D 
prognoses/Prognose%2Dsanctiecapaciteit/publicaties%5Fprognoses.
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gevolgd door jaarlijkse edities onder de benamingen ‘Sanctiecapaciteit’ en 
‘Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens’. De meest recente beschikbare prog-
nose becijfert de capaciteitsbehoefte 2007-2013 (Moolenaar e.a., 2008).

De vraag is evenwel wat dergelijke ‘beleidsneutrale’ prognoses uiteindelijk 
opleveren. Van de negen prognoses die sinds 1999 werden gemaakt, hebben 
er zeven een stijging van de benodigde gevangeniscapaciteit van 10% of meer 
over een periode van 5 of 6 jaar in het vooruitzicht gesteld. In 2004 (progno-
ses voor 2002-2008) en in 2005 (prognose tot 2010) werden zelfs stijgingen 
van respectievelijk 27% en 25% becijferd. In de prognoses van 2001 (voor 
1999-2005) en 2007 (tot 2012) werd daarentegen een daling aangekondigd van 
respectievelijk 2% en 1%. De prognoses, hoewel zij overlappende periodes tot 
voorwerp hebben, verschillen blijkbaar erg van jaar tot jaar. En erg accuraat 
lijken deze prognoses voor een buitenstaander ook niet wanneer bv. vastge-
steld wordt dat in 2008 ‘ineens’ 2.600 cellen blijken leeg te staan, waardoor 
de 19.000 nodig geachte detentieplaatsen snel tot ruim 14.000 werden herleid 
(Leistra, 2008). Aangezien de prognoses beleidsneutraal zijn opgevat maar de 
realiteit dit uiteraard niet is en op de gemaakte prognoses steeds een vrij grote 
foutenmarge zit, is het eigenlijk niet mogelijk om te bepalen in welke mate de 
gemaakte prognoses ook daadwerkelijk met de realiteit stroken (Moolenaar, 
2004). Sommigen stellen zich dan ook vragen bij de methodologische kwali-
teit (Ridder, 2004) en de zin van dergelijke prognoses:

“Tot slot kunnen we ons de vraag stellen wat het doel van voorspellen is. 
Het WODC maakt een prognose uitgaande van ongewijzigd beleid. Naar 
aanleiding van deze prognose worden er beleidsmaatregelen genomen die 
tot doel hebben om de trend om te buigen. Stel nu dat de WODC-prog-
nose uiteindelijk toch werkelijkheid zou worden. Dit zou betekenen dat 
alle genomen beleidsmaatregelen óf niet gewerkt hebben, óf tegen elkaar 
in gewerkt hebben. Dit kan nooit de bedoeling geweest zijn.” (Moolenaar, 
2004: 31)

4. Toekomstverkenningen: (niet) mogelijk en 

(niet) zinvol?

Het maken van beleidsneutrale prognoses over de gevangeniscapaciteit, die 
nadien eventueel ‘beleidsrijk’ kunnen worden gemaakt zodat zij voor beleids-
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makers nuttig kunnen worden gebruikt, is duidelijk geen eenvoudige aange-
legenheid. De vraag is zelfs of het maken van dergelijke prognoses – en het 
geloven in de bruikbaarheid van de conclusies ervan – wel erg verstandig is.

Het uitgangspunt van dergelijke prognoses is dat de toekomst in belangrijke 
mate vooraf kenbaar is en kan worden afgeleid uit situaties en trends die van-
daag en gisteren kunnen worden waargenomen. Dit is een erg statische visie 
op de toekomst. Het uitgangspunt is immers dat er ergens een toekomst bestaat 
en dat de samenleving hoe dan ook in die richting evolueert. Beleidsneutrale 
prognoses gaan van een inerte samenleving uit en hebben het dan ook moeilijk 
om voeling te krijgen met hetgeen echt gebeurt of zal gebeuren.

Prognoses of voorspellingen die tot doel hebben ramingen voor dé toekomst 
te maken, gaan uit van de veronderstelling dat er voldoende kennis en zeker-
heden voorhanden zijn om uitspraken te doen over de toekomst. In sommige 
gevallen is dit mogelijk en kunnen met een zekere graad van precisie voor-
spellingen worden gedaan. De natuurwetenschappen maken op dat vlak steeds 
meer progressie: de baan van ruimtelichamen kan met erg grote accuraatheid 
worden berekend en zelfs het weerbericht wordt steeds betrouwbaarder. Waar-
om zouden we dan geen toekomstvoorspellingen over de gevangenis en gevan-
geniscapaciteit kunnen maken?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig: omdat het niet mogelijk en vooral 
omdat het niet wenselijk is. Het echt voorspellen van gevangeniscapaciteit of 
ontwikkelingen in het gevangeniswezen zijn m.i. niet mogelijk omdat er onvol-
doende ‘zekerheden’ bestaan die toelaten causale verbanden te leggen tussen 
bepaalde ontwikkelingen en de wijze waarop en de intensiteit waarmee men-
sen worden opgesloten. Straffen is een erg complexe aangelegenheid waarbij 
ook een heel aantal ‘onzekerheden’ een belangrijke rol spelen. Gevangenissen 
lopen niet leeg of vol ten gevolge van een aantal trends die zich in de omgeving 
voordoen maar hangen erg sterk samen met keuzes die op een bepaald moment 
worden gemaakt. Waarom had Nederland in 1970 in verhouding een der klein-
ste gevangenispopulaties ter wereld? Waarom zitten er in de Verenigde Staten, 
in verhouding tot het aantal inwoners, zeven maal meer mensen in de gevange-
nis dan in België en zaten er in de Sovjetunie na de tweede wereldoorlog – een 
wereldrecord (Robert, 2008) – zelfs veertien keer zoveel? Het is in elk geval 
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niet omdat dit de onvermijdelijke uitkomst is van een of andere natuurwet of 
onzichtbare hand die de gevangenispopulatie stuurt. Mensen straffen en opslui-
ten is niet iets wat een samenleving overkomt maar het gevolg van expliciete 
keuzes (Tulkens, 1999). Beleidsneutrale voorspellingen over de toekomst zijn 
gebaseerd op een misvatting over de transponeerbaarheid van natuurwetten op 
de sociale wetenschappen en trappen in de val van het historicisme (Popper, 
2002: 149). Luhmann (1998: 67) poneerde in dat verband het volgende: 

“We can only be certain that we cannot be certain whether or not anything 
we remember as being past will in the future remain as it was.”

Het zoeken en vinden van zekerheden over gevangenissen en gevangenisca-
paciteit is niet alleen niet mogelijk maar m.i. ook niet wenselijk. Het legt im-
mers teveel nadruk op externe zekerheden en verdoezelt het belang van de 
eigen verantwoordelijkheid en keuzes. De gevangenis van de toekomst en de 
capaciteit ervan bestaat vandaag nog niet maar wordt wel vanaf vandaag ge-
maakt. Het hoger vermelde uitgangspunt van de minister van Justitie dat de 
“buitenwereld niet in die mate zal wijzigen dat de verhouding tussen gevange-
nen en niet-gevangenen grondig zal wijzigen” schijnt een dergelijk gegeven te 
miskennen en beschrijft de overbevolkingproblematiek nog steeds als iets dat 
de samenleving vanuit de buitenwereld bedreigt en dat op basis van externe 
parameters met enige graad kan en mag worden ingeschat.

De onmogelijkheid en onwenselijkheid om toekomstvoorspellingen te maken 
m.b.t. gevangenissen en gevangeniscapaciteit, betekent niet dat in dat verband 
geen zinvolle toekomstverkenningen gedaan kunnen worden. Er bestaan im-
mers mogelijkheden om analyses te maken waarin ook ‘onzekerheden’ een 
plaats krijgen en waarmee toekomstprojecties kunnen worden gemaakt waarin 
het eigen handelen en beleid kan worden verdisconteerd. Scenariostudies zijn 
daarvoor een uitstekend middel, ook voor toekomststudies in de criminologie 
(Vander Beken, 2005; Verfaillie en Vander Beken, 2008a; Verfaillie en Vander 
Beken, 2008b). Scenariotechnieken laten immers toe verschillende mogelijke 
toekomstbeelden te ontwikkelen in functie van relevante onzekerheden. Niet 
de meest waarschijnlijke ‘toekomst’ wordt geconstrueerd op basis van het 
samenbrengen van ‘zekerheden’, maar alternatieve toekomstbeelden die zijn 
gesteund op relevante onzekerheden. Scenariostudies zijn zeker niet nieuw en 
worden bv. al erg lang in de militaire wereld gebruikt. Vaak weet men niet 
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(zeker) wat de vijand zal doen, maar wel dat hij de mogelijkheid heeft om 
bv. over het land, via de lucht of via het water aan te vallen. Scenario’s laten 
toe voor elk van die mogelijkheden een toekomstbeeld te construeren – Wat 
indien de vijand via het land komt? Wat indien hij via de lucht aanvalt? En 
wat indien het via de zee gebeurt? – dat kan worden gebruikt om na te gaan 
of de besluitvormers voorbereid zijn op de verschillende mogelijke situaties. 
Scenario’s hebben dan ook niet de ambitie om voorspellingen te doen, maar 
zijn een beleidsinstrument om na te gaan of een bepaalde actor al dan niet 
klaar is voor verschillende mogelijke toekomsten zodat die kan beslissen zijn 
strategie aan te passen. Dit betekent ook dat aangenomen wordt dat actie kan 
ondernomen worden om bepaalde toekomstbeelden te beïnvloeden. Scenario’s 
kunnen op verschillende manieren worden ontwikkeld en vorm gegeven en 
ook in combinatie met andere technieken worden gebruikt (zie daarover kort 
Vander Beken, 2005). 

5. Scenario’s over vrijheidsberoving en 

strafbeleid in 2025

Ook over strafbeleid, gevangenissen en capaciteit kunnen toekomstscenario’s 
worden gemaakt. In (alweer) Nederland werd bv. via een scenariobenadering 
exploratief onderzoek gedaan naar de capaciteit van de justitiële inrichtingen 
voor de periode 2005-2020 (van der Hauw e.a., 2007). Voor België bestaan 
dergelijke studies – behoudens de reeds vermelde simulaties van wets- of be-
leidswijzigingen – bij mijn weten (alweer) niet.

Hoewel het onmogelijk is om in het kader van deze bijdrage een echte scena-
riostudie te maken of een aanzet daarvan af te leveren – scenario’s kunnen niet 
‘zomaar’ worden geschreven, zij zijn het resultaat van grondig en methodolo-
gisch onderbouwd onderzoek rond ‘zekerheden’ en ‘onzekerheden’ – wordt in 
de volgende paragrafen een kort gedachte-experiment in die zin ondernomen. 
De geschetste scenario’s zijn om die reden uiteraard geen echte of volwaardige 
toekomstbeelden die bruikbaar zijn voor beleidsoriëntatie, maar hebben enkel 
tot doel te illustreren hoe scenario’s m.b.t. strafbeleid en gevangenis er in em-
bryonale vorm zouden kunnen uitzien. 
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Een van de eerste stappen bij een scenario-oefening is doorgaans het in kaart 
brengen van externe factoren waarvan wordt aangenomen dat zij een invloed 
hebben op het onderwerp van het scenario (driving forces). Deze factoren of 
ontwikkelingen kunnen een zekere mate van ‘zekerheid’ hebben (bv. de ver-
grijzing van de bevolking) of kunnen in belangrijke mate ‘onzeker’ zijn. Uit-
eindelijk is het de bedoeling de scenario’s op te bouwen rond voor de thema-
tiek relevante onzekerheden en dit vast te leggen in verhalen die mee plausibel 
gemaakt worden door gebruik te maken van factoren en trends die als meer 
zeker worden ingeschat.

Bij een scenario-oefening over het Belgische strafbeleid en gevangeniswezen 
(voor de volgende 15-20 jaar) zouden bijvoorbeeld scenario’s kunnen worden 
gebouwd rond de volgende twee onzekerheden: de reductie/beperking van de 
overbevolking en de daadwerkelijke implementatie van alle aspecten van de 
rechtspositie van gedetineerden. De keuze voor deze factoren als relevant en 
onzeker kan worden verantwoord door de vaststelling dat deze beide aspec-
ten (overbevolking en rechtspositie) de beleidsmatige agenda van het laatste 
decennium m.b.t. het strafbeleid domineren en dat verschillende toekomstper-
spectieven in dat verband mogelijk zijn. Er is een plausibele toekomst denk-
baar waarin de overbevolking van de gevangenissen binnen 15-20 jaar onder 
controle is (bv. ingebruikname van nieuwe inrichtingen zonder blijvende stij-
ging van de gevangenispopulatie), maar ook één waarin dat niet het geval is 
(misschien wel meer capaciteit, maar niet minder overbevolking). Ook m.b.t. 
de rechtspositie is er veel onzekerheid. Het is mogelijk dat de rechtspositie 
(intern en extern) binnen 15-20 jaar op een behoorlijke wijze is geregeld en dat 
bv. alle thans bestaande regels en wetten worden uitgevoerd. Het is evenwel 
ook plausibel dat de concrete uitwerking van een degelijke rechtspositie voor 
gedetineerden om allerlei redenen niet wordt gerealiseerd. De combinatie van 
beide onzekerheden zou tot vier scenario’s kunnen leiden die er, in een noten-
dop, als volgt zouden kunnen uitzien.

5.1. De wereldstad

In 2025 is de capaciteitsdruk op het gevangeniswezen nog steeds erg hoog. 
De ingebruikneming van een aantal nieuwe gevangenissen een aantal jaren 
geleden heeft er niet toe geleid dat de overbevolkingsproblematiek is afgeno-
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men. In 2013 overleden in een Brusselse gevangenis een aantal gedetineerden 
en twee personeelsleden aan het Ebola-virus en kon slechts op het nippertje 
voorkomen worden dat het virus zich buiten de gevangenis zou verspreiden. 
De wereldwijde aandacht voor dit incident en de conclusies van een parlemen-
taire onderzoekscommissie naar de kwaliteit van de strafuitvoering in België 
hebben ertoe geleid dat veel aandacht werd besteed aan het verbeteren van 
de materiële en juridische levensvoorwaarden in de gevangenissen van zowel 
gevangenen als personeel. Gevangenen, net zoals het personeel, beschikken 
sinds een aantal jaren over duidelijk afdwingbare rechten en verantwoorde-
lijkheden in de gevangenis. De situatie in de gevangenis is dan ook te ver-
gelijken met deze van een grote wereldstad waarbij heel veel verschillende 
mensen – de gevangenispopulatie bestaat ondertussen uit meer dan de helft 
niet-Belgen – op een beperkte oppervlakte met elkaar samenleven. De direc-
ties in de gevangenissen trachten daarbij, zoals een burgemeester, in te staan 
voor de orde en veiligheid in de inrichting, maar tevens een beleid te voeren 
dat tegemoet komt aan de noden van grote delen van de bevolking (gebaseerd 
op de zogenaamde prison community policing filosofie). Er is veel inspraak 
van personeel en gedetineerden in de besluitvorming in de gevangenis en veel 
aandacht voor diversiteit. Er zijn evenwel ook erg veel problemen. Sommige 
groepen gedetineerden worden door de geplande maatregelen niet bereikt en 
leven op gespannen voet met andere, meer bevoorrechte groepen. Er is veel 
onveiligheid en criminaliteit binnen de gevangenis en heel wat gevangenen en 
bewakers klagen over onveiligheid en over de beperkte mogelijkheden tot het 
handhaven van de penitentiaire rust. 

5.2. Het zwarte gat

In het voorjaar van 2025 is de overbevolking van de Belgische gevangenis-
sen hoger dan ooit voordien en werd zelfs de kaap van 30.000 gedetineer-
den overschreden. De gedetineerden zijn in allerlei verschillende faciliteiten 
opgesloten. Hoewel sinds vijf jaar ook drie private gevangenissen in gebruik 
zijn genomen, verblijven een heel aantal onder hen in de oude klassieke ge-
vangenissen. Velen zijn zelfs ondergebracht in faciliteiten voor geïnterneer-
den, gebouwen van het leger, van de politie of zelfs in klinieken. De meeste 
personeelsleden in de gevangenis zijn belast met bewakingstaken. Er is de 
facto geen mogelijkheid voor individuele begeleiding van gedetineerden met 
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het oog op hun re-integratie. Er is weinig direct contact tussen gedetineerden 
en personeel. Het personeel beschikt over wapens en de gevangenissen zijn 
uitgerust met heel wat bewakingstechnologie. De directie in de gevangenis be-
slist in grote mate zelf over wat kan en niet kan binnen de muren. De publieke 
opinie is niet geïnteresseerd in wat er in de gevangenissen gebeurt, zelfs niet 
wanneer er meerdere doden vallen onder de gedetineerden bij het neerslaan 
van een opstand. Gevangenissen zijn de zwarte gaten in de samenleving die 
bepaalde groepen van mensen aantrekken en dan verzwelgen. Wat daarbinnen 
gebeurt, blijft volslagen in duisternis gehuld. De recent aangestelde gevange-
nisdirecteur in Vorst is gedetacheerd uit het leger. 

5.3. Het ziekenhuis

In 2025 zitten 6.500 mensen in de Belgische gevangenissen. Een heel aantal 
onder hen verblijven in gebouwen die de laatste 15 jaar zijn gebouwd. De 
gedetineerden zitten alleen in hun verblijfsruimte. Door verschillende dien-
sten en actoren in de gevangenis wordt veel met hen gewerkt en er zijn erg 
frequente contacten met de buitenwereld. De wetgeving m.b.t. gedetineerden-
rechten maakt het verschil tussen het intramuraal en extramuraal leven niet 
zo groot. Ondanks het feit dat de in gevangenissen opgesloten personen al-
lemaal een hoog risico-profiel hebben en als gevaarlijk worden beschouwd, 
wordt getracht hen op een menswaardige manier op te sluiten. Een heel aantal 
van hen leeft samen in leefgroepen, afhankelijk van het misdrijf dat ze hebben 
gepleegd en hun risicoprofiel. De gevangenis van Gent wordt uitgebaat door de 
voormalige directeur van het Jan Palfijnziekenhuis uit dezelfde stad.

5.4. Het panopticon

In 2025 is de gevangenispopulatie voor de vijfde maal op rij gedaald. In een 
aantal gevangenissen is de bevolking teruggevallen tot 70% van de capaciteit 
en de minister van Justitie heeft aangekondigd om een aantal contracten met 
private gevangenissen niet te verlengen. Gevangenen zitten sinds een aantal 
jaren alleen op cel. De materiële leefomstandigheden in de gevangenis zijn 
de laatste jaren sterk verbeterd, mede door de opening van een aantal nieuwe 
inrichtingen. De aandacht voor de gedetineerden en voor hun persoonlijke 
rechten, staat evenwel op een laag pitje in vergelijking met de buitenwereld. 
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De gevangenen worden hoofdzakelijk op basis van hun risicoprofiel getaxeerd 
en ingedeeld, zonder dat hen veel mogelijkheden worden geboden om zelf 
te participeren of eigen rechten uit te oefenen. De gevangeniswereld is erg 
vanuit een beschermingsfilosofie opgezet waarbij het individu van de gedeti-
neerde ondergeschikt blijft aan wat de gevangenisdirectie het beste acht. Ge-
detineerden zijn in belangrijke mate het voorwerp van allerhande beslissingen. 
Zij zitten hun straf uit en ondergaan ondertussen allerhande onderzoeken en 
interventies. De minister beslist uiteindelijk over hun eventuele vervroegde 
invrijheidstelling of einde van terbeschikkingstelling.

Hoewel bovenstaande scenario’s veel te beperkt en slechts als vrijblijvende 
illustraties zijn opgevat, laten ze toe om de voordelen van een scenario-aan-
pak bij toekomstverkenningen zichtbaar te maken. Zij tonen bv. aan dat er 
ook een andere toekomst voor het Belgische gevangeniswezen denkbaar is dan 
deze waarin overbevolking een probleem is en waarin de implementatie van 
echte regels i.v.m. rechtspositie van gedetineerden niet mogelijk is. Zij tonen 
ook aan dat het beleid m.b.t. gevangenissen en straffen anders zal (moeten) 
zijn naargelang het scenario dat zich aandient. Ziekenhuizen uitbaten is iets 
helemaal anders dan belast zijn met de bewaking van mensen die in Guantá-
namo-achtige situaties (zwarte gat) zijn opgesloten. Gevangenissen die bruisen 
en botsen zoals wereldsteden bevatten nog andere beleidsmatige uitdagingen 
voor de toekomst, net zoals bewaarinstellingen in het panopticon-scenario. 

6. Conclusie

Terugkijkend op hetgeen in België over toekomst, vrijheidsberoving en straf-
beleid wordt gezegd en geschreven, moet geconcludeerd worden dat op dat 
vlak in ons land eigenlijk geen toekomst bestaat. In België lijkt men aan te 
nemen dat denken over de toekomst van gevangenissen niet relevant of nodig 
is. Het groot bouwprogramma van het gevangeniswezen is uitgewerkt zonder 
een expliciete visie op wat de toekomst in het gevangeniswezen zou kunnen 
brengen. Er zijn nu veel gevangenissen tekort, dus moeten er nu veel gevange-
nissen worden bijgebouwd. Wat de capaciteitsnood in de toekomst zou kunnen 
zijn of welke visie op straffen later zou kunnen domineren, schijnt daarbij niet 
aan de orde.
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Onze noorderburen zijn met dergelijke bekommernissen wel in de weer en 
maken al ettelijke jaren allerlei vooral beleidsneutrale toekomstprognoses over 
gevangeniscapaciteit voor de komende jaren. Hoewel men in Nederland op die 
manier wel een beeld construeert over de toekomst van het gevangeniswezen, 
kan men zich afvragen of dergelijke analyses erg zinvol zijn. Op die manier 
wordt immers een uniek en erg statisch toekomstbeeld gepresenteerd dat wei-
nig tot geen ruimte laat voor beleidsactiviteit. Om die reden wordt geargumen-
teerd dat scenariostudies die toelaten meervoudige en onzekere toekomstbeel-
den te maken, wellicht beter bruikbare instrumenten zouden zijn en werden in 
dit stuk, als gedachte-experiment, enkele scenario’s voor België ontwikkeld. 
Hoewel deze scenario’s, zoals elk scenario, geen enkele pretentie hebben op 
het vlak van waarschijnlijkheid van de te verwachten toekomst, tonen zij aan 
dat het gevangeniswezen in België in elk geval wel over toekomst beschikt. 
Meer dan een aantal alternatieve mogelijke toekomstbeelden kunnen en willen 
scenario’s evenwel niet geven. Welke toekomst er daadwerkelijk zal komen, 
hangt immers in belangrijke mate af van wat beleidsmakers vandaag willen en 
beslissen. 
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Eric Maes en Veerle Scheirs

De Belgische 
gevangenispopulatie in 

cijfers1

1. Inleiding

België telt actueel 33 gevangenissen, waarvan 15 langs Vlaamse zijde, 15 langs 
Waalse zijde en 3 in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, samen goed voor een 
capaciteit van 8.226 gedetineerden.2 Actueel schommelt de gevangenisbevol-
king om en bij de 10.000 gedetineerden, een recordhoogte die niet meer gezien 
is sinds de na-oorlogse periode. Het verzamelen en analyseren van cijferge-
gevens met betrekking tot de Belgische gevangenispopulatie is echter geen 
sinecure gelet op het gebrek aan systematische data. Niettegenstaande werd 
er reeds heel wat onderzoek verricht met het oog op het in kaart brengen van 
de belangrijkste trends, zowel bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie (NICC), als binnen de vakgroep criminologie van de Vrije 
Universiteit Brussel. In deze bijdrage3 zullen we daarom de verschillende on-
derzoeksgegevens pogen te synthetiseren met als opzet de evolutie van de laat-
ste decennia binnen de Belgische gevangenispopulatie in kaart te brengen.

1 De auteurs danken Kristel Beyens voor het nalezen en becommentariëren van de tekst.
2 http://www.statbel.fgov.be/figures/d352_nl.asp#1
3 Deze bijdrage vormt een ingekorte en hier en daar bijgewerkte versie van de uiteenzetting 

‘Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken’ die op 21 november 2008 door 
Eric Maes werd gehouden op de studiedag ‘Hoe punitief is België?’. Een meer uitgebreide 
versie van deze uiteenzetting verschijnt binnenkort in het verslagboek dat naar aanleiding 
van voormelde studiedag zal worden gepubliceerd (Maes, 2009b).



92 ACHTER TRALIES IN BELGIË

2. Een queeste naar accurate en betrouwbare 

cijfergegevens

Wanneer we een beter zicht willen krijgen op de morfologie van en evoluties 
binnen de Belgische gevangenispopulatie, moeten we beroep doen op verschil-
lende, vaak gefragmenteerde, gegevensbronnen. Het is met andere woorden 
geen sinecure adequate penitentiaire gegevens terug te vinden, deze bij el-
kaar te brengen en vervolgens in een langetermijnperspectief te analyseren. 
Beyens noemt de strafuitvoeringsstatistiek dan ook het nakomertje van de 
Belgische statistiek. Zo moeten we vaststellen dat, niettegenstaande het OM 
belast is met de uitvoering van de straffen en maatregelen, de parketstatistie-
ken nalaten melding te maken van deze taak van het parket (Beyens, 2006). 
Waar vinden we dan wel strafuitvoeringsstatistieken terug? Tot 1985 werden 
penitentiaire gegevens regelmatig gerapporteerd in het tijdschrift van de pe-
nitentiaire administratie (het Bulletin van het Bestuur der Strafinrichtingen). 
Daarna werden statistische gegevens opgenomen in interne verslagen van de 
Dienst Individuele Gevallen van het Bestuur Strafinrichtingen, in jaarversla-
gen van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen & Maatregelen (DG 
US&M; van 1997 tot 2000), en meer recent in het Activiteitenverslag van het 
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI; verslag over het 
jaar 2007).4 Sinds 2003 worden een aantal relevante penitentiaire gegevens 
hernomen in de brochure Justitie in cijfers die jaarlijks verschijnt en die kan 
worden teruggevonden op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) 
Justitie.5 De informatie die hierin wordt aangereikt, blijft echter summier en 
de daarin opgenomen cijfers zijn ook niet altijd vergelijkbaar met gegevens 
die (vroeger) elders werden gepubliceerd.6 Het informaticaprogramma SIDIS-
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4 Een aantal van deze gegevens werden in enkele vroegere publicaties ook al bijeengebracht. 
Zie Beyens, Snacken en Eliaerts (1993; voor de jaren 1975-1991), Beyens en Tubex (2002; 
voor de jaren 1980-1999) en Tubex en Strypstein (2006; voor de jaren 1980-2004).

5 Zie http://www.just.fgov.be (rubriek ‘Informatie’ – ‘Statistieken’ – ‘Vast Bureau Statistiek en 
Werklastmeting’).

6 Een voorbeeld. De meest recente brochure Justitie in cijfers 2008 (p. 47-52) geeft, voor wat 
de penitentiaire statistiek betreft, slechts een zeer basaal beeld en beperkt zich tot een weer-
gave van: het aantal opsluitingen, naar categorie van wettelijke toestand (jaren 1997-2007), 
de dagpopulatie gedetineerden, eveneens naar wettelijke toestand toe (jaren 1997-2008) en 
het aantal invrijheidstellingen, uitgesplitst naar verschillende types toe (jaren 2006-2007). De 
cijfers met betrekking tot de (dag)populatie zijn bovendien niet volledig vergelijkbaar met 
elders gepubliceerde gegevens, aangezien hier als peildatum 1 maart wordt gehanteerd (p. 
48-49) en dus geen beeld wordt opgehangen van de gemiddelde jaarlijkse dagbevolking.
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GRIFFIE biedt nochtans de mogelijkheid statistieken te genereren met het oog 
op wetenschappelijk onderzoek. De informatie die opgemaakt kan worden, 
is zeer uitgebreid en laat toe verschillende kenmerken van gedetineerden te 
combineren. Aangezien deze databank niet vrij toegankelijk is, dienen deze 
statistieken aanvraag per aanvraag gegenereerd te worden, wat van het pro-
duceren van deze gegevens tot nog toe een zeer arbeidsintensieve bezigheid 
heeft gemaakt (Tubex en Strypstein, 2006). In het kader van een samenwer-
kingsverband tussen het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG 
EPI), de Stafdienst ICT van de FOD Justitie en het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie (NICC) wordt momenteel, via een zgn. da-
tawarehouse-toepassing, wel gewerkt aan de opmaak van nieuwe statistische 
tijdreeksen met betrekking tot verschillende penitentiaire indicatoren, en dit te-
ruggaand tot het jaar 1980 volgens een uniforme methodologische opzet (Maes 
en Vanneste, 2008; Activiteitenverslag DG EPI 2007: 32-33).

Gelet op de huidige lacunaire toestand van de penitentiaire statistiek, pogen we 
in deze bijdrage daarom verschillende bronnen te synthetiseren. Officiële cij-
fers werden aangevuld met een aantal niet-officiële cijfergegevens afkomstig 
van de penitentiaire administratie, van gegevensextracties uit de penitentiaire 
databank SIDIS-GRIFFIE en van enkele resultaten uit vroeger wetenschap-
pelijk onderzoek (o.a. Deltenre en Maes (2002a, 2002b, 2004a, 2004b), Maes 
(2001b, 2002, 2003b, 2006, 2008, 2009a) en Rihoux (2000)).

3. Evoluties op het niveau van de penitentiaire 

strafuitvoering

3.1. Een stijgende gevangenispopulatie, een verhaal van 

dalende opsluitingscijfers en een stijgende detentieduur

Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw groeit onze gevangenispopulatie ge-
staag. Zo steeg de gemiddelde gevangenispopulatie in België tussen 1980 en 
2004 met maar liefst 63% (Beyens e.a., 1993; Tubex en Strypstein, 2006: 329). 
In 1991, één jaar nadat de nieuwe wet op de voorlopige hechtenis werd afge-
kondigd, was er wel een zekere terugval, niettegenstaande er globaal sprake is 
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van een spectaculaire toename van de gevangenisbevolking. Op dit ogenblik 
fluctueert de gevangenispopulatie op recordhoogtes die niet meer gezien zijn 
sinds de na-oorlogse repressieperiode. In 2007 waren op bepaalde ogenblikken 
in de Belgische gevangenissen meer dan 10.000 gedetineerden opgesloten. Op 
1 maart 2007 werd een cijfer van 10.008 gedetineerden genoteerd7, het hoogste 
peil werd dat jaar bereikt in juni (n=10.202; DG EPI 2007: 131). Echter blijft 
ook vandaag de detentiepopulatie boven de 10.000 gedetineerden pieken. Op 
17 februari van dit jaar verbleven er 10.140 gedetineerden in onze gevangenis-
sen.8 Figuur 1 illustreert de evolutie van de gemiddelde gevangenisbevolking. 
De vraag die zich vervolgens opwerpt, is hoe deze stijgende populatie ver-
klaard kan worden?

De omvang van de gevangenisbevolking wordt bepaald door twee factoren: de 
instroom (of het jaarlijks aantal opsluitingen) en de detentieduur. Het aantal 
gedetineerden dat dagelijks in de gevangenissen verblijft, hangt dus niet al-
leen samen met het aantal personen dat erin wordt opgesloten, maar wordt ook 
beïnvloed door de duur van hun verblijf.

De stijging van de gevangenispopulatie kan niet worden toegeschreven aan 
een stijgend gebruik van de gevangenis bij wijze van straf of als bewarende 

De Belgische gevangenispopulatie in cijfers

7 Zie Justitie in cijfers 2008, p. 49.
8 Met dank aan Samuel Deltenre, data-analist bij het DG EPI, voor het verstrekken van deze 

gegevens.
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maatregel, zoals blijkt uit de opsluitingscijfers. Figuur 2 toont een afname van 
21% in het aantal opsluitingen9 tussen 1980 en 2004. Dit neemt niet weg dat 
we in het begin van de jaren tachtig en de jaren negentig een aantal fluctua-
ties kunnen opmerken. Wat de gemiddelde detentieduur betreft, kunnen we 
vaststellen dat ondanks een aantal schommelingen, de detentieduur sterk is 
toegenomen. Tussen 1980 en 2004 kan er een verdubbeling (!), van 3,5 maand 
in 1980 tot 7,0 maanden in 2004, vastgesteld worden. Deze sterke toename 
heeft niet enkel te maken met een afname van het aantal kortgestraften in de 
gevangenissen. Zoals verder nog zal blijken, spelen hierin zeer zeker ook nog 
andere elementen een belangrijke en bepalende rol.

De invloed van het aantal opsluitingen en de detentieduur op de omvang van 
de gevangenisbevolking en hun relatieve gewicht varieert doorheen de tijd. In 
het begin van de jaren tachtig (1980-1984) neemt de gemiddelde bevolking toe 
en is er ook een stijging van het aantal opsluitingen waar te nemen, terwijl de 

9 Het gaat hier om het aantal zgn. opsluitingen ‘vanuit vrijheid’ (bv. onder aanhoudingsman-
daat of ter uitboeting van straf), en dus niet om nieuwe binnenkomsten na terugkeer uit pe-
nitentiair verlof, in gevolge transfer van de ene gevangenis naar een andere, terugkeer vanuit 
het hospitaal, ...

10 De cijfers die werden gebruikt in Figuur 2, zijn afkomstig uit volgende bronnen: (1) voor de 
opsluitingen: Beyens e.a. (1993: 15), Beyens en Tubex (2002: 142), Justitie in cijfers 2007 
(p. 53) en Activiteitenverslag 2007 DG EPI (p. 133); (2) voor de gemiddelde dagpopulatie: 
Beyens, Snacken en Eliaerts (1993: 8), Beyens en Tubex (2002: 142), Tubex en Strypstein 
(2006: 329) en Activiteitenverslag 2007 DG EPI (p. 131).
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detentieduur vrij stabiel blijft. Tussen 1985 en 1991 stabiliseert de gemiddelde 
dagelijkse gevangenisbevolking, terwijl globaal genomen het aantal opsluitin-
gen daalt (wel ietwat schommelend in de jaren 1988-1990). Dit betekent dat 
in deze periode de gemiddelde detentieduur toeneemt (in het bijzonder tussen 
1985-1987, nadien eerder stabiel). De toename van de detentieduur is vooral 
sterk uitgesproken in de daaropvolgende jaren, namelijk in de periode 1991-
1998. De detentieduur neemt dan toe van gemiddeld 4,1 maanden in 1991 tot 
7,4 maanden in 1998. De gevangenisbevolking stijgt in de loop van de jaren 
negentig dan ook sterk, ondanks een substantiële daling van het aantal opslui-
tingen (met uitzondering van de stijging van het aantal opsluitingen tussen 
1990 en 1992). Het laatste decennium (van 1998 tot 2007) neemt de gevan-
genisbevolking verder toe (uitgezonderd de terugval tussen 1998 en 1999), en 
dit onder impuls van een stijging van het aantal opsluitingen. De duur blijft nu 
vrij stabiel en schommelde vanaf 1999 tussen de 6,7 en 7,1 maanden. Deze 
evolutie wordt geïllustreerd in figuur 3.

3.2. Een stijgende gevangenispopulatie, een verhaal van een 

toenemend aantal langgestraften en beklaagden

Het hoger geschetste beeld van een quasi almaar stijgende gevangenispo-
pulatie kan dus niet verklaard worden door een stijgende toepassing van de 
vrijheidsberoving, maar door een stijging van de detentieduur. Deze evolutie 
geldt echter niet voor alle categorieën van gedetineerden die in de gevangenis-
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sen werden (worden) opgesloten. Wanneer de evolutie van de verschillende 
(hoofd)categorieën van gedetineerden afzonderlijk wordt bekeken en we dus 
rekening houden met de structuur van de gevangenisbevolking op het vlak van 
hechtenistitel en strafcategorie komen verschillende, uiteenlopende ontwikke-
lingen aan het licht.11

Vooral twee grote categorieën van gedetineerden blijken verantwoordelijk 
voor de toename van de globale gevangenisbevolking. Enerzijds gaat het om 
de definitief veroordeelden (inclusief vervangende gevangenisstraffen) wiens 
aantal evolueert van zo’n 2.500 gedetineerden in 1980 naar ongeveer 4.900 in 
2005 (in voorgaande jaren zelfs meer dan 5.000), wat ongeveer een verdubbe-
ling van het aantal inhoudt. Anderzijds neemt ook het aantal beklaagden (en 
gelijkgestelden) fors toe. Deze populatie is meer dan verdubbeld en evolueerde 
van bijna 1.500 gedetineerden in 1980 naar zo’n 3.400 in 2005. Op 17 februari 
2009 telden de Belgische gevangenissen 3.570 beklaagden en 5.437 (defini-
tief) veroordeelden.12

Tegenover deze evolutie staat dat sommige andere categorieën van gedeti-
neerden minder sterk vertegenwoordigd zijn binnen de globale gevangenispo-
pulatie. Sommige groepen zijn (nagenoeg) volledig verdwenen uit de gevan-
genisstatistiek zoals de landlopers naar aanleiding van de afschaffing van de 
strafbaarstelling van de landloperij in 1993. Het aantal geïnterneerden (al dan 
niet definitief geïnterneerden en veroordeelden geïnterneerd op basis van art. 
21 Wet Sociaal Verweer) blijft gemiddeld genomen tot aan de eeuwwisseling 
steeds onder de 1.000 eenheden. Sedertdien (2000-2005) fluctueert deze popu-
latie – inclusief geïnterneerden opgesloten in de instellingen tot bescherming 
van de maatschappij te Doornik en te Bergen (!) – daarboven (in 2005 meer 
dan 1.250 geïnterneerden; + 84% ten opzichte van 1980). De geïnterneerden-
populatie blijft ook de laatste jaren overigens hoge toppen scheren. Het aantal 
geïnterneerden in de gevangenissen – hier exclusief EDS Doornik en Bergen 
(!)13 – duikt vanaf 2005 niet meer onder de 850 eenheden (situatie telkens op 
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11 Deze analyse is gebaseerd op cijfers afkomstig uit Beyens en Tubex (2002; voor de jaren 
1980-1994), op niet officiële en verder bewerkte data van de penitentiaire administratie (voor 
de jaren 1995-2005), het Activiteitenverslag 2007 van het DG EPI (p. 130) en Justitie in 
cijfers 2008 (p. 49).

12 Zie Justitie in cijfers 2008, p. 49.
13 Op 15 september 2004 verbleven in deze inrichtingen 374 geïnterneerden (zie Cosyns e.a., 

2007: 50).
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1 maart van het jaar); op 1 maart 2008 verbleven er zelfs bijna 1.000 geïnter-
neerden in de gevangenissen (n= 99414; tegenover 528 in 199015). De ‘restca-
tegorie’ is sterk afgenomen. Het gaat hier onder andere om minderjarigen16, de 
vreemdelingen zonder middelen van bestaan (illegalen) die momenteel wor-
den opgevangen in detentiecentra die onder het ministerie van Binnenlandse 
Zaken ressorteren.

3.2.1. Meer definitief veroordeelden, een verhaal van een 

gewijzigd invrijheidstellingsbeleid en een zich wijzigende 

straftoemetingspraktijk

Wat de categorie van de definitief veroordeelden betreft, tekenen zich zeer 
uiteenlopende evoluties af. Nadat het aantal gedetineerden met een straftotaal 
van meer dan één jaar tot en met drie jaar eerst nog steeg, is dit aantal nadien 
teruggevallen tot een niveau lager dan dit van 1980 (ongeveer -20%). De meest 
spectaculaire terugval is zichtbaar bij de ‘kortgestraften’, de gedetineerden met 
een straftotaal van één jaar of minder. Zij vertegenwoordigden in 2005 nog 

14 Justitie in cijfers 2008, p. 49. In 2007 verbleven er dagelijks gemiddeld 969 geïnterneerden 
in de gevangenissen (Activiteitenverslag 2007 DG EPI, p. 130).

15 Justitie in cijfers 2005, p. 20.
16 Terbeschikkingstelling van de regering; art. 53 van de Wet betreffende de jeugdbescherming: 

voorlopige plaatsing in een arresthuis; artikel 2 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, B.S., 2 juni 1999.

PEN - Evolutie van de gemiddelde jaarlijkse dagpopulatie gedetineerden naar 
wettelijke toestand (1980-2005) en ET-populatie op 1 maart (1999-2008)
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maar iets meer dan één tiende van het aantal in 1980. Dat deze subpopulatie 
thans zo zwak is vertegenwoordigd binnen de populatie definitief veroordeel-
den, kan in hoofdzaak worden verklaard door een politiek van niet-uitvoering 
van korte gevangenisstraffen (cf. M.O. 4 november 1993), door de invoering 
en versoepeling van mogelijkheden tot vervroegde (quasi-automatische) in-
vrijheidstelling (cf. bijvoorbeeld M.O. nr. 1771 17 januari 2005) en door de 
uitgebreide mogelijkheden tot plaatsing onder elektronisch toezicht (dus buiten 
de gevangenismuren). Bovendien zijn de laatste decennia op diverse echelons 
ook verschillende ‘alternatieve’ afhandelingsmogelijkheden geïntroduceerd 
die met name in de plaats (kunnen) treden van niet al te lange vrijheidsbero-
vende straffen (bemiddeling in strafzaken, autonome werkstraf).

Ondanks deze evolutie is het aantal definitief veroordeelden sterk toegenomen 
tussen 1980 en 2005, een evolutie die zich ook vandaag nog verder zet. Dit 
kan hoofdzakelijk toegeschreven worden aan een gevoelige stijging van het 
aantal ‘lang(er)gestraften’. Het aantal crimineel en correctioneel veroordeelde 
gedetineerden met een straftotaal van meer dan vijf jaar is in de bewuste tijds-
periode (1980-2005) zowat verzesvoudigd. Meer in detail bekeken, blijkt dat 
het aantal veroordeelden met een tijdelijke criminele straf bijna verdrievou-
digd is, het aantal veroordeelden tot levenslange vrijheidsstraf iets méér dan 
verdrievoudigd is én het aantal correctioneel veroordeelden met een straftotaal 
van meer dan vijf jaar zelfs bijna vertienvoudigd. Ook het aantal gedetineerden 
met een straftotaal van meer dan drie jaar tot en met vijf jaar nam sterk toe 
(bijna x 4).

De Belgische gevangenispopulatie in cijfers

Figuur 5. Evolutie van de gemiddelde jaarlijkse dagpopulatie definitief veroordeel-
den in de gevangenissen naar wettelijke toestand (indexcijfers, 1980-2005)
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Voor deze explosieve stijging van het aantal ‘lang(er)gestraften’ binnen de ge-
middelde dagbevolking in de gevangenissen, zijn verschillende – elkaar trou-
wens niet uitsluitende – verklaringen mogelijk. Enerzijds kan dit het gevolg 
zijn van veranderingen op het vlak van de straftoemetingspraktijk, nl. van een 
evolutie naar meer veroordelingen tot lange vrijheidsberovende straffen of van 
een situatie met een weliswaar min of meer gelijkblijvend aantal veroordelin-
gen, zij het met een gemiddeld langere duur. Anderzijds kunnen ook – van-
uit gedetineerdenperspectief bekeken – minder gunstige ontwikkelingen op 
het vlak van het invrijheidstellingsbeleid tot zulke toename van langgestrafte 
gedetineerden binnen de gemiddelde dagpopulatie hebben geleid (bv. minder 
vervroegde invrijheidstellingen en/of een vertraging van het tijdstip waarop 
een vervroegde invrijheidstelling effectief wordt toegekend). 

3.2.1.1. Ontwikkelingen op het vlak van het invrijheidstellingsbeleid

De omvang van de gevangenispopulatie wordt bepaald door een complex ge-
heel van externe, interne en intermediaire factoren (Beyens e.a., 1993). Een 
interne factor die de strafduur (en dus de gevangenispopulatie) kan beïnvloe-
den, is het invrijheidstellingsbeleid. Het invrijheidstellingsbeleid ten aanzien 
van de (definitief) veroordeelden heeft de laatste decennia een aantal bijzonder 
significante wijzigingen ondergaan.

Uit een analyse van de evolutie van (het relatief aandeel van) de voornaam-
ste invrijheidstellingsmodaliteiten voor de veroordeelden over de afgelopen 
30 jaar, blijkt onder meer dat het relatieve belang van de invrijheidstelling 
bij ‘strafeinde’ binnen deze tijdspanne serieus is afgenomen. In 1980 nam 
deze modaliteit nog 70% in van het totaal aantal invrijheidstellingen. In 1996 
was dit aandeel teruggelopen tot ongeveer 2% om in 2003 terug 5% van het 
aantal invrijheidstellingen uit te maken.17 Tegenover het dalend belang van 
de vrijstelling na strafeinde, staat een enorme toename van de voorlopige in-
vrijheidstelling: haar aandeel evolueerde van 10% in 1980 over 50% in 1990 
naar meer dan 80% in 2007. De voorlopige invrijheidstelling (vroeger ook wel 
voorlopige invrijheidstelling ‘met het oog op gratie’ of genade genoemd) is een 
strafonderbreking gedurende dewelke de tenuitvoerlegging van de straf wordt 
opgeschort (Van den Berge, 2002: 207) en is thans dé invrijheidstellingsmoda-

17 Luc Robert zal verder in dit boek dieper op deze materie ingaan.
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liteit bij uitstek voor ‘kortgestraften’.

Voor de ‘lang(er)gestraften’ geldt dit systeem van de voorlopige invrijheid-
stelling niet. Gedetineerde veroordeelden met een straftotaal van meer dan 
drie jaar vallen onder het systeem van de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Tussen 1980 en 1990 is er duidelijk sprake van een toename van het aantal toe-
gekende en uitgevoerde voorwaardelijke invrijheidstellingen. Nadien neemt 
het aantal voorwaardelijke invrijheidstellingen echter terug af. Dit gebeurde 
voornamelijk omwille van het feit dat voor veroordeelden met een straftotaal 
van meer dan één jaar tot en met drie jaar in de jaren 1993-94 een systeem van 
voorlopige invrijheidstelling in de plaats trad. 

Wat het invrijheidstelingsbeleid ten aanzien van de langergestrafte gedetineer-
den betreft (+ 3 jaar) wijst de praktijk van de commissies voor de voorwaar-
delijke invrijheidstelling die in februari 2007 vervangen werden door de straf-
uitvoeringsrechtbanken (cijfers voor de jaren 1999-2004) bovendien uit dat 
er aanvankelijk redelijk wat voorstellen tot voorwaardelijke invrijheidstelling 
positief werden gehonoreerd. In 2004 was de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling goed voor 10% van de invrijheidstellingen van veroordeelden (Tubex en 
Strypstein, 2006: 340). Nadien is er wel sprake van een zekere terugval in de 
geobserveerde toekenningsgraad. Deze evolueert globaal van 68,3% in 1999 
tot 59,7% in 2004. Het is verder opvallend dat de termijn die vóór uitvoering 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling bijkomend wordt uitgezeten bo-
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venop de datum van toelaatbaarheid voor voorwaardelijke invrijheidstelling, 
gestaag is toegenomen. Bedroeg deze ‘overschrijdingstermijn’ van de toelaat-
baarheidsdatum voor VI in het begin van de jaren negentig ongeveer 4 à 5 
maanden, dan nam hij toe tot zo’n 8 maanden in 1999.18 Sindsdien fluctueert 
hij voortdurend boven de 10 maanden. In 2007 werd gemiddeld genomen 14,5 
maand ‘surplus’ uitgezeten bovenop de datum van toelaatbaarheid voor voor-
waardelijke invrijheidstelling (Maes, 2009a: 6-7). Deze evolutie heeft invloed 
op de duur van de detentie.

3.2.1.2. Ontwikkelingen op het vlak van de straftoemetingspraktijk

Een andere factor die de toename van het aantal langgestraften binnen de ge-
middelde dagpopulatie gedetineerden kan verklaren, is de evolutie die zich de 
laatste decennia heeft afgetekend op het vlak van de straftoemetingspraktijk. 
De veroordelingsstatistiek voor de jaren tachtig tot 200319 leert dat er in deze 
periode veel meer lange vrijheidsberovende straffen (zonder uitstel) werden 
uitgesproken. Het aantal door de correctionele rechtbanken (en Hoven van 
Beroep) of Hoven van Assisen opgelegde vrijheidsberovende straffen van vijf 
jaar of meer evolueert van 81 in 1980 tot 312 in 2003 (vanaf 1995: méér dan 
vijf jaar). Het gaat hier dus bijna om een verviervoudiging van het aantal lan-
ge vrijheidsstraffen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat, wanneer het 
aantal lange (uitgesproken) gevangenisstraffen wordt gerelateerd aan de ge-
middelde gevangenispopulatie langgestraften, er tussen beide indicatoren een 
zeer sterke samenhang blijkt te bestaan. Hoe meer lange gevangenisstraffen 
worden uitgesproken, hoe meer langgestraften ook aanwezig in de gevangenis. 
We moeten er in dit kader echter op wijzen dat rechters niet beslissen in een 
sociaal vacuüm, maar binnen een specifieke, zich wijzigende, maatschappe-
lijke en penale context. Onderzoeksresultaten illustreren bijvoorbeeld dat de 
straftoemeting gestuurd kan worden door het heersend strafuitvoeringsbeleid 
(Beyens en Scheirs, 2009).20

De Belgische gevangenispopulatie in cijfers

18 De cijfers voor de periode 1990-1999 zijn afkomstig uit een analyse die werd verricht door 
Rihoux (2000). Zie hierover meer in detail ook: Maes (2003a: 406; 2003b: 220).

19 Het gaat hier om statistieken uit de door het Nationaal Instituut voor de Statistiek gepu-
bliceerde Gerechtelijke Statistieken (1980-1992) en de ‘nieuwe veroordelingsstatis-
tiek’ van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (zie http://www.dsb-spc.be/web/index.
php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47).

20 In dit kader verwijzen we eveneens naar Beyens (2000) en het FWO-onderzoek ‘Rechtspreken 
in een veranderende penale en laatmoderne context’ (2005-2008): Promotor: K. Beyens, 
Onderzoeker: V. Scheirs.
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3.2.1.3. Tussentijdse conclusie

De toename van de populatie definitief veroordeelden in de Belgische gevan-
genissen wordt met andere woorden bepaald door de zeer sterke stijging van 
het aantal zeer langgestrafte gedetineerden (met name deze met een strafto-
taal van meer dan vijf jaar). Deze opwaartse trend werd/wordt verklaard door 
zowel het (penitentiair) invrijheidstellingsbeleid als de straftoemetingsprak-
tijk. Globaal genomen (m.b.t. alle categorieën van definitief veroordeelden) 
gaan in vergelijking met 30 jaar geleden minder gedetineerden ‘tot strafeinde’. 
Er worden vooral zeer veel voorlopige invrijheidstellingen toegekend, doch 
deze modaliteit komt met name de relatief ‘kortgestraften’ ten goede. Voor 
de ‘lang(er)gestraften’ is de evolutie wat moeilijker in te schatten, maar wel 
duidelijk is dat de ‘overschrijdingstermijn’ van de VI-toelaatbaarheidsdatum 
gestaag is toegenomen (tot 14,5 maand in 2007). De invloed van de straftoe-
metingspraktijk op de ontwikkeling van de populatie langgestraften lijkt nog 
veel meer uitgesproken te zijn. Zo zwol het aantal uitgesproken gevangenis-
straffen van 5 jaar en meer sterk aan tussen 1980 en 2003, een evolutie die zich 
ook nadrukkelijk heeft vertaald in de omvang van de gevangenisbevolking.

3.2.2. Meer beklaagden, een verhaal van een stijgende duur van de 

voorlopige hechtenis

Zoals eerder aangegeven, zijn het niet alleen de definitief veroordeelde gede-
tineerden wiens aantal de laatste decennia aanzienlijk is toegenomen. Ook de 
populatie beklaagden (en gelijkgestelden) in de gevangenissen is substantieel 
toegenomen. Over de periode 1980-2004 heen bezien, is deze populatie meer 
dan verdubbeld. Wanneer de ontwikkeling van de beklaagdenpopulatie meer 
in detail onder de loep wordt genomen, kan er geobserveerd worden dat deze 
populatie na een eerdere stijging begin jaren tachtig nadien een dalende trend 
vertoonde. Nog vóór de wet van 20 juli 1990 die het gebruik van de voorlopige 
hechtenis aan banden wilde leggen, was er al sprake van een daling van de be-
klaagdenpopulatie (vanaf 1987). Deze daling zette zich door tot in 1991. Het is 
opvallend dat deze nieuwe wet haar doel heeft gemist. Begin de jaren negentig 
is er immers een serieuze toename van de populatie beklaagden waarneembaar 
die voornamelijk kan worden toegeschreven aan een toename van het aantal 
opsluitingen.
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De stijging van de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis is de be-
langrijkste bepalende factor voor de stijging van de beklaagdenpopulatie. 
Beschouwd over de hele tijdsperiode heen, is er sprake van een duidelijke 
toename van de detentieduur: tussen 1980 en 2005 is de gemiddelde duur on-
geveer verdubbeld. Vanaf 2003 blijkt de populatie beklaagden enigszins te 
stabiliseren en is er zelfs sprake van een lichte daling van de beklaagdenpopu-
latie. De gemiddelde detentieduur is enigszins verkort, terwijl het aantal op-
sluitingen niet substantieel toeneemt. Blijft echter wel nog het feit dat in 2005 
bijna 2,5 keer zoveel beklaagden verbleven in de Belgische gevangenissen dan 
in 1980. Meer recent lijkt het aantal opsluitingen van beklaagden toch weer toe 
te nemen, nl. van 11.194 opsluitingen in 2005 tot meer dan 11.900 in de jaren 
2006 en 2007 (n= 11.916).21

21 Zie Justitie in cijfers 2008, p. 50.
22 De in deze figuur gepresenteerde data zijn gebaseerd op verschillende cijferreeksen: (1) Voor 

de ‘opsluitingen’ werd voor de periode 1980-1995 gebruik gemaakt van cijfers die werden 
gegenereerd door eigen analyses op een extractie uit de SIDIS-databank (zie Deltenre en 
Maes, 2002b: 210-211); cijfers voor de jaren 1996-2005 zijn afkomstig uit Justitie in cijfers 
2007 (p. 53); (2) De populatiegegevens (‘gemiddelde dagpopulatie’) zijn voor de jaren 1980-
1994 gebaseerd op cijfers uit Beyens e.a. (1993: 29) en Beyens en Tubex (2002: 145); voor 
de periode 1995-2005 gebruikten we niet-officieel gepubliceerde data van de penitentiaire 
administratie die bijkomend werden bewerkt.

Figuur 7.22  VH - Evolutie van het aantal opsluitingen, de gemiddelde dag- 
populatie en detentieduur (indexcijfers, 1980-2005)
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3.3. Het profiel van de Belgische gedetineerde 

3.3.1. Misdrijfprofiel

Naar misdrijfprofiel van de gedetineerdenpopulatie toe (alle categorieën sa-
men) tekenden zich tussen 1980 en het eind van de jaren negentig ook een 
aantal markante ontwikkelingen af.23 De belangrijkste misdrijfcategorie, en dit 
geldt voor alle hier gepresenteerde jaren, is de categorie ‘diefstal met geweld’; 
voor ‘doodslag’ en ‘verkrachting’ gaat het om 13 à 14% van de gedetineer-
denbevolking (cijfers 1998). Het percentage gedetineerden met ten minste een 
delict van ‘diefstal’ (d.w.z. al dan niet in combinatie met andere misdrijven) 
stijgt sterk na 1995 (van 15,5% in 1995 naar 27,7% in 1998). Voor de ‘drugsde-
licten’ is de toename trouwens nog veel meer uitgesproken (van 5,8% in 1980 
naar 32,8% in 1995). 

Ook wat betreft het aandeel seksuele delinquenten (17% van de totale gevan-
genispopulatie in 2005), kunnen we spreken van een significante stijging; deze 
categorie maakte in de jaren tachtig nog maar 6 à 7% van de gevangenispo-
pulatie uit. Deze toename is vooral uitgesproken in de periode 1996-1997 en 
1997-1998. Tubex en Strypstein (2006) wijzen in dit kader op het Dutroux-ef-
fect, al valt de stijging veeleer te verklaren door een toenemende detentieduur 
dan door het aantal opsluitingen (Maes, 2002: 347). Behoudens een kleine 
daling in 1999, blijft deze stijgende trend zich verderzetten tot 2003 om vanaf 
dan te stabiliseren. Op 1 maart 2005 bevonden er zich 1.608 daders van straf-
baar seksueel gedrag in de gevangenis, waarvan 999 veroordeelden, 383 voor-
lopig gehechten en 220 geïnterneerden (Tubex en Strypstein, 2006: 333).

3.3.1.1. Diversiteit in de Belgische gevangenis

De laatste decennia stijgt ook het aantal en aandeel vreemdelingen in de 
Belgische gevangenissen. Begin 2004 bedroeg hun aandeel 44% van de 
Belgische gevangenispopulatie (Snacken, 2007). Op 1 september 2007 heeft 
in totaal 41,6% van de gevangenispopulatie niet de Belgische nationaliteit. 

23 De analyse werd uitgevoerd op basis van een gegevensbestand (eindejaarsbevolking gedeti-
neerden) uit de SIDIS-databank dat ook door Anabelle Rihoux (2000) werd gebruikt in het 
kader van haar eigen onderzoek (zie Maes, 2001b, 2002).
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Naast het aandeel allochtonen, blijkt ook het aantal vrouwelijke gedetineer-
den toe te nemen. Op 11 maart 2008 verbleven er in totaal 475 vrouwen in de 
Belgische gevangenissen, waarvan het merendeel in een Vlaamse gevange-
nis (43,8%). De andere vrouwen zijn gedetineerd in Wallonië (33,7%) of in 
Brussel (22,5%). Het aantal vrouwelijke gedetineerden neemt de afgelopen 
jaren toe. Vrouwelijke gedetineerden hebben eveneens een verschillend demo-
grafisch profiel en een specifiek delict- en strafprofiel.24 

3.4. De Belgische gevangenispopulatie in Europees perspectief

Gelet op de stijgende gevangenisbevolking, loont het de moeite de situatie 
te bestuderen over onze landsgrenzen heen. Plaatsen we de Belgische gevan-
genispopulatie binnen een ruimer Europees perspectief, dan kunnen we vast-
stellen dat België zich qua detentiegraad in de brede Europese middenmoot 
situeert, met in 2006 (peildatum 1 september 2006) 95,6 gedetineerden per 
100.000 inwoners (SPACE I).25 Het Europese gemiddelde ligt op 147,4 gedeti-
neerden per 100.000 inwoners  en de mediaanwaarde op 114,1 gedetineerden. 
Een aantal landen scoort (veel) hoger, met als absolute uitschieter de Russische 
Federatie (608,6 gedetineerden per 100.000 inwoners), waar de gevangenis-
populatie een omvang blijkt aan te nemen die enigszins vergelijkbaar is met 
die van de Verenigde Staten van Amerika.26 Ook in de Baltische staten en in 
tal van Oost-Europese landen, zoals Polen, Roemenië en Hongarije, ligt de 
detentiegraad hoger dan in ons land. Wellicht opmerkelijker is dat een aantal 
buurlanden en andere West-Europese landen, zoals Nederland en Luxemburg, 
zich kenmerken door een vrij hoge detentiegraad. Onder meer de positie van 
Nederland springt in het oog, een land dat toch lange tijd bekend stond als 
zeer ‘liberaal’, onder meer omwille van zijn opvallend lage detentiegraad (cf. 
Downes, 1988). Aan het andere uiteinde van het spectrum situeren zich de 
Scandinavische landen (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken), maar 

24 In deze bijdrage gaan we echter niet verder in op beide problematieken, daar dit meer uitge-
breid besproken zal worden door Nuytiens, Lippens en Scheirs in het volgend hoofdstuk van 
dit boek.

25 De hier gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de survey 2006 (Tabel 1, p. 18).
 http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_alternatives/statistics_

space_i
26 In 2007 (resultaten survey 2007) bedroeg de Belgische detentieratio 95.1. Het Europees ge-

middelde lag op 123.8 gedetineerden. We hebben echter geopteerd de cijfers van 2006 te 
bespreken daar o.a de cijfers afkomstig uit de Russische Federatie ontbraken, wat ons inziens 
het resultaat vertekent.



107ACHTER TRALIES IN BELGIË

De Belgische gevangenispopulatie in cijfers

27 Zie Tabel 1.4. (p. 28) van de Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de L’Europe - Annual 
Penal Statistics of the Council of Europe – Survey 2006.

ook landen zoals Italië en Griekenland. Deze landen kenden in 2006 allemaal 
een lagere detentiegraad dan België.

Wat de evolutie in detentiegraad tussen het jaar 2000 en 2006 betreft27, zie 
we voor België, zoals ook uit bovenstaande analyse is gebleken, een duide-
lijke stijging van de gevangenispopulatie (+ 12,9%). Een gelijkaardige ten-
dens was eveneens waarneembaar in tal van andere landen, doch in nog andere 
was er wel degelijk sprake van een daling van de gevangenisbevolking (bv. in 
Slovakije, Italië, Roemenië). Er valt dus zeker geen algemene trend te bespeu-
ren van almaar toenemende gevangenispopulaties.

4. …een verhaal van penitentiaire inflatie

4.1. Een stijgende gevangenispopulatie …

De trends die zich in de jaren tachtig hebben ingezet, blijken zich de laatste 
jaren verder te zetten. Het aantal gedetineerden in ons land neemt toe. Deze 
stijging uit zich het sterkste bij twee categorieën: de definitief veroordeelden 
en de beklaagden. De stijging van het aandeel definitief veroordeelden wordt 
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voornamelijk gestuurd door het groeiende aantal langgestraften. Deze stijging 
kan verklaard worden door ontwikkelingen in het invrijheidstellingsbeleid en 
in de straftoemetingspraktijk. De toename bij de beklaagden werd voorname-
lijk gestuurd door een stijgende duur van de voorlopige hechtenis. 

Ten einde meer inzicht te verwerven in de ontwikkeling van de gevangenis-
populatie en achterliggende verklaringen voor vastgestelde evoluties, is het 
van belang dat op regelmatige basis statistische gegevens beschikbaar zouden 
zijn in verband met verschillende facetten van de strafuitvoering. Doch ook de 
invloed vanuit andere niveaus van de strafrechtsbedeling dient mee in rekening 
gebracht te worden. Eén van de cruciale knelpunten blijft ook vandaag de dag 
nog steeds de zgn. ‘verticale integratie’ van de geïntegreerde criminologische 
of criminele statistiek (Bruggeman e.a., 1986, 1987). Momenteel is het onmo-
gelijk personen of zaken doorheen de volledige cyclus van de strafrechtsbede-
ling op te volgen, en instroom, doorstroom en uitstroom op de diverse echelons 
voor één en dezelfde populatie met elkaar in relatie te brengen. Dergelijke 
informatie zou niettemin meer klaarheid kunnen brengen in het vraagstuk naar 
de ontwikkeling van de Belgische gevangenisbevolking. Een louter statistische 
analyse verklaart echter nog niet alles. Een wijzigend invrijheidstellingsbe-
leid of wijzigingen binnen de straftoemeting komen immers niet zomaar uit 
de lucht vallen, maar functioneren binnen een veranderende maatschappelijke 
context. De gevangenispopulatie is met andere woorden een product van inter-
acties met en tussen gevangenispopulatie, strafrechtsbedeling en maatschap-
pelijke context (Beyens e.a., 1993). 

4.2. … een verhaal van penitentiaire inflatie

Zonder een wijziging in de penale politiek lijkt een toenemende en blijvende 
overbevolking het heden, maar ook de toekomst van het Belgische gevange-
niswezen. Een eventuele uitbreiding van de gevangeniscapaciteit kan slechts 
een ‘oplossing’ bieden ter verbetering van de levenskwaliteit in de gevangenis 
maar mag niet zomaar een vrijgeleide betekenen voor een nog bredere toe-
passing van de gevangenisstraf. In dit kader moet worden gepleit voor een 
reductionistisch beleid waarin de gevangenisstraf ook daadwerkelijk slechts 
als ‘ultimum remedium’ wordt opgelegd. De negatieve gevolgen van de ge-
vangenisstraf blijven immers, ondanks de groeiende aandacht voor de interne 
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rechtspositie van de gedetineerden, inherent aan de opsluiting anno 2009. Een 
stijgend gebruik van de vrijheidsberoving vormt geen extern en in de huidige 
maatschappelijke context onoverkomelijk gegeven (Daems, 2008a, 2008b; 
Scheirs, 2008). Er moet dan ook naar worden gestreefd om via concrete be-
leidskeuzes en een coherent penaal beleid, dat verder reikt dan de strafuitvoe-
ringsfase op zich, effectief werk te maken van het reduceren van de gevange-
nispopulatie.
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Different profiles, 
different pains! 

Diversiteit en detentiebeleving: 

nood aan een gedifferentieerde strafuitvoering?

1. Inleiding: diversiteit is meer dan etniciteit!

Het concept ‘diversiteit’ wordt doorgaans geïnterpreteerd vanuit een etniciteits-
perspectief. Bijgevolg wordt ook diversiteit in een penitentiaire context in 
eerste instantie gepercipieerd als etnische diversiteit. Omdat vreemdelingen 
en breder, allochtonen1 reeds geruime tijd een prominente plaats innemen in 
de Belgische gevangenissen, lijkt de aandacht voor deze subpopulatie in cri-
minologische en penologische literatuur sterk gerechtvaardigd. Ook in deze 
bijdrage rond ‘diversiteit en detentie’ kunnen we niet om etniciteit heen. Er is 
echter meer. We zullen hier vooral focussen op de veel kleinere, maar daarom 
niet minder interessante of belangrijke subpopulatie vrouwelijke gedetineer-
den. Diversiteit kan immers ook geïnterpreteerd worden als genderdiversiteit. 

Er wordt getracht aan te tonen waarom onderzoek naar deze ‘vergeten’ groep 
niet alleen interessant maar ook noodzakelijk is, en waarom de problematiek 
ook de nodige aandacht zou moeten krijgen in het hedendaagse debat over het 
strafuitvoeringsbeleid. Uit deze bijdrage zal immers blijken dat vrouwelijke 
gedetineerden opvallende parallellen vertonen met allochtone gedetineerden. 
Zo is er onder meer in beide gevallen sprake van een gestage groei, en worden 
beide groepen geconfronteerd met specifieke problematieken binnen de gevan-
genis, gebonden aan gender en etniciteit. 

1 Met de notie ‘vreemdeling’ doelen we op mensen die niet over de Belgische nationaliteit 
beschikken. De notie ‘allochtoon’ beslaat een bredere groep, nl. mensen met een buitenlandse 
origine. 
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Na de toelichting van hun profielen wordt nagegaan met welke specifieke pro-
blemen beide subgroepen te maken krijgen intra muros. Is het zo dat zij de 
detentie op een specifieke, vaak pijnlijkere manier ervaren? En zo ja, welke 
factoren spelen hier een rol? Vervolgens wordt het vraagstuk van genderspe-
cifieke strategieën aangekaart. Ons betoog wordt afgesloten met suggesties 
voor een Belgisch beleid dat rekening houdt met de onderzoeksbevindingen 
ter zake. 

2. Etnische diversiteit: allochtone gedetineerden

2.1. Aantal, evolutie en profiel 

Wie zich een beeld wil vormen van de etnische samenstelling van de gevange-
nispopulatie in België kan beroep doen op de gegevens uit de databank SIDIS-
Griffie.2 Omdat in deze databank enkel de nationaliteit van de gedetineerden 
wordt opgetekend, is het niet mogelijk een zuiver beeld te verkrijgen van de 
etnische origine van de gedetineerden. Zo zijn vele tweede of derde genera-
tie migranten Belg bij de geboorte, maar hebben ze wel buitenlandse roots. 
Ook de genaturaliseerde vreemdelingen blijven hierdoor onzichtbaar. De notie 
‘vreemdeling’ is in deze context dus een vlag die vele ladingen dekt: het kan 
gaan om mensen zonder wettige verblijfsdocumenten, om nieuwe inwijkelin-
gen, om tweede of derde generatie migranten die niet de Belgische nationali-
teit hebben, maar ook om buitenlanders die hier niet wonen en op doorreis of 
vakantie zijn, of op de luchthaven worden opgepakt voor bijvoorbeeld drugs-
import. Uitzonderlijk gaat het om uitgewezen asielzoekers die geen misdrijf 
pleegden, maar die omwille van disciplinaire problemen in het opvangcentrum 
naar de gevangenis werden overgebracht (Snacken, 2007).3 

De laatste decennia stijgt het aantal en aandeel vreemdelingen in de Belgi-
sche gevangenissen gestaag. Begin 2004 bedroeg hun aandeel 44% van de 
Belgische gevangenispopulatie (Snacken, 2007). Op 1 september 2007 heeft 

2 Deze databank van de Dienst Griffie van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen 
centraliseert de elektronische dossiers van alle gedetineerden (Tubex en Strypstein, 2004).

3 In andere landen, zoals bijvoorbeeld in Nederland, worden mensen zonder wettige verblijfs-
documenten die geen misdrijf gepleegd hebben, opgesloten in detentiecentra onder een de-
tentieregime (Van Kalmthout, 2007). 
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in totaal 41,6% van de gevangenispopulatie niet de Belgische nationaliteit. 
Plaatsen we deze cijfers in een internationale context, dan blijkt België met 
kop en schouders boven de buurlanden uit te steken (Aebi en Delgrande, 2007; 
Wacquant, 2006).4 De vraag blijft daarenboven of de recente daling van het 
aandeel vreemdelingen een werkelijke daling betreft. Zoals aangehaald kan 
onder meer de naturalisatiekwestie de cijfers vertekenen en ligt het reële aan-
deel allochtone gedetineerden bijgevolg wellicht nog een stuk hoger. 

In de verdeling van de nationaliteiten ontwaren we drie grote tendensen. Ten 
eerste springt het grote aandeel Marokkanen meteen in het oog. Op 1 maart 
2000 bestond de groep gedetineerde vreemdelingen maar liefst voor 32% uit 
Marokkanen (Beyens en Tubex, 2002). Op 14 maart 2003 was dit nog 26% 
(Snacken e.a., 2004). Of deze daling een werkelijke daling weerspiegelt, is niet 
duidelijk. Zo kan deze trend (deels) te wijten zijn aan de grotere instroom van 
‘tot Belg genaturaliseerde Marokkaanse jongeren’, of jongeren die uit Marok-
kaanse families afstammen maar aan wie de Belgische nationaliteit toegekend 
werd op grond van geboorte in België. Het is ook mogelijk dat andere niet-
Belgische nationaliteiten een groter aandeel innemen, waardoor het aandeel 
Marokkaanse gedetineerden daalt. Een tweede opvallende trend is immers de 
relatief sterke groei van het aandeel Oost-Europeanen binnen de gevangenis-
muren: van 13% in 1993 naar 23% in 2003 (Snacken e.a., 2004). Tenslotte 
blijkt dat allochtone gedetineerden niet evenredig verdeeld zijn over de ver-
schillende hechtenistitels. Beyens en Tubex wijzen er op dat 54% van alle 
gedetineerden in voorhechtenis, vreemdelingen zijn (Beyens en Tubex, 2002; 
Beyens, 2007). 

2.2. Different profiles, different pains? 

Onderzoek naar de detentie van vreemdelingen en allochtonen geniet in de 
westerse landen een groeiende belangstelling. Deze studies focussen zich o.a. 
op mogelijke macro-sociologische verklaringen voor deze oververtegenwoor-
diging (Wacquant, 2006), en op het selectieve optreden van justitiële instanties 
ten aanzien van allochtone daders (zie o.a. Beyens, 2007). 

4 Engeland en Wales: 14%; Frankrijk: 19,8% (merk op: de data hebben betrekking op de vol-
ledige penale populatie, en niet alleen op gedetineerden); Duitsland: 26,9% en Nederland: 
32,7% (Aebi en Delgrande, 2007). 
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In deze bijdrage staat echter het onderzoek naar de detentiebeleving van 
vreemdelingen en allochtonen centraal. In België komen de verkregen inzich-
ten hieromtrent vooral voort uit het onderzoek van Snacken e.a. (2004). In het 
overzicht dat volgt zullen we dan ook vooral naar deze studie teruggrijpen. In 
2004 werd een onderzoek opgezet door de Koning Boudewijnstichting om de 
vreemdelingenpopulatie intra muros op zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
wijze in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat allochtone gedetineerden, naast de 
dagdagelijkse problemen waar gedetineerden mee kampen, met bijkomende 
obstakels te maken krijgen. De vreemdelingen zonder geldig verblijfsstatuut 
(76% van alle niet-Belgische gedetineerden) ervaren de meeste problemen 
(Snacken e.a., 2004). Zij krijgen immers het vaakst te maken met taalbarrières. 
Dit maakt het moeilijk om te functioneren binnen de gevangeniscontext, waar 
het begrijpen van regels primordiaal is. De behoefte aan meer uitleg omtrent 
de procedure blijkt dan ook acuut (Van Haegendoren e.a., 2001). Ook voor 
wat betreft schriftelijke communicatie (bv. rapportbriefjes) kan dit problemen 
stellen, niet alleen omwille van taal maar ook ten gevolge van analfabetisme. 
Communicatieproblemen kunnen leiden tot misverstanden en onvoldoende 
kennis van de ‘huisregels’. De taalkwestie heeft ook repercussies op de dienst-
verlening. Van Haegendoren e.a. (2001) stelden vast dat anderstaligen minder 
(kunnen) deelnemen aan socio-culturele activiteiten en aan onderwijs omwille 
van taalproblemen. Ze hebben ook minder vaak werk in de gevangenis. Bijge-
volg brengen ze meer uren op cel door. Op dit probleem werden twee moge-
lijke reacties vastgesteld: enerzijds kan dit leiden tot opstandigheid, met disci-
plinaire sancties tot gevolg, anderzijds kan dit leiden tot sociale isolatie (zich 
‘onzichtbaar maken’ om problemen te vermijden). Doorgaans worden taalpro-
blemen ‘opgelost’ door een andere gedetineerde in te schakelen die dezelfde 
taal spreekt en als ‘tolk’ optreedt. Er werd echter ook een aantal structurele 
maatregelen genomen om aan deze problematiek te verhelpen. In sommige 
gevangenissen werden de huisregels vertaald naar andere talen (bv. Engels en 
Arabisch), of wordt bij het binnenkomen een video getoond. Het probleem is 
echter dat de gedetineerdenpopulatie momenteel uit meer dan 100 verschil-
lende nationaliteiten bestaat. Het is dus onmogelijk om elke taal aan bod te 
laten komen. Met de komst van het Strategisch Plan5 werden taalcursussen en 
alfabetiseringsprogramma’s opgezet. In de praktijk blijkt er echter te weinig 

5 Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, Vlaamse Gemeenschap, 17 juli 
2000. Zie http://www.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/stratplan.htm.
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personeel te zijn om deze projecten goed draaiende te houden (Snacken e.a., 
2004).

De detentie weegt wellicht zwaarder voor gedetineerden die geen familie of 
vrienden in België hebben. Onderzoek bij anderstalige gedetineerden in Vlaan-
deren heeft aangetoond dat drie op tien nooit bezoek krijgt (Van Haegendoren 
e.a., 2001). Het gebrek aan steun van buiten en een vaak gebrekkige kennis van 
het strafrechtelijk systeem en de gevangeniswereld vergroot de sociale isolatie 
en kan tevens spanningen en agressie in de hand werken (Snacken, 2007). 

Een ander probleem stelt zich naar vrijlating toe. Gedetineerden die niet over 
een geldige verblijfsvergunning beschikken, komen niet in aanmerking voor 
uitgangspermissies, elektronisch toezicht of halve vrijheid. Het door elkaar 
lopen van strafrechtelijke en administratieve procedures, bijvoorbeeld in af-
wachting van een uitwijzing, maakt dat de termijnen vaak oplopen. Dit leidt 
niet zelden tot een langer verblijf in de gevangenis. De onzekerheid over het 
moment van vrijlating creëert heel wat extra stress. Om de administratie hier-
omtrent te verbeteren, werd in 2005 de ‘Cel Identificatie Gevangenen’ opge-
richt bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De ‘migratiebegeleiders’ of ‘terug-
keerfunctionarissen’ tewerkgesteld bij deze cel, bezoeken gedetineerden in de 
gevangenis teneinde de identificatieprocedure op te starten, en vervolgens de 
verwijdering te organiseren (Vreemdelingenzaken, 2007).6

Ook tweede en derde generatie migranten ervaren bijkomende problematie-
ken; naast de taalkwestie zijn er immers ook cultureel gebonden problemen. 
Zo wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van racisme van de cipiers (geen res-
pect, discriminatie met als gevolg meer tuchtrapporten en sancties, en slechtere 
jobs dan de autochtonen), maar tevens van racistische conflicten tussen gede-
tineerden (Van Haegendoren e.a., 2001). Verder kunnen ook religiegebonden 
aspecten (bv. de mogelijkheid tot bidden, het volgen van de ramadan) de de-
tentiebeleving mede bepalen (Snacken e.a., 2004). 

Naar de schuldbeleving en het herstelvraagstuk toe rijst het probleem van de 
verschillende perceptie van sommige misdrijven. Zo percipiëren bepaalde, 
eerder collectivistische culturen, misdrijven die te maken hebben met bijvoor-

6 In 2007 werden in dit kader 1299 gedetineerden bezocht (Vreemdelingenzaken, 2007).
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beeld eerwraak niet als problematisch. Ook bepaalde vormen van ‘overle-
vingscriminaliteit’, zoals stelen, worden niet altijd als misdrijf erkend. Dit is 
nochtans cruciaal voor de reclasseringsvoorwaarden, aangezien het westerse 
systeem uitgaat van het principe van individuele verantwoordelijkheid. Echter, 
niet alle allochtonen kunnen de westerse visie op schuldinzicht, slachtoffer-
schap en herstel plaatsen (Kastit en Van Nuffel, 2008; Snacken e.a., 2004). Ten 
gevolge van taal- en cultuurbarrières is het bovendien voor de Psychosociale 
Dienst (PSD) niet altijd mogelijk om in de diepte te werken, zodat hun bijdrage 
noodgedwongen op het praktische niveau blijft steken. Naar reclassering toe 
is dit uiteraard nefast. Daarenboven blijkt dat meer dan de helft van de anders-
talige gedetineerden de dienst Justitieel Welzijnswerk (JWW) niet kent (Van 
Haegendoren e.a., 2001).

Ook voor wat betreft andere aspecten blijkt het contact tussen allochtone gedeti-
neerden en gevangenispersoneel niet altijd eenvoudig. Zo weigeren bepaalde 
allochtonen de autoriteit van vrouwelijke cipiers te erkennen, of weigeren ze 
mee te werken met vrouwelijke dokters, verpleegsters of medewerksters van 
de PSD. Naast de zonet genoemde taal- en cultuurproblemen is er ook nog het 
feit dat er vaak etnische subculturen gevormd worden binnen de gevangenis-
muren. Dit leidt soms tot gewelddadig gedrag en tot groepsconflicten. Peniten-
tiair beambten krijgen echter geen speciale opleiding waar gefocust wordt op 
de aspecten die het werken met allochtone gedetineerden kunnen bemoeilijken 
(Snacken e.a., 2004). De aandacht voor dit thema beperkt zich tot één les over 
diversiteit. De bijkomende opleiding omtrent (etnische) diversiteit, die wordt 
aangeboden door het opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO), heeft 
helaas een facultatief karakter. Ook medewerkers van de PSD hebben – ten ge-
volge van een gebrek aan toegespitste opleiding – niet altijd voldoende inzicht 
in de leefwereld van minderheidsgroepen. Dit kan de (hulp)relatie tussen beide 
partijen bemoeilijken (Kastit en Van Nuffel, 2008). 

Samengevat kan gesteld worden dat allerlei taal- en cultuurgebonden barrières 
de situatie van allochtone gedetineerden extra precair maken. Ten gevolge van 
dit specifiek profiel zouden allochtone gedetineerden hun detentie anders erva-
ren. De detentie zou pijnlijker zijn en de aanpassing aan het gevangenisleven 
zou op een andere manier verlopen. Ze hebben dan ook specifieke bekommer-
nissen tijdens de detentie (Crewe, 2005), en hechten ook belang aan andere 
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activiteiten intra muros (Vandebosch, 2002).

3. Gender diversiteit: vrouwelijke gedetineerden

3.1. Aantal, evolutie en profiel

Omdat onderzoek naar vrouwelijke gedetineerden in België vrijwel onbestaand 
is, zijn basisgegevens hieromtrent erg schaars. Voor een profielschets van de 
populatie vrouwen in de Belgische gevangenissen baseren we ons vooral op 
het recente artikel van Nuytiens (2008). Anno 2009 worden er slechts in 9 van 
de 33 Belgische gevangenissen plaatsen voorzien voor vrouwelijke gedetineer-
den.7 Op 11 maart 2008 verbleven er in totaal 475 vrouwen in de Belgische ge-
vangenissen, waarvan het merendeel in een Vlaamse gevangenis (43,8%). De 
andere vrouwen zijn gedetineerd in Wallonië (33,7%) of in Brussel (22,5%). 
Volgende grafiek biedt een overzicht van de populatie vrouwelijke gedetineer-
den.8 Het aantal vrouwelijke gedetineerden, telkens gepeild op 1 maart van 
desbetreffend jaar, schommelde het laatste decennium relatief sterk, met het 
absolute dieptepunt in 2002 (N=257), en de grootste piek in 2008 (N=451).9 

Na enkele pieken en dalen neemt het aantal vrouwelijke gedetineerden de afge-
lopen jaren ontegensprekelijk toe: van 378 in 1997 naar 451 in 2008 (+19,3%). 
Ondanks de relatief sterke stijging van het aantal vrouwen in de gevangenis, 
blijkt dat hun aandeel tussen 1997 en 2008 slechts lichtjes stijgt: van 4% in 

7 Antwerpen, Berkendael, Bergen, Brugge, Gent, Hasselt, Lantin, Namen en Sint-Gillis.
8 Vrouwen die onder elektronisch toezicht staan, vallen buiten ons gezichtsveld.
9 http://www.statbel.fgov.be/figures/d352_nl.asp#1.
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2000 naar 4,6% in 2008 (Nuytiens, 2008). België bevindt zich daarmee in de 
Europese middenmoot; in Europa schommelt het aandeel vrouwen tussen 3 en 
8 % (Kestermann, 2005).10 

Ook andere westerse landen kennen een gelijkaardige evolutie; het aantal vrou-
wen in detentie stijgt, maar hun aandeel blijft relatief gering ten opzichte van 
de mannelijke gedetineerden (Frost e.a., 2006; Sabol e.a., 2007; Sheehan e.a., 
2007; Slotboom en Bijleveld, 2007). Dat hun aandeel ondanks de stijging laag 
blijft, heeft uiteraard te maken met het feit dat ook de mannelijke bevolking 
(sterk) aangroeit. Tussen 1997 en 2008 steeg het aantal mannelijke gedetineer-
den in België met 20,2%. Bij de vrouwen was dit 19,3%.11 In andere westerse 
landen is het verschil in groei tussen de vrouwelijke en mannelijke populatie 
nog veel groter, waarbij de groei van de populatie vrouwen die van de mannen 
ver overstijgt (Carlen en Worrall, 2004; Greenfeld en Snell, 1999; Kruttschnitt 
en Gartner, 2005; Morgan en Liebling, 2007; Slotboom en Bijleveld, 2007). 

De vraag welke oorzaken aan de grondslag liggen van deze trend is hét gen-
dervraagstuk bij uitstek. Deze kwestie kreeg ondertussen dan ook heel wat 
aandacht van criminologen. Volgens buitenlandse studies is deze evolutie niet 
het gevolg van een verharding van vrouwencriminaliteit. Daarentegen zou 
de stijging vooral te wijten zijn door o.a. de hardere reactie op minder ern-
stige criminaliteit, de toenemende economische marginalisatie (‘feminisation 
of poverty’), een verhoogde formele sociale controle, en de ‘War on Drugs’, 
die vooral vrouwen treft (Bloom e.a., 2004; Gelsthorpe en Morris, 2002;  
Gelsthorpe, 2007; Girshick, 1999; Henderson, 1998; Sheehan e.a., 2007). Of 
deze onderzoeksresultaten ook toepasbaar zijn op de Belgische context blijft, 
bij gebrek aan wetenschappelijk onderzoek, een open vraag. 

Bekijken we het profiel van de vrouwelijke gedetineerden in België, dan blijkt 
dat zij met een gemiddelde leeftijd van 36,7 jaar iets ouder zijn dan hun man-
nelijke tegenhangers. Het aandeel vreemdelingen is net zoals bij de mannen 
relatief hoog; maar liefst 39,7% beschikt niet over de Belgische nationaliteit. 

10 Recente cijfers van de Raad van Europa geven een gemiddelde van 5,1% en een mediaan 
van 4,6% (Aebi en Delgrande, 2007). Wereldwijd vinden we een percentage van 2 à 9%, 
uitgezonderd bepaalde Aziatische en Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. In Afrikaanse 
landen liggen de percentages doorgaans (veel) lager, terwijl Australië en Nieuw-Zeeland zich 
op Europees niveau situeert (Kestermann, 2005). 

11 http://www.statbel.fgov.be/figures/d352_nl.asp#1.
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Een gedetailleerde analyse van de nationaliteit van de niet-Belgen toont dat de 
grootste groep gevormd wordt door andere West-Europeanen (17,3%). Opval-
lend is het grote verschil in aanwezigheid van Marokkaanse gedetineerden bij 
de beide seksen. Het grote aandeel Marokkanen bij de mannen (26% van de 
niet-Belgen in 2003)12 staat in schril contrast met het kleine aandeel Marok-
kaanse vrouwen (4,4% van de niet-Belgen in 2008) (Nuytiens, 2008). 

Uit de vergelijking van de hechtenistitel van de vrouwelijke gedetineerden met 
de volledige gevangenispopulatie kan voorzichtig besloten worden dat vrou-
wen over het algemeen vaker geïnterneerd zijn en vaker als voorlopig gehechte 
in de gevangenis verblijven. Het aandeel veroordeelde vrouwen is dan weer 
kleiner. Bekijken we de populatie veroordeelden (N=246) meer in detail, dan 
blijkt dat zich onder de vrouwelijke gedetineerden relatief gezien minder kort-
gestraften bevinden. Het is evenwel opvallend dat vrouwen vaker een crimi-
nele straf uitzitten dan mannen, hoewel er beduidend meer langgestraften zijn 
bij de mannelijke populatie. 

Een analyse van de feiten (N=979) waarvoor de vrouwelijke veroordeelde ge-
detineerden opgesloten werden, leert dat eigendomsdelicten prominent aanwe-
zig zijn (47,7%). Uit de vergelijking met mannen blijkt dat vrouwen geken-
merkt worden door een verschillend delictprofiel. Zo zijn levensdelicten iets 
sterker vertegenwoordigd bij de vrouwelijke bevolking en nemen ook drugs-
misdrijven een iets groter aandeel in. Het aandeel van de categorieën slagen en 
verwondingen en verkrachting ligt dan weer een stuk lager. Opvallend is dat 
vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn in de categorie zware diefstal. Voor 
de andere types diefstal stellen we net het omgekeerde vast. Niettegenstaande 
deze verschillen blijkt dat de meest voorkomende delictcategorieën dezelfde 
zijn bij beide seksen, namelijk diefstal en drugsmisdrijven (Nuytiens, 2008). 

Analoog aan de internationale literatuur (Easteal, 2001; Morgan en Liebling, 
2007; Slotboom en Bijleveld, 2007; Snell en Morton, 1994) kan dus besloten 
worden dat vrouwelijke gedetineerden niet alleen een verschillend demogra-
fisch profiel hebben, maar tevens gekenmerkt worden door een specifiek de-
lict- en strafprofiel. 

12 Meer recente cijfers werden niet teruggevonden.
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3.2. Een specifieke problematiek?

Naar vrouwen in detentie werd tot voor kort beduidend minder onderzoek ge-
daan dan naar allochtone gedetineerden. Gedurende lange tijd konden vrouwe-
lijke delinquenten in het algemeen de aandacht van onderzoekers niet weer-
houden. Met de tweede golf van feminisme kwam hier eind jaren 1960 gelei-
delijk aan verandering in en werd criminaliteit van vrouwen op de politieke en 
criminologische agenda geplaatst (Verschaeve, 1999). De ondervertegenwoor-
diging van criminologisch onderzoek naar delinquente vrouwen laat zich ook 
voelen op het domein van vrouwen en detentie. In een Nederlands onderzoek 
naar criminogene behoeften van gedetineerden wordt zelfs letterlijk gesteld dat 
vrouwelijke gedetineerden ‘geen beleidsprioriteit zijn’ (Vogelvang e.a., 2003 
in Slotboom e.a., 2008: 10) en daarom vaak niet in onderzoek opgenomen 
worden. 

De laatste jaren lijkt hier op internationaal niveau verandering in te komen. 
Echter, de onderzoekstraditie inzake vrouwen en detentie heeft zich voorname-
lijk ontwikkeld in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Weder-
om moeten we vaststellen dat België deze trend niet volgt. Behoudens enkele 
uitzonderingen bleef de Belgische criminologie op dit vlak nagenoeg volledig 
onberoerd (Snacken, 1989; Verschaeve, 1999). Meer algemeen kan gesteld 
worden dat onderzoek in de gevangenis de laatste jaren sterk afgenomen is. 
Binnen het schaarse onderzoek wordt bovendien weinig aandacht besteed aan 
specfieke subgroepen zoals vrouwen (Robert, 2008). Mogelijke redenen hier-
voor zijn het geringe aandeel vrouwen intra muros en het feit dat vrouwelijke 
gedetineerden doorgaans rustiger zijn en dus ook minder problemen stellen 
(zie o.a. Snacken e.a., 2004).13 Ook vanuit feministisch perspectief zijn er heel 
wat redenen te bedenken voor deze desinteresse (Verschaeve, 1999). Hoe dan 
ook, deze belangrijke lacune heeft tot gevolg dat het kwalitatieve profiel van 
vrouwelijke gedetineerden een groot vraagteken blijft (Nuytiens, 2008).

Het feit dat vrouwen nog steeds minder criminaliteit plegen dan mannen en 
ook tijdens de detentie minder probleemgedrag lijken te vertonen, mag even-

13 Hoewel vrouwen zich vaker zouden bezondigen aan kleine overtredingen, zijn zij minder be-
trokken bij bv. zware rellen. Vrouwen richten agressie eerder naar zichzelf (cf. automutilatie) 
(Pollock-Byrne, 1990).
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wel geen excuus vormen om hen buiten beschouwing te laten. Verschillende 
studies hebben de noodzaak om extra aandacht te besteden aan deze subgroep 
gedetineerden, aangetoond. Hoewel hun profiel op vele vlakken weliswaar 
gelijkaardig is aan dat van mannelijke gedetineerden14 (Girshick, 1999; She-
ridan, 1996), blijkt dat er toch belangrijke verschillen zijn. In wat volgt wordt 
hierover een beknopt overzicht gegeven. Merk op dat de beschikbare studies 
doorgaans uitgevoerd werden in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde 
Staten. Hoewel soms wordt aangenomen dat het profiel van vrouwelijke gede-
tineerden wereldwijd gelijkaardig is (Loucks, 2004), getuigt het van een wei-
nig wetenschappelijke houding om er zomaar vanuit te gaan dat deze bevin-
dingen ook valide zijn in de Belgische context. De voorlopige resultaten van 
een doctoraatsonderzoek in vier Vlaamse gevangenissen lijken de hieronder 
beschreven problematiek evenwel grotendeels te bevestigen.15 

Allereerst is duidelijk dat vrouwelijke gedetineerden niet alleen gekenmerkt 
worden door een specifiek delictprofiel (zie supra), maar tevens door een spe-
cifiek carrièreprofiel. Vrouwelijke gedetineerden zijn minder vaak recidivist, 
en hebben doorgaans een minder zwaar gerechtelijk verleden (Henderson, 
1998; Morgan en Liebling, 2007).16 

Eén van de best gedocumenteerde verschilpunten tussen vrouwelijke en man-
nelijke gedetineerden is het feit dat vrouwelijke gedetineerden veel vaker een 
misbruikverleden met zich meedragen. Het aandeel slachtoffers van (herhaal-
delijk) emotioneel, seksueel en / of fysiek misbruik tijdens de kinderjaren, maar 
ook in de volwassenheid is veel groter bij de vrouwelijke gevangenisbevolking 
(Browne e.a., 1999; Chesney-Lind en Pasko, 2004; Gelsthorpe, 2007; Maeve, 
2000; Morgan en Liebling, 2007; Sheridan, 1996). In de Verenigde Staten zou 
meer dan een derde van de vrouwelijke gedetineerden een verleden van psy-

14 Bv. laag opleidingsniveau, ongunstige sociale achtergrond.
15 An Nuytiens interviewde 41 veroordeelde en geïnterneerde vrouwelijke gedetineerden in het 

kader van haar doctoraatsonderzoek “Small numbers, big problems? Een kwalitatieve studie 
naar het jeugdbeschermingstraject van vrouwelijke persistente delinquenten” (FWO - Pro-
motor: Prof. Dr. Jenneke Christiaens - Copromotor: Prof. Dr. Christian Eliaerts). Momenteel 
worden de interviews geanalyseerd. 

16 Op het vraagstuk of het verschillende delict- en carrièreprofiel van vrouwelijke gedetineer-
den een intrinsiek kenmerk is van de populatie, of eerder de resultante van een verschillende 
behandeling door de gerechtelijke actoren, zullen we hier niet ingaan. Dit thema, dat uitvoe-
rig behandeld wordt in andere werken (zie o.a. Chesney-Lind en Pasko, 2004; Gelsthorpe, 
2007; Hedderman en Hough, 1994; Malloch, 2004) ligt buiten het bestek van deze bijdrage. 
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chisch of seksueel misbruik hebben (Warren e.a., 2002). In het onderzoek van 
Richie (2000, in Chesney-Lind en Pasko, 2004) loopt dit zelfs op tot minstens 
50% van de gedetineerden, en in het onderzoek van Girshick (1997) tot 68%. 
Ook Blackburn e.a. (2008) vonden dat 68,4% van de vrouwen ooit slachtoffer 
was van seksueel misbruik.17 Een ander opmerkelijk verschil tussen beide sek-
sen is dat dit bij vrouwen meer frequent door een bekende werd gepleegd en 
daarenboven vaker verdergezet werd tot in de volwassenheid (Chesney-Lind 
en Pasko, 2004; Snell en Morton, 1994). Meer specifiek blijkt dat een groot 
aandeel gedetineerde vrouwen mishandeld werd door hun partner tijdens de 
adolescentie of volwassenheid (Browne e.a., 1999; McClellan e.a., 1997). Al-
gemeen blijkt uit onderzoek dat het leven van vrouwelijke delinquenten vaak 
getekend is door negatieve en abusieve relaties met mannen (Daly, 1994; Pol-
lock-Byrne, 1990).18

De ervaring van misbruik zou erg belangrijk zijn om druggebruik, geweld en 
criminaliteit bij vrouwen te begrijpen (Maeve, 2000). Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat vrouwelijke gedetineerden vaker dan hun mannelijke tegen-
hangers kampen met een drugsverslaving, die doorgaans ernstiger is dan bij 
de mannen (Brochu e.a., 1996; Brouwers en Sampiemon, 1989; Maden e.a., 
1994; Morgan en Liebling, 2007; Sheridan, 1996; Snell en Morton, 1994). 

Verder hebben vrouwelijke gedetineerden vaker emotionele problemen, en 
kampen ze meer met fysieke en psychische problemen (Brouwers en Sam-
piemon, 1989; Easteal, 2001; Maden e.a., 1994; Maeve, 2000; Ogloff en Tye, 
2007; Slotboom e.a., 2008). Zo lijden veel vrouwen aan een depressie. Ze 
hebben psychosomatische klachten en kampen met nervositeit, teruggetrok-
kenheid en slaapproblemen. Andere veel voorkomende klachten tijdens de de-
tentie zijn automutilatie en zelfmoordneigingen (Kruttschnitt en Vuolo, 2007; 
Liebling, 1994). 

17 De uiteenlopende resultaten kunnen deels verklaard worden door het feit dat de resultaten 
mede afhankelijk zijn van de gehanteerde methodologie, zoals de vraagstelling en de gehan-
teerde definitie van misbruik (Browne e.a., 1999). 

18 Een vergelijking tussen beide seksen blijkt echter moeilijk. Er is immers veel minder onder-
zoek gedaan naar mannelijk slachtofferschap van bv. partnergeweld of seksueel misbruik. 
Daarenboven is een vertekening van de (officiële) cijfers hierover plausibel ten gevolge van 
o.a. een kleinere aangiftebereidheid, wat leidt tot een onderschatting van het fenomeen. On-
derzoek naar de prevalentie en kenmerken van mannelijk slachtofferschap is dan ook nood-
zakelijk om de bestaande inzichten verder uit te klaren en te contextualiseren. 
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De gezondheidsklachten zouden mede in de hand gewerkt worden door de 
scheiding van familie, vrienden en kinderen als gevolg van de detentie. Vrou-
wen zouden hier meer onder lijden dan mannen (Heidensohn, 1985; Liebling, 
1994; Medlicott, 2007; Slotboom e.a., 2008). Deze, vaak abrupte, scheiding 
en het gevoel van falen naar de kinderen toe maakt hen extra kwetsbaar voor 
psychische problemen (Liebling, 1994; Pollock-Byrne, 1990). Vooral de schei-
ding van de kinderen blijkt immers enorm problematisch. Het overgrote me-
rendeel van de vrouwelijke gedetineerden is moeder (Brown, 2006; Slotboom 
e.a., 2008). Uit een Vlaamse studie blijkt dat, terwijl ongeveer de helft van 
alle mannelijke gedetineerden één of meerdere kinderen heeft, dit bij vrouwen 
oploopt tot ruim 80%. Een groot aandeel van de vrouwen was vóór de detentie 
alleenstaande moeder (15,4%). Bij de mannen was dit slechts 1,9% (Van Hae-
gendoren e.a., 2001). Kinderen van gedetineerde vaders woonden vaak al vóór 
de detentie gescheiden van de vader. Dit is niet zo bij de gedetineerde moeders 
(Buyse e.a., 1996). De moeders zijn dus vaak de primaire verzorger, waardoor 
het gezin uit elkaar valt wanneer de moeder opgesloten wordt. De opsluiting 
van de moeder heeft doorgaans grotere repercussies op de leefsituatie: het kind 
wordt ondergebracht bij familie of wordt geplaatst. Slechts een kleine min-
derheid komt bij de vader terecht (Buyse e.a., 1996; Caddle en Crisp, 1996; 
Medlicott, 2007; Pollock-Byrne, 1990; Sauveur, 1994; Van Haegendoren e.a., 
2001; Wolleswinkel, 1995). Door deze wijzigingen verliezen moeders vaker 
dan vaders het contact met hun kinderen. Relatief veel vrouwen krijgen amper 
bezoek van hun kinderen (Hamelin, 1989; Slotboom e.a., 2008). Het rege-
len van bezoeken moet immers vaak door derden gebeuren. Ook het feit dat 
vrouwen vaker dan mannen op grotere afstand van thuis zijn gedetineerd, be-
moeilijkt het fysieke contact met kinderen, maar ook met andere familieleden 
(Belknap, 2007). De financiële repercussies bij de opsluiting van de moeder 
zijn eveneens groter. Vrouwen zijn immers vaker dan mannen de belangrijk-
ste financiële zorgdrager voor hun kinderen (Chesney-Lind en Pasko, 2004; 
Pollock-Byrne, 1990). Bovendien blijkt de detentie van vrouwen niet enkel 
voor henzelf enorme gevolgen met zich mee te brengen. Verschillende studies 
tonen aan dat de scheiding met de moeder ook voor de kinderen bijzonder trau-
matisch is (Buyse e.a., 1996; Slotboom en Bijleveld, 2007; Medlicott, 2007). 
Kinderen zouden immers (nog) meer lijden onder de detentie van de moeder 
dan onder de opsluiting van de vader (Belknap, 2007). Ook deze hypotheses 
dienen verder geëxploreerd te worden aan de hand van onderzoek.
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4. De ‘pains of imprisonment’ door een 

genderbril bekeken

4.1. Het importatie-deprivatiedebat 

Vanuit de vaststelling dat vrouwelijke gedetineerden een specifiek profiel heb-
ben, focust een belangrijk segment van de literatuur op de vraag hoe vrouwen 
hun detentie beleven en hoe ze zich aanpassen intra muros. Dit vraagstuk wordt 
vaak benaderd vanuit het welbekende ‘importatie-deprivatie debat’. 

Volgens het deprivatiemodel liggen de depriverende gevangenissetting, het 
totalitaire karakter van de detentie, de machtsrelaties binnen de gevangenis 
en de ‘five pains of imprisonment’19 aan de basis van variaties in de deten-
tiebeleving (Goffman, 1961; Sykes, 1958). Dit leidt tot een ‘mortification of 
self’, wat impliceert dat de identiteit van de gedetineerde herleid wordt tot de 
status van ‘gevangene’. Het importatiemodel ziet de oorzaken daarvoor eerder 
in persoonlijke en sociale kenmerken, maar ook (onconventionele) waarden 
en normen die door de gedetineerden vanuit de buitenwereld in de gevange-
nis geïmporteerd worden (Irwin en Cressey, 1962). Beide modellen bieden 
een belangrijk theoretisch raamwerk voor onderzoek naar gevangeniscultuur 
en detentiebeleving. Daar waar zij initieel naast elkaar onderzocht werden, 
suggereert onderzoek naar hun empirische toepasbaarheid dat een integratie 
van beide modellen aan de orde is (Adams, 1992; Thomas, 1977; Grapendaal, 
1990; Snacken, 2005; Van Zyl Smit en Snacken, 2009). Wederom stellen we 
vast dat het onderzoek ter zake voornamelijk focust op mannelijke gedetineer-
den. In het beste geval worden vrouwen zijdelings belicht. Onderzoek waarbij 
de empirische toepasbaarheid van beide modellen specifiek bij vrouwelijke 
gedetineerden werd onderzocht, is eerder zeldzaam (zie hiervoor bv. Casey-
Acevedo en Bakken, 2001; Craddock, 1996; Janssen, 1994; MacKenzie e.a., 
1989; McClellan, 1994; Slotboom e.a., 2008; Stevens, 1998, Thompson en 
Loper, 2005).

19 De deprivatie van (1) vrijheid, (2) goederen en diensten, (3) heteroseksuele relaties, (4) auto-
nomie en (5) veiligheid. 
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4.2. Een genderspecifieke detentiebeleving?

Uit een Vlaamse studie in 5 gevangenissen20 blijkt dat gedetineerden met een 
verschillend socio-demografisch profiel de detentie op een andere manier er-
varen en verwerken. Probleem- en stresservaringen, alsook aanpassingswijzen 
blijken een complex product te zijn van persoonlijke en contextuele variabelen. 
Hoewel een aantal problemen (zoals een gebrek aan bewegingsmogelijkheden, 
activiteiten en privacy) vooral afhankelijk zijn van het regime, blijkt een aan-
tal andere kwesties (bv. schuldgevoelens en aftakelingsangst) voornamelijk 
beïnvloed te worden door socio-demografische kenmerken zoals etniciteit en 
gender (Vandebosch, 2002).21 

In Nederland werd recent specifiek onderzoek gedaan naar de importatie- 
en deprivatiefactoren bij vrouwelijke gedetineerden. Uit de studie blijkt dat 
vrouwen specifieke kenmerken en behoeften hebben, en dat zij de detentie 
anders beleven. Bijgevolg kampen zij nog meer dan mannen met individuele 
problemen en kunnen ze seksespecifieke detentieschade oplopen (Slotboom 
e.a., 2008). Tevens in Nederland onderzocht Janssen (1994) de rol van de-
privatie- en importatiefactoren bij Latijns-Amerikaanse drugskoeriersters. Zij 
concludeert net zoals Slotboom e.a. (2008) dat zowel achtergrondfactoren en 
attitudes als depriverende factoren bepalend zijn voor de detentiebeleving. 

De mate waarin geïmporteerde dan wel contextuele factoren bepalend lijken te 
zijn, varieert naargelang het onderzoek. Owen bijvoorbeeld, die etnografisch 
onderzoek verrichtte in een Californische gevangenis, ondersteunt vanuit het 
importatiemodel de idee dat ervaringen van vrouwelijke gedetineerden sterk 
gegenderd zijn (Owen, 1998). Anderen linken de detentiebeleving bij vrou-
wen dan weer voornamelijk aan factoren eigen aan de setting (Kruttschnit e.a., 
2000). Zij concluderen:

“women’s adaptations to prison may not be as fundamentally structured 
by gender in many of the ways traditionally assumed (…) The adaptations 
described in so many other studies of women in prison are likely as much 
or more a product of the nature of women’s corrections at a particular time 
and place as they are a product of the nature of women themselves.” 
(Kruttschnitt e.a., 2000, 713)

20 Hasselt, Dendermonde, Brugge, Hoogstraten en Leuven Centraal. 
21 Onderzoek toont aan dat ook psychosociale factoren een rol spelen in de detentiebeleving 

(Van Zyl Smit en Snacken, 2009). 
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Dergelijk onderzoek wijst ons op de gevaren verbonden aan het toeschrijven 
van alle aspecten van gevangeniscultuur aan geïmporteerde (gender)identiteiten 
van gedetineerden, zonder voldoende aandacht te schenken aan de rol van de 
instelling zelf bij het reproduceren van gegenderde rollen en gedragingen (Cre-
we, 2005). 

De zorgen en klachten van gedetineerden tijdens de detentie hebben tevens 
een genderspecifiek karakter. Bij vrouwen situeren deze zich vooral rond me-
dische problemen, ontevredenheid over het arbeids- en cursusaanbod enerzijds 
en over de voorbereiding op re-integratie anderzijds (Slotboom e.a., 2008). 
Uit onderzoek in Vlaanderen blijkt dan weer dat vrouwen de ontzegging van 
(hetero)seksuele contacten veel minder erg vinden dan mannen (Vandebosch, 
2002). Voor vrouwelijke gedetineerden zijn voornamelijk de emotionele en 
praktische problemen verbonden aan de scheiding van kinderen en het gezins-
leven bijzonder pijnlijke aspecten verbonden aan de detentie (Belknap, 2007; 
Genders en Player, 1987; Walker en Worrall, 2000; zie ook supra). Het ver-
lies van vrijheid, één van de ‘pains of imprisonment’, percipieerden zij dan 
ook niet in functie van fysieke bewegingsvrijheid, maar wel in functie van de 
moeilijkheden om contacten met de buitenwereld te onderhouden (Genders 
en Player, 1987). Zij zijn ook voornamelijk begaan met privacy, gezondheid, 
autonomie en de vrees voor (herinneringen aan) misbruik (Carlen, 1998; Zait-
zow en Thomas, 2003 in Crewe, 2005). Tenslotte komen genderverschillen 
in detentiebeleving eveneens tot uiting in het verschillende belang dat wordt 
gehecht aan diverse gevangenisactiviteiten (Vandebosch, 2002). 

Hoewel het niet helemaal duidelijk is hoe cruciaal de rol van gender is inzake 
de detentiebeleving, kunnen we op basis van de beschikbare studies besluiten 
dat gender duidelijk één van de bepalende componenten uitmaakt. Vrouwen 
lijken hun detentie, als gevolg van hun specifiek profiel, op een andere manier 
te beleven dan mannen. Zo zou de detentie pijnlijker zijn en zou de aanpas-
sing aan het gevangenisleven anders verlopen dan bij mannen (Corston, 2007; 
Crewe, 2005). 

“Women in prison suffer all the same deprivations, indignities and degra-
dations as male prisoners. Additionally, they suffer others that are specific 
to them as imprisoned women.” (O’Dwyer e.a., 1987, 178)

Er zijn met andere woorden dus heel wat aanwijzingen voor een genderspeci-
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fieke detentiebeleving. Een logische volgende vraag is dan of er nood is aan 
een genderspecifieke behandeling. 

5. Nood aan een genderspecifieke strategie?

5.1. Nood aan een genderspecifieke behandeling intra muros?

Hoewel de mate waarin de detentiebeleving gegenderd is, varieert naargelang 
de studie, heerst in de Angelsaksische literatuur toch een groeiende consensus 
dat vrouwen in detentie een specifieke behandeling moeten krijgen, die niet 
geënt is op de mannelijke normen. Gestoeld op de idee dat vrouwen lijden 
onder specifieke aspecten van de detentie, hun detentie dus anders beleven 
en bijgevolg specifieke noden en behoeften hebben (Pollock-Byrne, 1990), 
werden genderspecifieke gevangenissen en behandelingsprogramma’s gecre-
eerd. In Schotland werd besloten om het beleid van de vrouwengevangenis 
van Cornton Vale meer ‘gender-sensitive’ te maken, met als hoeksteen respect 
en relaties tussen gedetineerden onderling, en tussen gedetineerden en bewaar-
ders (Corston, 2007). Er gaan ook stemmen op voor een ‘womenwise model’ 
(Carlen, 1983), waarbij specifieke detentiemodellen uitgebouwd worden voor 
vrouwen. Enige voorzichtigheid is hier evenwel geboden. Er is weinig onder-
zoek gedaan naar de effectiviteit van en de nood aan deze genderspecifieke 
aanpak (Slotboom en Bijleveld, 2007), en er zijn ook voorbeelden gekend van 
minder succesvolle genderspecifieke strategieën, zoals bijvoorbeeld in Canada 
(Heidensohn en Gelsthorpe, 2007) waar de doelstellingen uit de Taskforce on 
Federally Sentenced Women (1990) om de detentie genderspecifiek te maken, 
moeilijk realiseerbaar blijken te zijn in de praktijk. Uit de praktijk blijkt dat 
algemene rehabilitatiestrategieën tot vergelijkbare resultaten leiden bij man-
nen en vrouwen. Dit impliceert evenwel niet dat specifieke strategieën geen 
verschillende effecten kunnen ressorteren (Heilbrun e.a., 2008). 

In de discussie omtrent de nood aan een genderspecifieke behandeling blijkt 
in concreto de ‘gelijkwaardige’ behandeling van vrouwen (lees: conform man-
nelijke standaarden) binnen de gevangenis problematisch. De detentieomstan-
digheden blijken allesbehalve gelijkwaardig voor mannelijke en vrouwelijke 
gedetineerden. Daarom wordt de vraag naar genderspecifieke programma’s, 
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met bijzondere aandacht voor genderspecifieke behoeften zoals eigenwaarde, 
omgevingsfactoren en ‘empowerment’, opgeworpen (Heilbrun e.a., 2008). 
Enerzijds lijkt onderzoek te bevestigen dat er voor basisbehoeften zoals werk, 
financiën, opleiding, woonomstandigheden en verslaving weinig gender-
verschillen zijn. Anderzijds leidt het gebrek aan systematisch onderzoek ertoe 
dat we weinig zicht hebben op hoe belangrijk deze behoeften werkelijk zijn 
voor beide seksen en in welke mate ze gerelateerd zijn aan recidive (Slotboom 
e.a., 2008). Het National Institute of Corrections coördineerde in de Verenigde 
Staten een studie aangaande de behandeling van vrouwelijke gedetineerden. 
De resultaten suggereren inderdaad dat vrouwen specifieke behoeften hebben 
inzake mentale gezondheid, druggebruik, familie en opleiding én dat de deten-
tie aan deze noden en behoeften moet tegemoet komen via genderspecifieke 
dienstverlening (Bloom e.a., 2003). In België daarentegen kwamen Van Hae-
gendoren e.a. (2001) tot de vaststelling dat er slechts kleine verschillen waren 
tussen mannen en vrouwen voor wat betreft hun behoeften qua dienstverlening. 
Inzake hulpverleningsbehoeften zouden er zelfs geen verschillen bestaan. Na-
der gendergeoriënteerd onderzoek lijkt zeker aangewezen om deze vaststelling 
verder te exploreren. Ook de Correctional Services of Canada zetten een on-
derzoek op om specifieke problemen van Canadese vrouwelijke gedetineerden 
te inventariseren in het kader van de Taskforce on Federally Sentenced Women 
(1990). Er werden vooral problemen gedetecteerd inzake accommodatie, voor-
waardelijke vrijlating en alternatieve straffen. Talrijke aanbevelingen werden 
gemaakt: een nieuwe regionale vrouwengevangenis oprichten met een huise-
lijke stijl, specifieke ruimten voor religieuze en bezinningsdoeleinden, het ont-
wikkelen van een resocialiseringsstrategie inclusief halfopen gevangenissen, 
elektronisch toezicht, ontwenningscentra en multifunctionele vrouwencentra 
(Heilbrun e.a., 2008). Ook NGO’s kaarten de problematiek aan. Zo focust de 
Women’s Prison Association22 in de Verenigde Staten op het belang van famili-
ale verantwoordelijkheden (bv. de zorg voor afhankelijke kinderen), positieve 
copingstrategieën, sociale en familiale netwerken en toegang tot opleiding om 
financiële onafhankelijkheid te bevorderen. Een andere Noord-Amerikaanse 
organisatie, The Sentencing Project23, focust dan weer op factoren die de re-
integratie van gedetineerde vrouwen in de maatschappij bemoeilijken, zoals 
huisvesting, inkomen en tewerkstelling.

22 http://www.wpaonline.org.
23 http://www.sentencingproject.org.
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Het onderbrengen van vrouwen in aparte vrouwengevangenissen in plaats van 
in vrouwenafdelingen, blijkt ook geen voldoende garantie op een genderspeci-
fieke aanpak. Gover e.a. (2008) menen dat ook deze instellingen programma’s 
hanteren die gericht zijn op mannen. Jammer genoeg zijn en blijven justitiële 
settings op mannelijke leest geschoeid, ondanks de gekende verschillen inzake 
psychologische, sociale en criminele geschiedenis van vrouwen. Bijgevolg 
zijn programma’s zelden accuraat voor vrouwelijke gedetineerden (Holtfreter 
en Morash, 2003) en hebben vrouwelijke gedetineerden beperkte kansen op 
een aangepaste behandeling (Kuhlmann, 2005). Om de efficiëntie en effecti-
viteit van behandelingsprogramma’s te garanderen, zouden ze genderspecifiek 
moeten zijn, zodat zij aan de unieke noden en behoeften van vrouwen tege-
moetkomen (Blackburn e.a., 2008; Bloom e.a., 2004; Chesney-Lind, 2000; 
Carmichael e.a. 2005; Gover e.a., 2008). 

5.2. Nood aan een genderspecifieke strafuitvoering?

Sommige auteurs gaan zelfs nog verder door te stellen dat er, nog vóór het 
binnentreden in de gevangenis, een genderspecifieke ‘filter’ moet zijn. De 
specifieke kenmerken en achtergronden van vrouwelijke criminaliteit zouden 
immers een andere aanpak noodzaken (Bloom e.a., 2004; Corston, 2007; Rum-
gay, 1996). Omdat de achtergrond en levensomstandigheden van vrouwelijke 
delinquenten nauw samenhangen met hun criminaliteit (Rumgay, 1996), zou 
de strafuitvoering in bredere zin, en zelfs de straftoemeting, genderspecifiek 
moeten zijn. 

“We conclude that addressing the realities of women’s lives through gen-
der-responsive policy and programs is fundamental to improved outcomes 
at all criminal justice phases.” (Bloom e.a., 2004, 31)

Allereerst wordt vaak gepleit om vrouwen slechts uitzonderlijk naar de gevan-
genis te sturen, vermits zij vanuit de optiek van veiligheid en recidive door-
gaans een kleiner risico vormen (Carlen, 1990; Genders en Player, 1987). In de 
beleidsnota van de minister van Justitie wordt vooropgesteld dat “de gevange-
nisstraf enkel van toepassing moet zijn op ‘zware misdadigers’ voor wie alter-
natieve maatregelen niet aangewezen zijn.”24 Ook in het kader van gezins- en 

24 Parl. St. Kamer 2007-2008, nr. 0995/003.
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familiale relaties lijkt een opsluiting af te raden (zie supra).25 In deze context 
wordt soms verwezen naar de piste van het huisarrest voor zwangere en pas 
bevallen moeders (Wolleswinkel, 1995). Meer in het algemeen zou vaker ge-
opteerd kunnen worden voor alternatieve afhandelingen of semi-penale opties, 
zoals de Probation Premises26 in Engeland en Wales (Barton, 2004). Ook elek-
tronisch toezicht is een vaak voorgestelde optie (Cornston, 2007; Slotboom 
e.a., 2008).27

Indien toch geopteerd wordt voor een gevangenisstraf, lijkt het o.a. met het 
oog op het beperken van de detentieschade aangewezen om de detentieduur 
zo kort mogelijk te maken.28 Het beperken van de opgelopen schade is niet 
alleen voor de vrouwen zelf van cruciaal belang, maar ook voor hun kinderen. 
De detentieschade heeft immers eveneens belangrijke repercussies voor het 
welzijn van hun (vaak minderjarige) kinderen (Slotboom e.a., 2008). Bij de 
keuze voor opsluiting is het indien mogelijk aangewezen (een deel van)29 de 
detentie te laten plaatsvinden in open of halfopen gevangenissen. Helaas zijn 
zulke instellingen voor vrouwen onbestaand in België. Nochtans lijkt ons dit, 
in het kader van een kleiner veiligheidsrisico, maar ook in de optiek van het 
verbeteren van gezins- en familierelaties, een grote meerwaarde. Onderzoek 
bij vrouwelijke ex-gedetineerden heeft uitgewezen dat het onderhouden van 
goede (familie)relaties een kernvoorwaarde is voor een succesvolle re-integra-
tie (Dodge en Pogrebin, 2001).

Teneinde zulke genderspecifieke strafuitvoering mogelijk te maken is o.a. een 
gedifferentieerde besluitvorming op niveau van de rechter nodig. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat er sprake is van een gedifferentieerde straftoemeting, 
die evenwel voornamelijk tot stand komt vanuit een paternalistische houding 

25 Echter, bepaalde studies werpen de vraag op of een gevangenisstraf niet gunstiger is voor 
vrouwen dan voor mannen. Vaak is het moment van opsluiting een ‘opluchting’, omdat ze 
uit hun abusieve omgeving weg zijn, of een ‘keerpunt’, omdat ze de kans krijgen om hun 
diploma te halen etc. (Genders en Player, 1987; Girshick, 1999). 

26 In deze Probation Premises (de vroegere Probation Hostels) wordt opsluiting en controle 
gecombineerd met een minder strikte, huiselijke omgeving (Barton, 2004). 

27 Hoewel het nut van elektronisch toezicht in vraag gesteld wordt voor bv. drugsverslaafde 
vrouwen, die omwille van hun problematiek vaak ‘draaideurcriminelen’ blijken te zijn.

28 We zullen hier niet ingaan op het vraagstuk van de effectiviteit van korte versus lange gevan-
genisstraffen.

29 In sommige landen wordt gewerkt met een ‘getrapt’ systeem, waar de detentie in een gesloten 
setting aanvangt, maar na verloop van tijd verdergezet kan worden in een meer open omge-
ving.
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van de strafrechter ten aanzien van vrouwelijke delinquenten (Beyens, 2000; 
Vanhamme, 2005). Deze gedifferentieerde praktijk wordt dus eerder intuïtief 
gestuurd, op basis van bepaalde verwachtingen van de rechter inzake de in-
vulling van genderrollen door vrouwen (cf. hoe een vrouw ‘hoort te zijn’).30 
In voorliggende bijdrage pleiten we uiteraard niet voor een paternalistisch 
geïnspireerde, maar wel voor een meer rationeel gestuurde differentiatie, ge-
baseerd op overwegingen die gestuurd zijn door de specifieke kenmerken en 
achtergronden van vrouwencriminaliteit. Uiteraard vraagt zulke differentiatie 
op niveau van de straftoemeting vooral een sensibilisering en bewustmaking 
van de rechters. Momenteel zijn westerse strafsystemen gebaseerd op de spe-
cificiteiten van mannelijke criminaliteit en is de straftoemeting gebaseerd op 
de mannelijke norm (Wald, 2001 in Bloom e.a., 2004). We wensen echter te 
benadrukken dat zulke differentiatie niet enkel genoodzaakt is vanuit een meer 
sociaal en maatschappelijk perspectief, maar tevens gerechtvaardigd kan wor-
den op basis van objectieve veiligheids-, delict- en carrièregebonden factoren, 
alsook in het kader van de effectiviteit van de straffen. Of zoals Gelsthorpe en 
Morris (2002: 293) het stellen: 

“At the same time, while claims that women commit less serious crimes 
and pose fewer risks than men are grounded in incontrovertible evidence 
which legitimates calls for the differential treatment of men and women, 
there is some difficulty in applying this same logic of differentiation on the 
basis of women’s social backgrounds. (…) It is preferable to let the case 
for a reduction in the use of imprisonment for women stand on the grounds 
of the seriousness of their offending and their risk to others, while at the 
same time addressing the social problems which line the pathways to crime 
for both women and men.” (cursiveringen in het origineel)

30 Deze vaststelling maakt al jaren het voorwerp uit van (voornamelijk feministisch geïnspi-
reerd) onderzoek op basis van o.m. de ridderlijkheidshypothese (Pollak, 1950) en de eman-
cipatiehypothese (Adler, 1977). Het bespreken van deze literatuur valt buiten het bestek van 
dit artikel, maar globaal gezien merken we in het onderzoek drie tendensen op: een mildere 
(cf. ridderlijkheid), een gelijkwaardige alsook een strengere (cf. emancipatie) behandeling 
van vrouwen. Dit laatste is gerelateerd aan de zogenaamde ‘double standard of punishment’: 
vrouwen worden niet enkel bestraft omwille van het gepleegde feit, maar zij worden boven-
dien harder gestraft omdat zij niet voldoen aan de genderrolverwachtingen die de rechter 
voor ogen heeft (Heidensohn en Gelsthorpe, 2007).
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6. Conclusie en aanbevelingen

In beleidsdocumenten zoals het Strategisch Plan, de Basiswet en de beleidsnota 
van de minister van Justitie wordt amper aandacht besteed aan zowel allochto-
ne als vrouwelijke gedetineerden. Nochtans mag het intussen duidelijk wezen 
dat beide groepen een erg precaire subpopulatie gedetineerden uitmaken. 

Hoewel er voor de allochtone subpopulatie reeds bepaalde structurele ingrepen 
werden uitgevoerd (zie supra), blijkt er toch nog veel werk aan de winkel... 
Ten eerste kunnen er ons inziens in de fase van de straftoemeting meer inspan-
ningen geleverd worden om herhaaldelijke reductionistische pleidooien ook 
daadwerkelijk om te zetten naar de praktijk. Meer specifiek lijkt o.a. een betere 
afstemming van het aanbod alternatieve maatregelen op allochtone delinquen-
ten noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt immers dat rechters vaak terughoudend 
zijn om aan allochtone daders een alternatieve maatregel op te leggen, omdat 
de uitvoering ervan door taal- en culturele barrières op de helling komt te staan 
(De Pauw, 2000). 

Ten tweede is het nodig om dieper in te werken op specifieke detentieproblema-
tieken, zoals taal- en cultuurgebonden barrières waarmee zij te maken krijgen. 
De reeds bestaande initiatieven voldoen immers niet om het hoofd te bieden 
aan de diverse problematieken waarmee zij kampen. Ook andere ingrepen zijn 
nodig, zoals nog meer aandacht voor de permanente recrutering van peniten-
tiair beambten van allochtone afkomst (Snacken e.a., 2004). Daarnaast lijken 
ook de volgende pistes zinvol: (1) het bevorderen van de re-integratie aan de 
hand van de (verdere) ontwikkeling van taal, opleidings- en alfabetiserings-
programma’s, (2) het stimuleren van de deelname aan activiteiten die ook re-
kening houden met specifieke problemen van allochtonen om de sociale iso-
latie te reduceren, (3) het voorzien in vormingen (voor zowel bewaarders als 
gedetineerden) die inspelen op bepaalde cultuurgebonden aspecten (zoals een 
van de westerse norm afwijkend schuldbesef, het moeilijker aanvaarden van 
hulp- of dienstverlening door vrouwen) en (4) niet alleen duidelijker wijzen op 
het bestaan van de dienst JWW maar ook het aanpassen ervan aan specifieke 
noden en behoeften van allochtone gedetineerden.

Ten derde verdient ook de piste van de uitvoering van de gevangenisstraf in het 
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land van herkomst nader onderzoek. Voor gedetineerden die geen binding heb-
ben met België, en het contact met hun sociaal netwerk verliezen ten gevolge 
van de opsluiting, lijkt een detentie dichter bij huis aangewezen. 

Op vlak van vrouwen in detentie bewoog er tot nu toe heel wat minder in 
de praktijk. Nochtans blijkt uit deze bijdrage duidelijk dat vrouwen eveneens 
met heel wat bijkomende detentieproblemen kampen, die niet enkel door ge-
importeerde kenmerken, maar tevens door de depriverende gevangenissetting 
gegenereerd worden. Vanuit deze onderzoeksbevindingen pleiten we voor het 
uitwerken van een aantal aandachtspunten in de detentie van vrouwen. Ten 
eerste zouden zij veel intensiever begeleid moeten worden op psychologisch 
en psychiatrisch vlak.31 Tijdens de detentie dient een betere therapeutische en 
medische omkadering te worden voorzien waarbij traumatische ervaringen uit 
het verleden, verslavingsproblematieken, psychosociale problemen (depres-
sie, zelfmoord, automutilatie, enz.) alsook de detentiebeleving op zich aan bod 
kunnen komen. Dit mag echter niet leiden tot een hoofdzakelijk psychiatrische 
benadering van vrouwencriminaliteit. Hierop kan immers vanuit feministisch 
standpunt heel wat kritiek worden geuit.32 

Ten tweede benadrukken we op basis van het bestaande onderzoek de nood aan 
een zinvolle detentiebegeleiding, die onder meer inwerkt op financiële kwes-
ties, het volgen van opleidingen en de deelname aan gevangenisactiviteiten. 
Deze factoren blijken immers cruciaal om de resocialisering te bevorderen. In 
dat kader pleiten we tevens, ten derde, voor meer aandacht voor het bevorderen 
van de contacten met de buitenwereld. We denken hierbij onder andere aan 
een detentie dichter bij huis, maar zeker ook aan nog meer aandacht voor de 
moeder-kind relatie. In België werd het laatste decennium een aantal projec-
ten opgezet teneinde de ouder-kind relatie bij gedetineerden (zowel mannen 
als vrouwen) te versterken. Zo is er het kinderbezoek, en worden er speciale 
activiteiten georganiseerd in dit kader (bezoek Sint, knutselen,…). Voor de ge-
detineerden zelf werden o.a. vormingsprogramma’s opgestart. De initiatieven 
verschillen echter van gevangenis tot gevangenis (Demeersman, 2006) en zijn 

31 Hiermee poneren we niet dat deze nood niet zou bestaan bij mannelijke gedetineerden. 
32 Zie bijvoorbeeld de ‘mad not bad’ theorie van Hilary Allen (Allen, 1987). Zij uit felle kri-

tieken op de vaststelling dat penale actoren vrouwen als ‘mad, not bad’ beschouwen. Door-
dat ze eerder als ziek dan als crimineel gelabeld worden, zullen ze ook sneller gepsychiati-
seerd worden, waarbij hen elke verantwoordelijkheid van hun daden als het ware ontnomen 
wordt. 
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dus niet structureel ingebed. Met de Basiswet33 werd de mogelijkheid om kin-
deren jonger dan drie bij de moeder in de gevangenis te laten verblijven wet-
telijk verankerd. Zonder ons te willen uitspreken over de voor- en nadelen van 
het verblijf van kinderen in de gevangenis, zijn we van mening dat – indien het 
gebeurt – dit dient plaats te vinden in aparte moeder-kind afdelingen, zoals bij-
voorbeeld in Brugge. Gezien het geringe aantal kinderen in de gevangenis34 is 
het oprichten van aparte (open) moeder-kind gevangenissen zoals in bepaalde 
westerse landen (Fuldauer, 1995) misschien minder haalbaar. 

Ten vierde lijkt het wenselijk om een specifieke opleiding te voorzien voor 
penitentiair beambten die met vrouwen werken. Immers:

“Working with women in prison is different from working with male priso-
ners in a number of significant respects and for staff to develop the compe-
tencies needed for working within the female estate, their training should 
address gender sensitive issues.” (HM Prison Service, 2003: 21)

Ten vijfde denken we dat het een zinvolle denkoefening is om de wenselijk-
heid van een genderspecifieke straftoemeting of zelfs een genderspecifieke 
aandacht doorheen de hele strafrechtelijke keten te onderzoeken, uiteraard niet 
ingegeven vanuit de idee om vrouwen te bevoorrechten, maar integendeel om 
adequaat rekening te kunnen houden met veiligheids-, delict- en carrièrege-
bonden factoren vanuit de idee van een effectieve bestraffing. Daarbij is het 
verkennen en ontwikkelen van specifieke detentiemaatregelen voor vrouwen 
en het (nog vaker) toekennen van alternatieve maatregelen volgens ons een 
belangrijke denkpiste.

En, last but not least… We besluiten ons betoog met de vaststelling dat er 
vooral nood is aan meer onderzoek in de Belgische gevangenissen in het alge-
meen, en naar specifieke subgroepen in het bijzonder. Een effectief beleid is 
immers gefundeerd op empirische kennis. 

33 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden, 12 januari 
2005, B.S. 1 februari 2005.

34 Op 3 februari 2009 verbleven er 7 kinderen in de Belgische gevangenissen (3 in Berkendael, 
2 in Brugge, en 2 in Lantin). Met dank aan Samuel Deltenre, data-analist DG EPI, voor het 
verstrekken van deze gegevens.
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Sven Todts

Middelengebruik 
en psychiatrische 

aandoeningen in de 
gevangenissen

1. Inleiding

Talrijke onderzoekers hebben reeds vastgesteld dat gedetineerden beduidend 
meer dan andere burgers ooit al drugs gebruikt hebben (Vandam, 2008). In 
België meldt Vervaeck reeds in de jaren twintig van de vorige eeuw de aanwe-
zigheid van druggebruikers in onze gevangenissen. Vanaf 1972 wordt de aan-
wezigheid van heroïne gemeld, en van dan af blijven de cijfers onverminderd 
stijgen: 3 % in 1976, 6.5 % in 1982, 19.5 % in 1989 en 35.8 % in 1993 (Oren-
buch, 1990; Vandebroucke en Joosten, 1994). Vanaf de jaren negentig van de 
vorige eeuw zwelt het aantal druggebruikers in de Belgische gevangenissen 
aan tot indrukwekkende proporties. In 1989 blijkt uit drugtesten dat meer dan 
de helft van alle binnenkomende gedetineerden in de Antwerpse gevangenis 
recent drugs of kalmeermiddelen heeft genomen (Bleys, 1990). Vanaf 1993 
wordt er gepoogd om via bevragingen van representatieve steekproeven van 
gedetineerden meer informatie te bekomen (Todts e.a., 1997). In 2001 wordt 
de methodologie hiertoe verder ontwikkeld, en vanaf dan tonen achtereenvol-
gende steekproeven aan dat het aantal ooit-gebruikers van illegale drugs hoog 
is en blijft toenemen: 51 % in 2003 (Todts e.a., 2005), 60 % in 2006 (Todts e.a., 
2007) en 66 % in 2008 (Todts e.a., 2008).

Ook de proportie mensen met een psychiatrische afwijking is in gevangenissen 
aanzienlijk hoger dan in de buitenwereld. Uit internationaal onderzoek blijkt 
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dat ongeveer 4 % van alle gedetineerden aan een psychose lijdt, en dat 10 
% een majeure depressie vertoont. De helft of meer van alle gedetineerden 
vertoont bovendien persoonlijkheidsstoornissen (bij de mannen heeft bijna de 
helft van alle gedetineerden een antisociale persoonlijkheidsstoornis (Blaauw 
en Van Marle, 2007)).

Voor beide aandoeningen geldt dat er twee belangrijke theoretische verklarin-
gen worden gegeven aan de verhoogde aanwezigheid van middelenmisbruik 
en psychiatrische stoornissen in gevangenissen. Een eerste theoretische ver-
klaring vertrekt vanuit de vaststelling dat gedetineerden allerlei deprivaties on-
dergaan. Sommige deprivaties (verlies van vrijheid, van bepaalde keuzemoge-
lijkheden) zijn onvermijdbaar, maar in de voorbije jaren hebben bijkomende, 
wel vermijdbare deprivaties zich hierbij gevoegd: overbevolking (waardoor 
bijvoorbeeld ook minder kwalitatieve bejegening en verdwijnen van de laatste 
resten van privacy), verouderde en vervuilde inrichtingen die maar niet ver-
vangen worden, enz. Het resultaat van al deze deprivaties is een verslechtering 
van de geestelijke gezondheid van gedetineerden: vrijwel alle gedetineerden 
vertonen uiteindelijk depressieve symptomen en drie op vier gedetineerden 
vertonen stressgebonden somatische aandoeningen (Blaauw e.a., 1998). Ook 
voor druggebruik wordt verondersteld dat de deprivaties tot een toename van 
gebruik kunnen leiden (McCorkle e.a., 1995). Ons eigen cijfermateriaal laat 
vermoeden dat ook in onze gevangenissen deprivaties tot een toename van 
gebruik kunnen leiden. Daarover verder meer. 

Naast dit deprivatiemodel maakt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 
ook het importmodel opgang. Dit model zwakt het belang van de gevangenis-
context af en merkt op dat ook individuele eigenschappen een grote rol spe-
len. Eenvoudig gezegd: er zijn meer drugs in de gevangenissen omdat er meer 
druggebruikers worden gevangen gezet. 

Meer recent is uit deze twee modellen het zogenaamde ‘administrative control 
model’ gegroeid. Dit model aanvaardt beide premissen (er is import en er is 
deprivatie), maar benadrukt vooral ook dat de gevangenisautoriteiten door hun 
beleid een invloed kunnen hebben op het druggebruik in de gevangenis. De 
relaties tussen gedetineerden en bewakers blijken zelfs een sleutelrol te spelen 
in het gedrag van gedetineerden en in hun deelname aan illegale activiteiten 
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als druggebruik. Gevangenissen waarin er niet te mechanistisch de hand wordt 
gehouden aan formele regels en waar gedetineerden en bewakers er door on-
derling overleg in slagen om problemen op te lossen zouden bijvoorbeeld min-
der te maken krijgen met drugsmokkel dan gevangenissen waarin autoritaire, 
formalistische omgangsvormen gehanteerd worden (Stevens, 1997). 

Parallel aan wat we bij druggebruikers zien, kan ook voor de psychiatrische 
problematiek van twee modellen gewag gemaakt worden. Ook hier wordt in 
de eerste plaats naar externe oorzaken gewezen voor de toename van het aantal 
psychisch zieke mensen in de gevangenis. Parallel aan een afnemende toleran-
tie voor deviant of storend gedrag in de maatschappij, zijn de mogelijkheden 
tot opvang afgenomen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd 
de residentiële zorg voor chronische patiënten drastisch afgebouwd. Die af-
bouw zou idealiter gepaard hebben moeten gaan met een beter uitgebouwde 
ambulante opvang van chronische patiënten, maar dat voornemen is nooit echt 
in realiteit omgezet. Veel hulpbehoevende patiënten bleven zo verweesd ach-
ter, vooral toen ook de wet op de landloperij in 1993 afgeschaft werd en zelfs 
deze laatste opvangmogelijkheid verdween. Het veiligheidsdiscours beheerst 
bovendien ook bij hulpverleners meer en meer de discussies en cliënten met 
storend gedrag worden meer en meer geweigerd. Het eindresultaat van al deze 
maatschappelijke evoluties is dat er voor een steeds grotere groep psychisch 
kwetsbare mensen niet meer gezorgd wordt, waardoor de gevangenis de laatste 
halte geworden is. Vooral de patiëntengroep die middelengebruik met psychi-
atrische problemen combineren of zogenaamde dubbele diagnosepatiënten, 
komen meer en meer in de gevangenis terecht. Sedert enkele jaren investeert 
de overheid eindelijk in zogenaamde ‘dubbele diagnose units’. Het aanvoelen 
van een nood aan zulke units ontstond m.i. evenzeer vanuit de onwil van zowel 
psychiatrische klinieken als van centra voor drugbehandeling om deze patiën-
ten te verzorgen, als uit het inzicht dat voor deze groep zeer gespecialiseerde 
hulp nodig is. 

Anderzijds is het zeker ook zo dat ook de deprivaties die gevangenschap mee-
brengt, aanleiding geven tot het ontstaan of verergeren van psychiatrische aan-
doeningen. Vermijdbare maar concreet voorkomende deprivaties zoals overbe-
volking, een vuile en deprimerende omgeving en een slechte voedselkwaliteit 
dragen hieraan bij.
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2. De gevolgen van druggebruik 

Het grote aantal druggebruikers en de drughandel in de gevangenissen heb-
ben verstrekkende gevolgen, en dit zowel voor de gevangenissen zelf als voor 
de maatschappij in het algemeen. We zullen deze gevolgen achtereenvolgens 
bespreken.

2.1. De gevangenis als bron van nieuwe verslavingen

In 2006 meldde 60 % van alle gedetineerden uit een representatieve steekproef 
dat ze ooit in hun leven wel eens een drug hadden gebruikt (Todts e.a., 2007). 
Slechts een kleine minderheid van hen zit uitsluitend vanwege overtredingen 
van de drugwet in de gevangenis. In de meeste gevallen gaat het om een com-
binatie van drugwetsovertredingen met andere feiten of heeft de reden van 
opsluiting van gebruikers zelfs niets met drugs te maken. Alhoewel cannabis 
de meest gebruikte drug is, scoren ook cocaïne (39 %) en heroïne (27 %) zeer 
hoog. Bijna één gedetineerde op vijf (18 %) heeft ooit in zijn leven drugs geïn-
jecteerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot aantal gebruikers hun 
gebruik verder zetten in de gevangenis. Uit de bevraging blijkt dat ongeveer 
één op drie gedetineerden ook in de gevangenis drugs gebruikt. Meer dan ne-
gentig percent van hen rookt in de gevangenis cannabis. Veertig percent van 
hen (ofwel 12 % van alle gedetineerden) gebruikt heroïne in de gevangenis. 
De functie van druggebruik in de gevangenis is verschillend van die buiten: 
gedetineerden gebruiken drugs om de tijd te verdrijven en om de realiteit te 
vergeten. Ook gebruikers van opwekkende producten als cocaïne en amfeta-
mine zullen daarom in de gevangenis eerder overschakelen naar dempende 
middelen: cannabis, heroïne en niet voorgeschreven slaap- en kalmeermidde-
len. De gevangenis wordt op die manier een milieu waarin geëxperimenteerd 
wordt met nieuwe producten. Uit de bevraging van 2006 bleek dat niet minder 
dan 45 % van alle gedetineerden die drugs gebruikt hadden in de gevangenis 
(13 % van alle gedetineerden), in de gevangenis voor het eerst minstens één 
drug gebruikten die ze nooit eerder hadden gebruikt. Op een enkele uitzonde-
ring na gaat het hierbij niet over nooit-gebruikers die in de gevangenis leren 
drugs gebruiken: in quasi alle gevallen gaat het om jonge druggebruikers die 
in de gevangenis met nieuwe drugs experimenteren. Verontrustend is daarbij 
dat het in één op vijf gevallen om heroïne gaat. In totaal blijkt 6 % van alle 
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gedetineerden in de gevangenis voor het eerst heroïne te gebruiken. Dit cijfer 
is trouwens vergelijkbaar met resultaten van gelijkaardige bevragingen in de 
ons omringende landen, het gaat dus om een internationaal fenomeen. Gevan-
genissen worden door deze initiaties een belangrijke bron van nieuwe versla-
vingen. Het druggebruik in gevangenissen mag daarom niet alleen een bron 
van bezorgdheid voor gevangenisautoriteiten blijven, maar moet als een urgent 
probleem voor de volksgezondheid beschouwd worden.

2.2. De invloed van drugs op psychopathologie en criminaliteit

De overvloedige aanwezigheid van drugs in onze gevangenissen eist ook op 
andere vlakken zijn tol. De strijd tegen drugs in de gevangenissen heeft de 
aard van de gevangenissen grondig veranderd. Drugs zijn in de voorbije twee 
decennia een centraal thema geworden in het gevangenisbeleid en kleuren in 
hoge mate de relatie tussen gedetineerden en personeel. Veel van de bestaande 
veiligheidsmaatregelen zijn ontstaan vanuit pogingen om de drughandel in ge-
vangenissen aan banden te leggen. Drugs en drughandel beheersen ook in gro-
te mate het dagelijkse leven van gedetineerden en drugs (vaak in de vorm van 
niet-voorgeschreven gebruik van psychotrope medicatie) zijn een gangbaar be-
taalmiddel voor allerlei hand- en spandiensten. In afwezigheid van andere ac-
tiviteiten, structureert de drughandel het bestaan van vele gedetineerden. Zelfs 
zij die geen drugs gebruiken ontkomen niet aan de drugwereld: in de bevraging 
van 2006 melden één op vier niet-gebruikende gedetineerden dat ze problemen 
ondervonden die veroorzaakt werden door de drughandel. Het gaat dan om 
diefstal, bedreigingen, een persisterend aanbod van drugs, enz. Meer dan één 
op tien gedetineerden meldde het slachtoffer te zijn geweest van drugsgere-
lateerd geweld in de gevangenis. Drugs maken de gevangenissen onveiliger 
voor iedereen, en verminderen daardoor de toch al minimale levenskwaliteit. 
De spanningen die ontstaan door een cultuur van verplicht stilzwijgen, bedrei-
gingen en fysiek geweld leiden tot een toename van psychiatrische klachten. 
Uiteindelijk vertoont 89 % van de gedetineerden depressieve symptomen en 
heeft 74 % stress-gerelateerde symptomen (Blaauw e.a., 1998).

Het mag dan al wel juist zijn dat gedetineerden drugs gebruiken om te ontspan-
nen of zorgen te vergeten, dat betekent daarom nog niet dat het een efficiënte 
overlevingsstrategie is. Diegenen die beweren dat “een beetje drugs in de ge-
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vangenis” een goede zaak zou zijn, omdat precies dit de gevangenis leefbaar 
houdt, zouden dan ook beter moeten weten. Niet alleen dragen drugs bij tot 
een stressvol milieu, ze zijn ook ronduit gevaarlijk voor de gedetineerden met 
een psychiatrische problematiek. Zo weten we dat cannabis bij psychosepa-
tiënten de kans op nieuwe psychosen op termijn alleen maar doet toenemen, 
ook al wordt precies cannabis door deze groep vaak gebruikt als een vorm van 
automedicatie (Fergusson e.a., 2006). Er zijn eveneens vermoedens dat mari-
huanamisbruik bipolaire aandoeningen verergert (Degenhardt e.a., 2003). De 
aanwezigheid van drugs is dan ook het meest funest voor de meest kwetsbare 
en manipuleerbare groep gedetineerden, de geïnterneerden. Er is bij deze psy-
chiatrische patiënten een groter verband tussen middelenmisbruik en agressie 
dan tussen andere psychische stoornissen en agressie (Swanson, 1994). Andere 
onderzoekers wijzen er op dat middelenmisbruik bij psychiatrische patiënten 
een ernstige predictor van gewelddadig gedrag is (Steadman e.a., 1998). In 
Nederland werden bij geïnterneerden tenslotte ook verbanden tussen recidive 
en gebruik, en tussen ontvluchting en gebruik vastgesteld (Hildebrand e.a., 
2006). 

Er is bovendien een verband tussen druggebruik en gewelddadigheid, of meer 
algemeen tussen middelengebruik en criminaliteit. In Canada bleek dat midde-
lengebruik een rol had gespeeld in niet minder dan 54 % van alle criminaliteit: 
24 % van alle feiten had een verband met alcohol, 19 % had een verband met 
illegale drugs en bij 11 % waren zowel alcohol als illegale drugs betrokken 
(Pernanen e.a., 2002). Het verband tussen het gebruik van bepaalde middelen 
zoals amfetamines of cocaïne enerzijds en agressie anderzijds, wordt overi-
gens niet bij alle gebruikers teruggevonden, maar is wel significant aanwezig 
bij mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, en net deze groep is 
sterk oververtegenwoordigd in gevangenissen.

Er zijn dus wel degelijk goede argumenten om te trachten om gevangenissen 
drugarm te houden, ook al zijn ‘drugvrije gevangenissen’ misschien een illusie. 
De aanpak van de aanbodzijde in de gevangenissen gaat echter met veel moei-
lijkheden gepaard. Eén van de problemen is dat penitentiaire beambten geen 
politionele bevoegdheid hebben, waardoor er geen strenge controle mogelijk 
is op bezoekers, personeel of andere niet-gedetineerden die de gevangenis bin-
nenkomen. Gevangenisdirecteurs beschikken ook niet over de technische en 
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personele middelen waarover politiediensten vaak wel beschikken (drugtesten, 
drugscanners, kennis van politionele onderzoekstechnieken, enz.). Bovendien 
was de reactie op drugvondsten tot voor kort zeer verschillend van de ene ge-
vangenis tot de andere en, in zoverre het vervolging van feiten betreft, van het 
ene rechtsgebied tot het andere. De combinatie van een lage pakkans en een 
niet altijd even enthousiast vervolgingsbeleid hebben er in de voorbije jaren 
voor gezorgd dat er rondom het binnensmokkelen van drugs in de gevangenis 
een gevoel van straffeloosheid ontstaan is. Een recent initiatief tracht hierin 
verandering te brengen en tot een eenvormig vervolgingsbeleid te komen. Een 
ministeriële omzendbrief van februari 2009 geeft voor het eerst nauwkeurige 
richtlijnen aan gevangenisdirecties over hoe met inbreuken op de drugwetge-
ving moet worden omgegaan.1 Vrijwel tegelijkertijd verspreidde het College 
van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep een aanvullende omzendbrief 
die het vervolgingsbeleid ter zake tracht te stroomlijnen.2

2.3. De gevangenis als pomp van overdraagbare aandoeningen

Ondanks de enorme vooruitgang van de geneeskunde, blijven overdraagbare 
aandoeningen een belangrijke doodsoorzaak. Overdracht wordt mogelijk ge-
maakt door blootstelling aan een besmette omgeving of door blootstelling aan 
andere besmette individuen. Gevangenissen waren altijd al plaatsen van ver-
hoogd risico, maar het is pas met de toevloed aan druggebruikers dat het pro-
bleem echt acuut werd. De explosieve cocktail van hiv, tuberculose (TBC) en 
injecterend druggebruik heeft wereldwijd tot elkaar wederzijds beïnvloedende 
epidemieën geleid, waarin de ene aandoening de andere versterkt. Gevange-
nissen fungeren op die manier als het ware als pompen die infectieuze ziekten 
aanzuigen, het aantal gevallen multipliceren, om ze daarna in veelvoud terug 
in de maatschappij te brengen. Het is dan ook niet overdreven om gevangenis-
sen als een belangrijke potentiële bron van ernstige risico’s voor de volksge-
zondheid te bestempelen.

1 Ministeriële omzendbrief nr. 1806 van 6 februari 2009 betreffende het overleg met het open-
baar ministerie in geval van inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen binnen 
de gevangenissen.

2 Omzendbrief COL 1/2009 van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep 
betreffende het vervolgingsbeleid inzake inbreuk op de drugswetgeving die worden gepleegd 
aan de ingang van en binnen de penitentiaire inrichtingen.
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De voorbeelden zijn legio. De aidsepidemie in Zuidoost Azië startte in 1988 
met een uitbraak in de centrale gevangenis van Bangkok. Vanuit die gevange-
nis verspreidde het virus zich razendsnel: eerst bij druggebruikers in de stad, 
en daarna via druggebruikende prostituees bij Thaise heteromannen, waarna 
de epidemie verspreid geraakte in heel de maatschappij (Weniger, 1991). Het-
zelfde mechanisme zagen we de voorbije jaren aan het werk in Oost-Europa: 
zowel in Rusland als in de andere vroegere delen van de USSR, is de aids-
epidemie gestart bij injecterende druggebruikers. In Oekraïne wordt de hiv-
prevalentie in de gevangenissen momenteel op tien percent geschat. Ook in 
de algemene bevolking is in Oekraïne ondertussen meer dan één percent se-
ropositief. 

Gevangenissen spelen wel vaker een beslissende rol in de ontwikkeling van 
hiv-epidemieën: in 2002 leidde één enkele uitbraak in de Alytus-gevangenis in 
Litouwen tot 263 nieuwe seropositieven, waardoor het aantal gevallen in Li-
touwen meteen verdubbelde (UNODC, 2004). De oorzaak voor deze uitbraken 
is uiteraard het gemeenschappelijk gebruik van injectiemateriaal zoals lepels, 
containers en spuiten door verslaafde gedetineerden, al speelt ook seksueel ri-
sicogedrag, al dan niet om drugs te betalen, wellicht een secundaire rol. In Bel-
gië is de hiv-prevalentie bij gedetineerden ongeveer één percent, en dat is tien 
keer hoger dan bij de andere Belgen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen 
dat er een grote incidentie is van hiv-transmissie in Belgische gevangenissen, 
maar zoals bovenstaande voorbeelden duidelijk maken, is een plotse uitbraak 
ook in België alles behalve uitgesloten. Het blijft dan ook de vraag waarom de 
Vlaamse gemeenschap, die verantwoordelijk is voor de preventie van hiv, nog 
steeds geen enkel initiatief heeft ontplooid. In Wallonië zijn er wel een aantal 
acties: verenigingen die in opdracht van de Franse gemeenschap werken, ont-
wikkelden de voorbije jaren informatiecampagnes en brochures, verspreidden 
condooms en startten ‘peer support-acties’ op. In geen van beide landsdelen 
echter is de meest efficiënte preventie, namelijk spuitenruil, beschikbaar voor 
gedetineerden. Nochtans blijkt uit buitenlands onderzoek dat spuitenruil (aan 
gebruikers de mogelijkheid bieden om mogelijkerwijze besmette naalden te 
ruilen voor een steriel exemplaar) best wel werkt (Dolan e.a., 2003).

Gevangenissen zijn altijd al een risicomilieu voor TBC geweest. Mensen uit 
achtergestelde bevolkingsgroepen leven er op een kleine oppervlakte samen 
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in slecht geventileerde ruimtes. De komst van druggebruikers heeft dit pro-
bleem alleen maar vergroot, al moet daar onmiddellijk aan toegevoegd worden 
dat België dit effect voorlopig minder voelt dan veel andere Europese landen. 
Druggebruikers vormen een risicogroep voor TBC omdat ze meestal arm zijn, 
vaak slecht eten en meer longproblemen hebben dan anderen. Het meest ver-
ontrustend is echter dat de twee epidemieën, TBC en hiv, meer en meer con-
vergeren en elkaar gaan versterken. Mensen met hiv zijn veel gevoeliger voor 
TBC en bovendien duurt genezing bij hen langer dan gewoonlijk, waardoor 
ze ook langer besmettelijk blijven. Meer hiv betekent dus meer TBC. Omge-
keerd verzwakt TBC gedetineerden, die daardoor weer kwetsbaarder worden 
voor hiv. Ondoelmatige TBCbehandelingen in Oost-Europa hebben bovendien 
geleid tot moeilijker te behandelen resistente vormen van TBC. Door de glo-
balisering van de wereld neemt de prevalentie van TBC ook in Belgische ge-
vangenissen toe: een groot deel van gevallen van TBC in onze gevangenissen 
wordt nu als het ware geïmporteerd vanuit de Oost-Europese gevangenissen. 
Het aantal gedetecteerde gevallen van TBC in gevangenissen ligt dan ook tien 
tot twintig keer hoger dan in de rest van de maatschappij. 

Uit bovenstaande mag besloten worden dat de maatschappij er alle belang bij 
heeft dat drugproblemen in de gevangenissen grondig worden gediagnosti-
ceerd en aangepakt: niet alleen zal de sfeer en de levenskwaliteit in de gevan-
genissen verbeteren, er mogen ook gunstige effecten verwacht worden op de 
volksgezondheid, op de ontwikkeling van de drugepidemie in de maatschappij 
en tenslotte ook op de recidive van misdrijven, in de eerste plaats door geïnter-
neerden en andere gedetineerden met psychische stoornissen. In de volgende 
paragrafen gaan we na of er ook efficiënte therapieën denkbaar zijn.

3. Wat werkt?

In 1974 besprak de socioloog Martinson in een beroemd artikel een studie van 
meer dan 200 rehabilitatieprogramma’s en kwam daarbij tot de bevinding dat 
ze niets toevoegden aan de standaardprocedures die op dat ogenblik bestonden 
(Martinson, 1974). Het artikel zette de toon en het laatste kwart van de twintig-
ste eeuw heerste dan ook een wijdverspreide opvatting dat het behandelen van 
gedetineerden niet leidde tot vermindering van recidive. Ondertussen lijkt deze 
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opvatting echter achterhaald: sinds het midden van de jaren negentig heeft 
nieuw onderzoek – het gaat vooral over meta-analyses van eerder uitgevoerde, 
kleinere studies – aangetoond dat er wel degelijk vooruitgang kan geboekt 
worden, of tenminste alvast op het gebied dat ons aanbelangt, de behandeling 
van drugs. In 2004 vatten van den Hurk en Nelissen de resultaten van honder-
den recidivestudies als volgt samen: 

“Over het geheel genomen zijn interventies bij delinquenten, ongeacht 
het type, effectief in termen van vermindering van recidive. De gecom-
bineerde resultaten van enkele honderden recidivestudies in de voorbije 
dertig jaar geven een gemiddeld ‘netto-effect’ van ca tien tot 12 percent 
recidivevermindering tussen experimentele groepen en controlegroepen. 
Dit is een bescheiden maar betekenisvol effect.” (geciteerd in Koeter en 
Van Maastricht, 2006)

De auteurs merken daarbij op dat het niet mogelijk is om interventies te be-
noemen die in overwegende mate (dus in 66 % of meer van de gevallen) een 
belangrijke recidivevermindering tot stand brengen. Toch kunnen er inter-
ventiecategorieën aangeduid worden die het beter doen dan andere: zo lijken 
cognitief-behavioristische interventies (bijvoorbeeld sociale vaardighedentrai-
ning, life skills) eerder wel effectief te zijn en eerder punitief georiënteerde 
interventies zoals ‘boot camps’ eerder niet. In 1999 publiceerden Lipton en 
Pearson voor het eerst een meta-analytische review van de effectiviteit van 
verslavingsbehandelingen voor criminele recidive (Pearson en Lipton, 1999). 
We baseren ons voor onderstaande bespreking van verschillende types van 
interventies in de eerste plaats op deze analyse, maar gebruiken ook het aan-
vullende literatuuronderzoek van Koeter en Van Maastricht voor de periode 
2000-2005.

3.1. Therapeutische gemeenschappen

Therapeutische gemeenschappen (TG) in gevangenissen zijn één van de best 
onderzochte interventies, een gevolg van het feit dat de TG één van de weinige 
interventies is die in Amerikaanse gevangenissen aanvaard worden. Volgens 
Pearson en Lipton hebben TG’s een significant positief effect op recidive. De 
onderzoekers vonden dat ook andere intensieve drugvrije interventies positie-
ve effecten hebben. In België hebben we momenteel twee drugvrije program-
ma’s die min of meer aan deze laatste omschrijving voldoen. ‘Project 469’ in 
de gevangenis van Verviers werd pas vorig jaar opgestart en staat dus nog in de 
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kinderschoenen. Het B-Leave3 project in de gevangenis van Ruiselede bestaat 
echter al sinds 1995. In 2006 voerden we een onderzoek uit naar het effect van 
B-Leave op recidive bij de deelnemers van de eerste tien jaar (Todts, 2006). De 
matched control study toonde aan dat het B-Leave programma inderdaad ef-
fectief was. Significant minder behandelde gedetineerden werden na vrijlating 
opnieuw gedetineerd (49 % versus 31 % in de controlegroep). Ook het aantal 
detenties volgend op de vrijlating na de behandeling in B-Leave is kleiner dan 
bij de controlegroep (0.95 versus 1.7). Tenslotte blijkt dat de gemiddelde duur 
tussen de vrijlating en de eerste nieuwe detentie veel langer is bij de behan-
delde groep ( 386 dagen versus 550 dagen). Dit verschil is net niet significant, 
maar indien we enkel de behandelde deelnemers beschouwen die het program-
ma ook echt afmaakten, wordt het verschil wel degelijk significant: 386 dagen 
versus 647 dagen. De laatste vaststelling spoort met vaststellingen die ook 
in buitenlands onderzoek gevonden worden: de effecten van een interventie 
nemen af naarmate de tijd verstrijkt. TG’s in gevangenissen blijken toch nog 
effecten te hebben tot vijf jaar na het einde van de therapie. Bovendien kunnen 
de effecten verlengd worden indien er na de TG nog nazorg aangeboden wordt. 
De therapeutische gemeenschap is echter een dure therapie. De vraag is daar-
om niet enkel of TG’s effectief zijn, maar ook of ze kosteneffectief zijn. Dit 
blijkt het geval te zijn op voorwaarde dat er een goede selectie van deelnemers 
gebeurt, met andere woorden dat deze intensieve en dure therapie voorbehou-
den wordt voor de moeilijkere patiënten. In dat verband is het hoopvol dat 
onderzoeksresultaten aantonen dat gevangenis-TG’s, mits wat aanpassingen, 
een meerwaarde kunnen betekenen voor dubbele-diagnosepatiënten (Messina 
e.a., 2004). Dit is hoopvol omdat het precies deze dubbel kwetsbare groep is 
die in de buitenwereld vaak uit de boot valt, en voor wie goed uitgebouwde 
gevangenisprogramma’s een nieuwe kans kunnen betekenen.

3.2. Cognitief-gedragsmatige interventies

Cognitief-gedragsmatig behandelingen (CGB) proberen eenvoudig gezegd 
de denkprocessen en gedragingen die leiden tot criminele feiten te verande-
ren. In België zijn CGB- interventies vooral bekend als toevoeging bij andere 
therapieën: bijvoorbeeld het inbouwen van terugvalpreventie of social skills 

3 De oorspronkelijke naam ‘Believe’ werd in 2006 gewijzigd.
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trainingen in een verblijf in de TG of in een methadonprogramma. Met an-
dere therapievormen zoals ‘contingency management’ is er in België voorlopig 
nog minder ervaring. CGB-programma’s zijn voor gevangenissen om allerlei 
redenen interessant, niet in het minst omdat de meta-analyse van Pearson en 
Lipton van dit soort interventies zelfs al bij beperkte inspanningen positieve 
effecten toont. Aantrekkelijk is ook het feit dat deze programma’s aanzienlijk 
goedkoper zijn dan bijvoorbeeld een TG, en vanwege een grotere laagdrempe-
ligheid wellicht ook meer kandidaten zullen aantrekken. Vanaf dit jaar worden 
verschillende initiatieven gepland om meer CGB-programma’s in de gevange-
nissen te activeren. De gevangenis van Ruiselede zal behalve de patiënten van 
het B-leave programma ook andere druggebruikers die zich willen onderwer-
pen aan een drugvrij regime, gaan herbergen. Zij zullen zich daarbij akkoord 
moeten verklaren om aan een beperkt therapeutisch programma op CGB-basis 
deel te nemen. Dit programma zal ook openstaan voor gedetineerden die het 
B-Leave programma afwerkten en voor hen die er nog moeten aan beginnen. 
Ook voor de gedetineerden in andere gevangenissen zal een gestructureerd, 
wellicht modulair programma ontwikkeld worden. 

3.3. Methadononderhoudsbehandelingen

Het gebruik van vervangproducten bij heroïneverslaafden heeft zijn nut al in 
tientallen studies bewezen (Ball en Ross, 1991). Substitutiebehandeling is niet 
alleen een effectieve therapie voor heroïneverslaving gebleken, het is ook de 
enige behandelvorm die een aanwijsbare invloed heeft gehad op het bekam-
pen van de aidsepidemie bij injecterende druggebruikers. Na lang onterecht 
als ‘controversieel’ te zijn gebrandmerkt, is substitutiebehandeling in de jaren 
negentig van de vorige eeuw ook in België gemeengoed geworden. Met de 
publicatie van de eerste omzendbrief van minister van Justitie Verwilghen over 
drugs in het gevangenismilieu, werd tenslotte ook in de gevangenissen substi-
tutiebehandeling ingevoerd.4 Momenteel worden in België dagelijks een drie-
honderdtal gedetineerden behandeld met methadon of buprenorfine, de twee 
toegelaten substitutiemiddelen. 

Meta-analyses van substitutiebehandelingen van gedetineerden zijn voorals-
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aanpak van de drugproblematiek in de penitentiaire inrichtingen.



157ACHTER TRALIES IN BELGIË

nog niet eensluidend. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan studies 
van goede kwaliteit. Gelukkig zijn er de voorbije jaren twee degelijke studies 
gepubliceerd die hieraan verhelpen. Een onderzoek in het Canadese gevange-
nissysteem toont aan hoe gedetineerden -vergeleken met heroïnegebruikers die 
niet behandeld worden- minder recidiveren (26 % versus 39 % na twee jaar), 
hoe ze zich beter aan de voorwaarden houden bij voorwaardelijke invrijheids-
stelling en hoe ze zich beter gedragen in de gevangenis (Johnson e.a., 2001). 
Ook in de Australische gevangenissen werd een grootschalig onderzoek ver-
richt. Net als in Canada is er een reductie van recidive bij deelnemers aan een 
methadononderhoudsbehandeling, en bovendien blijkt er bij de deelnemers 
ook minder hepatitis C voor te komen. Net als in de buitenwereld speelt me-
thadon dus blijkbaar ook in de gevangenissen een belangrijke rol als schade-
beperkende factor. 

In België meldt vrijwel één op tien binnenkomende gedetineerden dat hij in 
een methadonprogramma is opgenomen. Alhoewel voor een groot aantal van 
hen geen enkele documentatie voor die bewering kan gevonden worden, blijkt 
uit deze cijfers dat nog steeds niet alle gedetineerden die nood hebben aan 
substitutiemedicatie, die ook krijgen. Het probleem is het grootst in de arrest-
huizen van de grote steden. Vanaf dit jaar zullen de medische equipes van die 
gevangenissen daarom versterkt worden met referentieartsen met een gedegen 
kennis van substitutiebehandelingen. 

4. Besluit

Drugs hebben het aanschijn van de gevangenissen in de voorbije twintig jaar 
radicaal veranderd. De wijze waarop gevangenissen functioneren en de relaties 
tussen gedetineerden en personeel is sterk door de drugproblematiek getekend. 
De intentie om van de gevangenis het ‘ultimum remedium’ voor drugverslaaf-
den te maken, heeft voorlopig nog niet tot gevolg dat het aantal druggebruikers 
in de gevangenissen daalt. Integendeel, de ‘war on drugs’ blijft de penitenti-
aire overbevolking voeden en creëert daardoor paradoxaal genoeg ook weer 
nieuwe drugproblemen. Het eindresultaat is dat onze gevangenissen stilaan 
een reële risicofactor voor de volksgezondheid vormen, zonder dat daar voor-
alsnog nieuwe middelen voor de gezondheidsdiensten tegenover staan.
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Er bestaan behandelingsmodellen die bewezen hebben om een significante bij-
drage te kunnen leveren aan het terugdringen van recidive, en met sommige 
van die modellen hebben we ook in onze gevangenissen in de voorbije jaren 
ervaring opgedaan. Het komt er nu op aan om de kwalitatieve stap te zetten 
om deze quasi toevallig ontstane projecten en deze eerste ervaringen om te 
zetten in een gestructureerd en voor iedereen toegankelijk systeem. Dit kan 
niet langer enkel gerealiseerd worden door het voluntariaat van enkelingen of 
de creativiteit van lokale directies, maar vereist de inbreng van aanzienlijke 
financiële en personele middelen. Slechts op die manier kan aan de wettelijke 
opdracht van de gezondheidsdiensten om gelijkwaardige gezondheidszorg te 
leveren, ook op het vlak van de drughulpverlening voldaan worden.
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Luc Robert

Geleidelijke terugkeer 
of plotse overgang naar 

de samenleving?
Langgestrafte gedetineerden in de gevangenis 

van Andenne

1. Inleiding: opsluiting, uitsluiting en insluiting

Bijna iedereen die in België in een gevangenis belandt, komt vroeg of laat vrij. 
De invrijheidstelling en de terugkeer van ex-gedetineerden naar de samenle-
ving zijn daardoor een onontkoombaar gegeven. Een opsluiting werkt als het 
ware als een boemerang: wie opgesloten wordt, komt terug vrij. Daaruit volgt 
dat de (re-)integratie van ex-gedetineerden niet te negeren valt en zowel de ex-
gedetineerde, diens sociaal netwerk en rechtstreekse sociale omgeving, maar 
ook slachtoffers en de bredere samenleving aanbelangt. 

Invrijheidstelling lijkt, in tegenstelling tot de straftoemeting, echter nogal één-
zijdig aandacht te krijgen. Bij een veroordeling tot een vrijheidsstraf wordt op 
een formele geritualiseerde manier – een rechtbank, wetgeving, formaliteiten 
van het gebeuren, zoals de kledij van de betrokken rechters en advocaten, het 
ruimtelijke opzet van een rechtbank enz. – afkeuring uitgedrukt ten aanzien 
van de veroordeelde zijn handelingen. Die afkeuring kent een symbolisch or-
gelpunt bij het vellen van het vonnis dat tot de uitsluiting beslist. Er valt min-
stens wel iets te zeggen voor een spiegelgebeuren bij een invrijheidstelling. 
Dergelijk ritueel gebeuren zou, bij een invrijheidstelling van een veroordeelde, 
een hernieuwde insluiting uitdrukken: men kan terug beschikken over de vrij-
heid van komen en gaan en maakt daardoor opnieuw op een volwaardige wijze 
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deel uit van de samenleving (zie Daems, 2008).1 Hoewel dit idee in de ogen 
van sommigen misschien nogal naïef overkomt, ligt het geheel in de lijn van 
één van de doelen van de uitvoering van de vrijheidsstraf:  re-integratie van de 
veroordeelde.2

Voorbeelden van geslaagde invrijheidstellingen zijn wellicht niet moeilijk te 
vinden, maar de voorbeelden die een breder publiek halen, wijzen doorgaans 
op negatieve aspecten – van de successen hoort men zelden iets.3 Geen nieuws 
is echter niet altijd goed nieuws: immers, door één ‘incident’ – en dat hoeft 
niet noodzakelijk met recidive te maken te hebben – kan een publieke storm 
van verontwaardiging ontketend worden, wat in het licht van het geheel aan 
invrijheidstellingen de beeldvorming geheel scheeftrekt. Zo kan men in Jus-
titie in Cijfers 2008 lezen dat er het jaar voordien in totaal 16.577 invrijheid-
stellingen waren, met 8.125 invrijheidstellingen van voorlopig gehechten, 480 
geïnterneerden en 514 minderjarigen. Alle andere invrijheidstellingen – op een 
diffuse restcategorie na (n=86) – betroffen veroordeelden tot een vrijheidsstraf 
(ministerie van Justitie, 2008: 51). Als enkele gevallen publieke discussies ont-
lokken, dan kan dat alleen al in het licht van dergelijke aantallen een enorme 
scheeftrekking met zich meebrengen. 

Overigens wekt de invrijheidstelling van veroordeelden an sich veel publieke 
commotie op: het Not In My Backyard (NIMBY) syndroom geldt vandaag de 
dag méér voor in vrijheid gestelde personen dan voor de bouw van nieuwe 
gevangenissen.4

1 Hoewel in de beginjaren van de Franse revolutie (!) wél werd nagedacht over een herop-
name in de gemeenschap via een soort ceremoniële procedure (Lieven Dupont in Bogaert en 
Daems, 2001: 93-94), wordt vandaag de dag geen ruchtbaarheid gegeven aan een invrijheid-
stelling (in positieve zin). Dit idee staat in een spanningsveld met de huidige stand van zaken: 
zie onder andere de plannen om een woonverbod in te voeren, voorstellen tot aanpassingen 
van het herstel in rechte van veroordeelden, het lanceren van een website met informatie over 
pedofielen (zie daarover De Decker, 2009). Anderzijds komen de zittingen op de strafuitvoe-
ringsrechtbank mogelijks al deels tegemoet aan dergelijke procedure.

2 Art.9 §2 van de basiswet gevangeniswezen vermeldt expliciet bij de tenuitvoerlegging van 
de straf de doelen herstel, rehabilitatie en de geïndividualiseerde voorbereiding op de  re-in-
tegratie van veroordeelden. Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen 
en de rechtspositie van gedetineerden, B.S. 1 februari 2005.

3 Zoals Daems (2008: 3) het treffend stelt: “Vandaag de dag geschiedt de beëindiging van de 
straf meestal in alle stilte – met deze kanttekening dat het soms stilte voor de storm is.”

4 Recentelijk werd tijdens parlementaire besprekingen meermaals gewezen op de economische 
voordelen van een gevangenis in tijden van crisis. De teneur ging daarbij helemaal in tegen 
het NIMBY-syndroom. Zie hierover Daems (2009a: 25-27; Daems, 2009b). 
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Ook de voorwaardelijke invrijheidstelling (verder: VI) als wijze van vrijlating 
lijkt een symbolische waarde te hebben en duikt bij elke verkiezingscampag-
ne wel eens op, doorgaans in enquêtes en in partijprogramma’s (zie daarover 
o.a. Tubex, 2003; Goethals, 2005; Maes, 2008b). Recent onderzoek naar de 
houding ten aanzien van de voorwaardelijke invrijheidstelling bij een conve-
nience steekproef (n=535) wees op een negatieve houding bij ca. de helft van 
de respondenten; meer dan 40% leek over weinig kennis terzake te beschikken 
(Goethals, 2005: 404, 413).5

Invrijheidstelling is dus een maatschappelijk gevoelig thema. Tevens is het be-
leidsmatig een onafwendbaar thema. Als (bijna) iedereen vrijkomt, dan dagen 
talloze beleidsvraagstukken op: Is een vervroegde invrijheidstelling wenselijk? 
Zo ja, via welke modaliteiten? Op basis van welke criteria? enz.

2. Wegen naar de vrijheid: uitbreiding, 

verwettelijking, individualisering

De meest bekende weg naar buiten is de VI, bij wet in 1888 ingevoerd. Maes 
(2008a: 431), in zijn historisch onderzoek, wijst erop dat de voordelen die 
eind negentiende eeuw bij de invoering van de VI meespeelden, ook vandaag 
nog aangehaald worden. Zo was de hoge recidive die destijds binnen de twee 
jaar na de vrijlating vastgesteld werd een drijfveer om te voorzien in een ver-
vroegde invrijheidstelling met een begeleiding en controle. “Zonder systeem 
van begeleide en gecontroleerde terugkeer naar de samenleving”, aldus Maes 
(2008b: 6), “werd de overgang van een leven in onvrijheid naar een bestaan 
in volledige vrijheid als té abrupt ervaren.” Deze opvatting – een geleidelijke 
terugkeer versus een abrupte overgang – geldt vandaag voor de meeste moda-
liteiten van vervroegde invrijheidstelling. 
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5 Hier moet wel de kanttekening gemaakt worden dat betere informatie niet noodzakelijk leidt 
tot een meer positieve houding ten aanzien van V.I. Zo stelde Roberts (1988) bij een groot en-
quêteonderzoek in Canada vast dat, toen destijds de toelaatbaarheidsdatum voor ‘parole’ nog 
op één derde lag, 64% pleitte voor een latere toelaatbaarheid (pas vanaf dat de veroordeelde 
60% van de straf heeft uitgezeten) en 22% van de bevraagden tegen ‘parole’ was. Roberts 
controleerde of die percentages een reflectie waren van de ‘public opinion’, dan wel van een 
‘public ignorance’ en constateerde dat de overgrote meerderheid van de respondenten hetzij 
vrij accurate kennis over de toelaatbaarheidsdatum had of deze later in de straf plaatste dan 
dat het geval was (Roberts, 1988: 239-240). 
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Naast de VI kwam er vooral in de naoorlogse periode een sterke uitbreiding van 
het aantal modaliteiten tot vervroegde invrijheidstelling (Maes, 2008a: 557). 
Naast de zogenaamde ‘Wet Lejeune’ die de VI regelde, zagen onder meer vol-
gende modaliteiten het licht: de voorlopige invrijheidstelling (in verschillende 
modaliteiten, o.a. ambtshalve voorlopige invrijheidstelling, om medische of 
humanitaire redenen, met het oog op de verwijdering uit het Rijk, met het oog 
op uitlevering), weekeindarrest, beperkte hechtenis, elektronisch toezicht (zie 
o.a. Maes, 2008a: 557-571). De idee van ‘progressieve’ vrijheid leidde ook 
tot een uitbreiding van de mogelijkheden tot contacten met de buitenwereld: 
invoering van de uitgaansvergunning (verder: UV), van het penitentiair verlof 
(verder: PV) en van uitbreiding van de mogelijkheden tot andere contacten met 
de buitenwereld, zoals bezoek, telefonisch contact, briefwisseling enz. (Maes, 
2008a: 479-550). 

Op de VI na werden de modaliteiten tot vervroegde invrijheidstelling via mi-
nisteriële omzendbrieven geregeld, een volwaardige juridische externe rechts-
positieregeling bestond tot voor kort niet.6 Freddy Pieters (2009) vat in dit 
boek de positieve wetgeving m.b.t. de externe rechtspositie vanaf 1830 tot en 
met 31 januari 2007 laconiek in één paragraaf samen: de wettelijke regeling 
van de VI was dé uitzondering op een problematische regel. Inmiddels heeft 
de wet op de externe rechtspositie7 (verder: WERV) daar enige verandering in 
gebracht, alleszins voor de langgestraften (> 3 jaar vrijheidsstraf). Deze ver-
wettelijking van de externe rechtspositie is dus een zeer recent gebeuren, maar 
er blijven talloze lacunes bestaan (bv. de niet-uitvoering van de korte vrijheids-
straffen), naast nieuwe problemen die onder meer door de legistieke kwaliteit 
van de rechtspositieregeling opduiken (Pieters, 2009). 

De externe rechtspositie was tot voor kort dus een aangelegenheid die de uit-
voerende macht geheel in handen had. Ook voor de toekenning van de VI was 
dat zo, tenminste tot bij de invoering van de Commissies voorwaardelijke in-
vrijheidsstelling in 1998. Daarmee werd in een eerste beweging de toekenning 
van VI aan de administratie onttrokken. Een tweede, recentere beweging betreft 

Geleidelijke terugkeer of plotse overgang naar de samenleving?

6 Die opmerking ging tot voor kort op voor het ganse penitentiair detentierecht. Dupont om-
schreef het geheel enkele jaren geleden nog als een ‘caleidoscopisch beeld van versplinterde 
normeringen’ (2004: 360).

7 Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrij-
heidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoerings-
modaliteiten, B.S. 15 juni 2006.
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de invoering van de strafuitvoeringsrechtbanken (verder: SURB). Bovenop de 
VI ligt de beslissingsbevoegdheid van andere invrijheidstellingsmodaliteiten 
voor langgestraften sinds 1 februari 2007 bij een onafhankelijke rechtbank.8

Deze verschuiving van de administratie naar een volwaardige rechtbank blijft 
niet zonder gevolgen. De uitvoerende macht zag daarmee haar controle over 
de uitstroom vanuit de gevangenis sterk gefnuikt.9 Voor langgestraften kan een 
vervroegde invrijheidstelling telkens nu maar op basis van een individuele 
aanvraag, waarbij gewerkt wordt vanuit een ‘negatieve selectie’ en de ver-
eiste om een reclasseringsplan voor te leggen.10 Met de case by case beoor-
deling van elke aanvraag door een onafhankelijke instantie – de SURB – is 
een vergaande individualisering in de strafuitvoering voor een grote groep een 
feit geworden.11 Tot op heden behoudt de uitvoerende macht voorlopig wel de 
controle over de korte vrijheidsstraf (tot 3 jaar) – althans tot de WERV volle-
dig geïmplementeerd wordt. Tevens blijft het de gevangenisadministratie (de 
Dienst Individuele Gevallen: verder DIG) die uitgaansvergunningen, peniten-
tiaire verloven en strafonderbrekingen toekent.

Bovenstaande is natuurlijk een enorm gecomprimeerde en vereenvoudigde 
weergave van ontwikkelingen die zich al decennia voordoen. Ik stip nog even 
de belangrijkste punten aan: er dient te worden onthouden dat het aantal mo-
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8 Wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, B.S. 15 juni 
2006.

9 Tijdens de voorafgaande discussies die uiteindelijk leidden tot de WERV en de oprichting 
van de SURB bleek dat besef van het verlies van de greep op de uitstroom meermaals een rol 
te spelen, onder meer bij de definities van slachtofferschap en hoe deze een mogelijke impact 
zouden kunnen hebben op de uitstroom van gedetineerden uit de gevangenis (zie Daems, 
2007). 

10 Het principe van de negatieve selectie: iedereen komt in principe in aanmerking voor een 
vervroegde invrijheidstelling en kan deze aanvragen – weliswaar pas indien men de toe-
laatbaarheidsdatum voor een bepaalde modaliteit bereikt heeft. De beslissende instantie kan 
deze toekennen of dient bij niet-toekenning aan te tonen welke factoren ingaan tegen een 
vervroegde invrijheidstelling. De ‘bewijslast’ komt bij de beslissende instantie te liggen: zij 
moet immers aantonen dat er redenen (‘contra-indicaties’) zijn die een vervroegde invrijheid-
stelling niet aangewezen maken (bv. Maes, 2000: 15-16). Die negatieve selectie heeft een 
wettelijke verankering: zie de contra-indicaties in art.47 WERV. Het sociaal reclasserings-
plan wordt vermeld in art.48 WERV.

11 Die individualisering was er voordien weliswaar ook al, doch er kon ook op basis van andere 
overwegingen dan louter het individuele dossier beslist worden tot een vervroegde invrij-
heidstelling – bv. als instrument in de strijd tegen de overbevolking. De overweging dat de 
individualisering van de strafuitvoering, mét mogelijke wijziging van de duur en inhoud van 
de straf, de rechterlijke macht toekomt, was net ‘le fil conducteur’ die tot de WERV en SURB 
geleid heeft (De Rue, 2008:12-13). 
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daliteiten tot vervroegde invrijheidstelling sterk uitbreidde (dus: meer wegen 
naar de vrijheid), dat de invrijheidstellingsmodaliteiten, de toekenning en de 
voorwaarden daartoe in recente wetgeving gegoten werden (verwettelijking), 
dat de beslissingsbevoegdheid tot toekenning weg van de uitvoerende macht 
en in de richting van volwaardige zelfstandige rechtbanken, de SURB, ver-
schoof (onafhankelijke beslissingsinstantie), met als gevolg dat een vervroeg-
de invrijheidstelling (voorlopig alleen voor langgestraften) enkel nog kan op 
basis van de beoordeling van individuele dossiers, wars van eventuele andere 
motieven (individualisering). 

3. “Ik kom nooit meer terug”

Een invrijheidstelling is voor de betrokkenen zelf niet altijd een even aange-
naam gebeuren. Voor heel wat gedetineerden is de fase die er onmiddellijk 
aan voorafgaat (enkele weken tot enkele maanden), beladen met angstgevoe-
lens, nervositeit en onzekerheid over wat de toekomst zal brengen,... Zo be-
keken Canadese psychiaters het probleemgedrag bij gedetineerden waarvoor 
de vrijlating binnen handbereik was. Voor een aantal gedetineerden was de 
nakende vrijheid zodanig beangstigend, met allerhande probleemgedragingen 
tot gevolg, dat de onderzoekers daarin twee ‘syndromen’ identificeerden: ‘cell 
breakage’ en ‘gate fever’ (Cormier e.a., 1967). Ook ander onderzoek wijst op 
‘vrijlatingsangst’ in de periode voorafgaand aan de invrijheidstelling (bv. Ir-
win, 1970; McArthur, 1974; voor een bespreking van het syndroom ‘vrijla-
tingsangst’, zie Goethals, 1980: 200-201).12

“The impact of release is often dramatic”, schreef John Irwin in de penologi-
sche klassieker The Felon (1970: 107). Hij kon het weten; zelf spendeerde hij 
jaren achter de tralies. Uit penologische literatuur komt duidelijk naar voor 
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12 Ook copingonderzoek heeft de periode onmiddellijk voorafgaand aan en onmiddellijk vol-
gend op de invrijheidstelling onder de loep genomen. Zo stelde Renzema vast dat de periode 
vlak voor de vrijlating behept was met nervositeit en stress. Hij verklaarde de stressperiode 
achter de tralies als volgt: “Just as the period before the dentist drills and the lull before the 
battle are often times of peak stress, it seems that knowing of upcoming problems without 
having the means to cope with them actively may be worse than the time when one is totally 
immersed in coping activities” (Renzema, 1982: 152). Onmiddellijk na de vrijlating obser-
veerde hij een korte periode van ‘decompressie’, waarna vervolgens problemen toenamen: 
werk, huisvesting, financieel op eigen benen kunnen staan, relationele problemen, enz.
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dat een grote meerderheid met de beste bedoelingen de gevangenis verlaat: 
werk zoeken, alles doen om maar niet terug in de gevangenis te belanden. 
Empirisch onderzoek wijst uit dat “the great majority of people being released 
from prison do attempt to refrain – at least for a time – from behaviors that 
could cause their return to prison” (Renzema, 1982: 147). Echter, al snel krijgt 
een belangrijk aandeel van de vrijgelaten personen met aanpassingsproblemen 
en moeilijkheden te maken. Gerapporteerde problemen hebben doorgaans te 
maken met huisvesting, tewerkstelling, financiën en sociale relaties. Dat was 
zo decennia geleden (o.a. Glaser, 1963; Irwin, 1970; Waller, 1974; Renzema, 
1982) en blijkt op basis van recent ‘reentry’ onderzoek weinig veranderd (o.a. 
Petersilia, 2003; Travis, 2005). 

Ondanks de vaak goede voornemens en positieve ingesteldheid bij invrijheid-
stelling – in de gevangenis hoort men wel vaker: “Je ziet mij nooit meer terug” 
– eindigt een grote groep invrijheidgestelden op relatief korte termijn opnieuw 
achter de tralies. Een groot deel komt nadien minstens weer in aanraking met 
het gerecht (nieuwe arrestatie), een behoorlijk uitgebreide groep belandt zelfs 
terug achter de tralies. Dergelijk onderzoek over recidive is minder eenvoudig 
dan het lijkt: definities over recidive lopen enorm sterk uiteen. Een nieuwe 
arrestatie is bijvoorbeeld wel wat anders dan een nieuwe veroordeling tot een 
gevangenisstraf, met bijhorende gevolgen voor de resultaten. En naast metho-
dologische overwegingen is het natuurlijk ook de vraag in welke mate recidive 
echt als een belangrijke maatstaf van bestraffing moet beschouwd worden. 
Toch mag men het kind niet zomaar met het badwater weggooien. Cijfers over 
recidive kunnen minstens lessen inhouden voor beleid.

Systematisch en representatief recidiveonderzoek in België is onbestaand.13 
Eén voorname uitzondering met een vrij grote sample14 betreft onderzoek dat 
keek naar een cohorte personen vrijgelaten in 1970. Er werd daarin nagegaan 

Geleidelijke terugkeer of plotse overgang naar de samenleving?

13 Dit geheel in tegenstelling tot onze buurlanden, waar er wel systematisch recidivecijfers 
verzameld worden. Hoe dit contrast moet geïnterpreteerd worden, is niet duidelijk. Minstens 
werpt dat gegeven vragen op bij de Belgische stand van zaken. Heeft de beleidsmaker in Bel-
gië geen nood aan systematische kennis van indicatoren over (de effectiviteit van) bestraffing 
en strafuitvoering, daar waar die kennis in andere landen wel als wenselijk (of zelfs als nodig) 
wordt geacht? Wat niet weet, niet deert? 

14 Ondanks een groot aantal bekeken dossiers ontbreekt het in dat onderzoek aan gegevens 
die wijzen op representativiteit ten aanzien van de totale populatie invrijheidgestelden van 
1970.
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of deze personen gerecidiveerd hadden, wat hier betekende of de invrijheidge-
stelde in de 10 jaar volgend op zijn invrijheidstelling een nieuwe veroordeling 
tot een effectieve gevangenisstraf van 2 maanden had opgelopen. Van de 1225 
ex-gedetineerden bleken er 538 (43,92%) gerecidiveerd te hebben. Dit gebeur-
de voornamelijk in de eerste vijf jaren na de invrijheidstelling: 370 (68,77% 
van de recidivisten) na 3 jaar, 452 (84%) na 5 jaar (Vandesteene en d’Ursel, 
1983: 180). Recidive vindt vooral de eerste 3 tot 5 jaar na de invrijheidstelling 
plaats, zo blijkt ook uit ander internationaal onderzoek. Uit Amerikaans onder-
zoek kwam naar voor dat “the risk of recidivism declines dramatically after 
three years, and after five years of arrest-free behavior, recidivism is extremely 
low” (Petersilia, 2003: 142).15

Eén van de conclusies die uit recidiveonderzoek naar voor komen, betreft de 
invloed van een invrijheidstelling met een begeleiding en controle. Het Bel-
gisch onderzoek haalt dit kort aan: op basis van de resultaten concluderen de 
onderzoekers dat “de voorwaardelijke invrijheidstelling de beste resocialise-
ringskansen biedt”. Ze verklaren dit onder meer op basis van de selectie en 
door de post-penitentiaire begeleiding (Vandesteene en D’Ursel, 1983: 185). 
Het verschil tussen vervroegde invrijheidstelling met controle en begeleiding 
versus een volledige uitvoering van de gevangenisstraf werd ook meermaals 
vastgesteld in buitenlands onderzoek. Onderzoek in Frankrijk wijst op een 
minder hoge recidive bij VI (versus strafeinde): Kensey noemt het ‘une réla-
tion préventive significative’ (Kensey, 2007: 213-219). In Engeland en Wales 
wordt op basis van recidiveonderzoek gesproken van een ‘parole effect’, met 
statistisch significant minder recidive bij ‘parole’ (zie Shute, 2005). Ook in de 
V.S. wordt een belangrijk recidivebeperkend effect vastgesteld bij ‘discretio-
nary parole’ ten opzichte van automatische invrijheidstelling met toezicht en 
invrijheidstelling zonder toezicht (Rosenfeld e.a., 2005: 95-96).16

Begeleiding en controle kunnen dus in termen van recidivebeperking een rol 
spelen. Een begeleide en gecontroleerde overgang naar de samenleving lijkt 
dus beter dan een invrijheidstelling op strafeinde, zonder enige vorm van toe-
zicht of controle. Niet alleen de modaliteit van invrijheidstelling komt trou-
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15 Belgisch VI-onderzoek (zonder vergelijking met andere modaliteiten) stelde geheel in die 
lijn vast dat het grootste aantal mislukte VI’s vooral de eerste vijf jaren na toekenning (dus na 
invrijheidstelling op VI) plaatsvindt (Goethals e.a. 2000: 128-129).
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wens in beeld. Onderzoek heeft ook al meermaals de link gelegd tussen de 
‘porositeit’ van de gevangenis (ontvangen van bezoek, eventuele uitgaansver-
gunningen of penitentiaire verloven) met de buitenwereld en recidive na invrij-
heidstelling. Zo wordt onder meer nagegaan of het behoud van contacten met 
de buitenwereld een invloed heeft op recidive. Het instandhouden van de band 
tussen een gedetineerde en diens familie of naaste vrienden heeft een positieve 
invloed op de slaagkansen bij een invrijheidstelling (zie o.a. Visher en Travis, 
2003: 99-100; Petersilia, 2003, 2005: 27-28; Bales en Mears, 2008). Recent 
nog wees een grootschalig Iers onderzoek op een statistisch significante relatie 
tussen ‘home leave’ en ‘furlough programs’ (vergelijkbaar met de uitgaans-
vergunning en/of het penitentiair verlof; gericht op tewerkstelling, vorming of 
de band met familie en/of vrienden) en recidive na de invrijheidstelling. Ex-
gedetineerden die tijdens hun detentie van deze modaliteiten gebruik maakten, 
recidiveerden significant minder dan diegenen die tijdens hun opsluiting deze 
modaliteiten niet mochten/konden gebruiken (Baumer e.a., 2009).

De band tussen binnen en buiten is dus principieel van belang (zie boven): de 
wetgever heeft in toenemende mate voorzien in mogelijkheden om de gevan-
genis te verlaten (invrijheidstellingsmodaliteiten), maar ook in manieren om 
contact te houden met de buitenwereld, in het bijzonder met de eigen sociale 
relaties. De buitenwereld wordt op geleidelijke manier meer toegankelijk ge-
steld vanuit de gevangenis: bezoeken, na verloop van tijd mogelijkheden tot 
uitgaansvergunning en/of penitentiair verlof, daarna mogelijke pistes tot ver-
vroegde invrijheidstelling. 

Daarnaast wijst empirisch onderzoek op een verband tussen de mate van con-
tacten binnen en buiten en de kansen bij een invrijheidstelling. Recidiveon-
derzoek toont aan dat modaliteiten tot vervroegde invrijheidstelling, althans 
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16 Toch zijn deze vaststellingen niet zonder methodologische problemen. Amerikaanse onder-
zoekers wijzen terecht op mogelijke interactie-effecten van toezicht met recidive, naast mo-
gelijke ‘selection bias’ bij eventuele vergelijkingen tussen groepen (vervroegd onder toezicht 
in vrijheid gesteld versus strafeinde zonder toezicht). Sommigen stellen dat de effectiviteit 
van toezicht pas bij een randomized controlled trial (een experimenteel opzet met toevalsge-
wijze verdeling van personen over meerdere groepen, waarbij vervolgens de impact van een 
interventie gemeten kan worden) kan vastgesteld worden, maar zelfs dan nog moeilijkheden 
zal stellen (Piehl en LoBuglio, 2005: 115-119). In afwachting van dergelijk methodologisch 
zuiver onderzoek, als een dergelijk experimenteel opzet al ethisch verantwoord en juridisch 
mogelijk zou zijn, kan op basis van meerdere studies minstens gewezen worden op de ten-
dens: vervroegde invrijheidstelling met controle en begeleiding lijkt doorgaans betere resul-
taten op te leveren dan invrijheidstelling zonder controle en begeleiding.
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de voorwaardelijke invrijheidstelling, een recidivebeperkende impact hebben. 
Tevens zouden ook andere contacten met de buitenwereld meespelen, zoals 
dat onder meer blijkt uit het onderzoek naar de invloed van bezoek in de ge-
vangenis of van modaliteiten waarbij de gedetineerde tijdens korte periode de 
gevangenis mag verlaten om familiale of professionele redenen. 

Eén en ander is ook voor gedetineerden zelf van groot belang. Bij een behoef-
tenonderzoek in een aantal Nederlandstalige gevangenissen kwam naar voor 
dat aspecten m.b.t. de vrijheid het belangrijkst waren, gevolgd door overwe-
gingen omtrent contacten met de buitenwereld (in het bijzonder de familie) 
(Van Haegendoren e.a., 2001: 145). 

4. Van binnen naar buiten: op weg naar de 

vrijheid

In dit deel zullen enkele resultaten van een lopend onderzoek voorgesteld wor-
den. De resultaten die hier de revue passeren, maken deel uit van een popu-
latiestudie (als deel van een ruimer onderzoek) in één specifieke gevangenis 
voor langgestraften. De rest van de bespreking die hier volgt, is dus beperkt tot 
veroordeelden met een vrijheidsstraf van meer dan 3 jaar (in navolging van de 
indeling van de WERV).

Het onderzoek werd ondernomen in de relatief nieuwe gevangenis van An-
denne, qua architectuur wel eens het ‘moedermodel’ van de jongste generatie 
Belgische gevangenissen genoemd (nadien volgden de gevangenissen van It-
tre en Hasselt, die qua architectuur sterk met Andenne overeenkomen). De 
gevangenis van Andenne werd gebouwd om aan de overbevolking tegemoet 
te komen. Op 22 mei 1997 arriveerden de eerste gedetineerden; de gevange-
nis is dus nog maar iets meer dan een decennium in gebruik. Andenne heeft 
plaats voor 400 gedetineerden en kampt doorgaans niet met overbevolking.17 
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17 De resultaten die specifiek betrekking hebben op de gedetineerden van Andenne, mogen niet 
veralgemeend worden naar de ganse populatie. Dat was statistisch niet mogelijk, gezien de 
beperkte penitentiaire statistieken die voorhanden zijn. Voor meer algemene tendensen, zie 
Maes en Scheirs (2009). De schaarste aan penitentiaire statistieken vormt trouwens al langer 
een probleem (zie o.a. Beyens, 2006), met als gevolg dat onderzoekers vaak veel tijd dienen 
te besteden aan de verzameling van basisgegevens (Snacken, 2002).
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Als nieuwe gevangenis voorziet Andenne in een infrastructuur die aan de mo-
derne vereisten voldoet (zie Landenne, 2008: 38-43). 

Vooraleer over te gaan tot de resultaten, volgen hier eerst nog enkele inlei-
dende bemerkingen.

4.1. De weg naar buiten: geleidelijkheid

Het idee van een progressieve terugkeer naar de vrijheid is vertaald in wetge-
ving. Dat valt alleszins op te maken uit de verschillende modaliteiten die met 
de WERV een wettelijke basis gekregen hebben en uit de daarmee samenhan-
gende toelaatbaarheidsvoorwaarden, die trouwens sterk gericht zijn op de VI. 

Tijdens de twee jaren voor de toelaatbaarheidsdatum waarop de veroordeelde 
tot VI kan toegelaten worden, komt hij in aanmerking voor een uitgaansver-
gunning (art.4 §3 WERV), vanaf één jaar voor de toelaatbaarheidsdatum voor 
VI kan de veroordeelde penitentiair verlof aanvragen (art.7 §3 WERV). Zes 
maanden voor de veroordeelde zich in de tijdsvoorwaarde voor VI bevindt, 
komt hij in de toelaatbaarheidsvoorwaarde om een beperkte detentie of elek-
tronisch toezicht (verder: ET) aan te vragen (art.23 §1 1° WERV). Nadien 
volgt de toelaatbaarheid voor een VI (art.25 WERV), met de verschillende 
regels terzake. De tijdsvoorwaarden voor een voorlopige invrijheidstelling met 
het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering 
reflecteren die van de VI (art.26 §2 WERV).

De data voor toelaatbaarheid tot een bepaalde maatregel reflecteren duidelijk 
een opeenvolging, een ‘traject’, gericht op een voorwaardelijke invrijheidstel-
ling. Naarmate de individualisering van de strafuitvoering zich meer mani-
festeert, zullen er meer varianten t.o.v. het juridische traject zijn. Dat is een 
logisch gevolg van een geïndividualiseerde behandeling: iedere persoon heeft 
een eigen traject naar de vrijheid. Dat onderscheid zal net tot stand komen 
door de SURB die op een case by case basis aanvragen voor vervroegde in-
vrijheidstelling zal beoordelen. Ook moet gewezen worden op de DIG en de 
geïndividualiseerde beoordeling van aanvragen tot UV en PV. 

Geleidelijke terugkeer of plotse overgang naar de samenleving?
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4.2. Strafeinde: van regel tot uitzondering?

Eerder al kwam kort het aantal invrijheidstellingen in 2007 ter sprake. In Jus-
titie in cijfers 2008 wordt gewezen op ‘meer voorwaardelijke invrijheidstel-
lingen en meer invrijheidstellingen op het einde van de straf’ (ministerie van 
Justitie, 2008: 51). Vooral de toename van invrijheidstellingen op strafeinde 
moet enigszins verbazen. 

Strafeinde was tot en met 1991 de cijfermatig belangrijkste manier waarop 
veroordeelden de gevangenis verlieten.18 Tussen halfweg de jaren zeventig 
en begin jaren negentig van vorige eeuw nam het aantal invrijheidstellingen 
op strafeinde sterk af. In 1974 waren er nog 7252 invrijheidstellingen op een 
totaal van 8319 op strafeinde, waar dit in 1985 al gedaald was tot 5631 van 
de 8064. De tendens zette zich verder: in 1990 verlieten 1863 (van de 7333) 
veroordeelden op strafeinde de gevangenis, in 1991 waren er dat 2064 (op een 
totaal van 6817) en dan viel dit terug tot 161 in 1992 (op 5043), 88 in 1993 
(op 5511) en 82 in 1994 (op 6008) (Beyens en Tubex, 2002: 158-159; Van 
Poecke 1994: 356). Deze terugval is vrij spectaculair: van bijna 90% van alle 
invrijheidstellingen midden jaren zeventig tot 25% in 1990 tot amper iets meer 
dan 1% in 1994. Verklaringen voor die reductie zijn te vinden in collectieve ge-
nadebesluiten die de strafduur voor kortgestraften gevoelig inkortten, het niet 
langer uitvoeren van korte gevangenisstraffen, een soepelere toepassing van 
bepaalde invrijheidstellingsmodaliteiten om de overbevolking tegen te gaan 
(Tubex en Strypstein, 2006: 353; Van Poecke, 1994: 333, 355).

Meteen daarna nam het aantal invrijheidstellingen op strafeinde terug toe. Wel-
iswaar werd het eerdere niveau nooit meer opnieuw gehaald, maar dat is door 
alle mogelijke modaliteiten tot vervroegde invrijheidstelling, zowel bij kortge-
straften als bij langgestraften, geen verrassing. In figuur 1 zien we strafeinde 
tussen 1992 en 2008.19 Opgesplitste gegevens over de strafduur van de invrij-
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18 Met strafeinde wordt hier begrepen: het beëindigen van de hoofdgevangenisstraf(fen), met 
daarop volgend de invrijheidstelling. Deze definitie wordt gehanteerd bij de opmaak van de 
cijfers over invrijheidsstellingen, bv. in Justitie in cijfers. Dit houdt een (lichte) onderschat-
ting in van het aantal veroordeelden dat de hoofdgevangenisstraf uitgezeten heeft (vb. geen 
rekening houden met TBR, met een administratieve detentie met het oog op overbrenging of 
uitzetting nadat alle hoofdgevangenisstraffen zijn uitgeboet).

19 Cijfers van 1992-2003 op basis van Beyens en Tubex (2002) en Tubex en Strypstein (2006); 
voor de periode 2004-2008: cijfers van de cel data-analyse van DG EPI. Met dank aan Sa-
muel Deltenre om deze cijfers ter beschikking te stellen. 
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heidgestelden voor 1996 waren niet onmiddellijk beschikbaar.

Op basis van de figuur kan vastgesteld worden dat het aandeel kortgestraften 
dat op strafeinde de gevangenis verlaat, afneemt ten aanzien van het totaal. 
Daartegenover staat het aandeel langgestraften dat op iets meer dan een decen-
nium bijna vanuit het niets (n=27 in 1996) tot 372 in 2008 gestegen is: een 
stijging met een factor van bijna 14. 

In 2008 bedroeg het aandeel langgestraften ten aanzien van het totaal aantal 
invrijheidgestelden op strafeinde 81,22%. Meer dan vier op elke vijf personen 
die het afgelopen jaar de gevangenis op strafeinde verlieten, hebben dat ge-
daan na een vrijheidsstraf van meer dan 3 jaar en na meermaals opgeroepen 
te zijn voor een zitting van de SURB. Deze figuur zou (voorwaardelijk, door 
gebrek aan informatie over de situatie voor 1996) op een problematisch nieuw 
gegeven kunnen wijzen: meer langgestraften verlaten de gevangenis pas op 
strafeinde.20 Die vaststelling staat geheel haaks op de idee van een geleidelijke 
terugkeer. 
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20 Gesprekken op het terrein wijzen daar ook op. Hoewel voordien wel eens een langgestrafte 
de gevangenis op strafeinde verliet, was dat eerder een grote uitzondering dan een vaak voor-
komend gegeven. 

totaal aantal strafeinde N aantal strafeinde <= 3 j.

N aantal strafeinde > 3 j. N strafeinde - ‘onbepaald’

Figuur 1 - Strafeinde 1992-2008
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4.3. Toelaatbaarheid en toelating: werelden van verschil

Het onderzoek dat loopt, is specifiek gericht op gedetineerden in de toelaat-
baarheid voor een VI. Die periode wordt soms wel eens als een aparte fase in 
het detentieverblijf opgevat: de vrijlatingsfase (bv. Peters, 1976: 73). Het deel 
van de studie dat hier volgt, is breder en heeft betrekking op de ganse gedeti-
neerdenpopulatie in Andenne. 

Als startpunt voor het onderzoek werd de dagpopulatie van de gevangenis van 
Andenne op 29 februari 2008 genomen. Die dag zaten er 398 gedetineerden, 
waaronder 23 gedetineerden op ET. De populatiestudie duurde tot 21 april. 
Tussen aanvang en einde van de studie vonden er verschuivingen in de popu-
latie plaats; 12 gedetineerden waren in de loop van het onderzoek op transfer 
gegaan (of werden vrijgesteld), hun dossier kon niet ingezien worden. In totaal 
bedraagt de onderzochte populatie 386 gedetineerden (waarvan 22 op ET). 

Eerder werd vermeld vanaf wanneer een gedetineerde in de toelaatbaarheids-
voorwaarde komt voor een modaliteit. Hieronder bekijken we kort hoeveel ge-
detineerden al in de tijdsvoorwaarden voor een uitgaansvergunning, penitenti-
air verlof, elektronisch toezicht of beperkte detentie (BD) en voorwaardelijke 
invrijheidsstelling verkeren. 

Uit de tabel blijkt een voor de hand liggende daling van percentages aan toe-
laatbare gedetineerden van links naar rechts. Het is immers logisch dat er meer 
gedetineerden in de tijdsvoorwaarde voor een uitgaansvergunning zijn dan 
voor een VI. Toch valt het vrij hoge aantal gedetineerden in de tijdsvoorwaar-
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Tabel 1. 

Toelaatbaarheid modaliteiten UV, PV, ET/BD en VI – populatie Andenne

Dag van onderzoek 

(29/02/2008)
UV PV ET/BD VI

Toelaatbaar 327 (84,7%) 266 (68,9%) 241 (62,4%) 200 (51,8%)

Nog niet toelaatbaar 59 (15,3%) 100 (31,1%) 145 (37,6%) 186 (48,2%)

Totaal  386 (100%)
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den op, van UV tot en met VI. Niet minder dan de helft van alle personen in 
Andenne was op het ogenblik van het onderzoek al in de tijdsvoorwaarde voor 
VI. We komen daar verder op terug. Eerst gaan we wat meer uitvoerig in op de 
twee modaliteiten die als ‘waarschijnlijkheidsvoorwaarde’ voor een toekom-
stige vervroegde invrijheidstelling kunnen worden beschouwd: UV en PV. 

4.3.1. ‘Negatieve voorspellers’: uitgaansvergunning en penitentiair 

verlof

De loutere aanwezigheid van UV en PV kan, gezien het doel van beide moda-
liteiten, minstens dienen als een indicatie voor het werken aan sociale reclas-
sering. In die zin zijn beide ‘negatieve voorspellers’: is er nog geen UV of 
PV, dan zal de SURB hoogstwaarschijnlijk geen vervroegde invrijheidstelling 
toekennen. Desgevallend kan de SURB zelf beslissen tot toekenning van een 
modaliteit (zie art.59 WERV). Het omgekeerde is daarentegen minder voor 
de hand liggend: het is niet omdat een veroordeelde al wel van een UV of PV 
geniet, dat daarom tot een vervroegde invrijheidstelling zal beslist worden. Om 
het in logische termen te gieten: de aanwezigheid van een UV of PV is een zeer 
waarschijnlijke, doch daarom nog geen voldoende voorwaarde.

In tabel 2 ziet men dat de toelaatbaarheid tot deze modaliteiten helemaal niet 
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Tabel 2. UV en PV

Totaal
Toelaatbaar** 

(1)

Ontvangen 

(2)

 2 - 1: in dagen 

(mean) 

2 - 1: in 

dagen (min. 

en max.)

UV*

386
327 / 235 69 739,09 61 - 2.921

PV 266 / 190 65 421,38 4 - 2.582

 * UV: berekening met uitsluiting van UV o.b.v. art.4 §2 WERV (n = 2).
 ** Zonder en met correctie voor het recht op verblijf in België.21 

21 Volgens de beschikbare gegevens (programma GRIFFIE) hadden 103 gedetineerden van 
deze populatie geen recht op verblijf in België. In 2 gevallen was er nog geen rapport van 
de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze werden als ‘zonder recht op verblijf’ in de analyse 
opgenomen. De WERV sluit de iure gedetineerden zonder recht op verblijf in België niet uit 
van UV en PV. De praktijk blijkt anders, onder meer vanuit de premisse dat deze personen 
meer vluchtgevaarlijk zijn en daarbij snel het land zullen verlaten. Bij controle van de cijfers 
bleek geen enkele gedetineerde zonder recht op verblijf één van deze modaliteiten gebruikt 
te hebben.
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neerkomt op het kunnen beschikken daarvan. Wel integendeel, het beeld dat 
naar voorkomt, is er één van grote selectiviteit. Een zeer groot deel van de 
gedetineerden bevindt zich in de tijdsvoorwaarden, maar slechts een relatief 
beperkt deel kan van een uitgaansvergunning of penitentiair verlof gebruik 
maken. Gemiddeld duurt het voor een PV meer dan één jaar vooraleer de groep 
die er al wel gebruik van gemaakt heeft, dit voor het eerst kan. Voor een UV 
betreft het, althans voor de groep die al minstens één keer deze modaliteit 
ontvangen heeft, gemiddeld een periode van net iets meer dan twee jaar na de 
datum van toelaatbaarheid. 

4.3.2. Elektronisch toezicht: thuis gedetineerd

Op het ogenblik van het onderzoek was er geen enkele gedetineerde onder het 
regime van halve vrijheid. Om die reden beperken we ons hier tot ET. Hoewel 
ET juridisch gezien als een modaliteit van de uitvoering van de vrijheidsstraf 
gedefinieerd is (art. 22 WERV), kan ET daarnaast beschouwd worden als een 
vorm van vervroegde invrijheidstelling. Men verlaat de facto de gevangenis, 
de vrijheidsstraf wordt thuis voortgezet. We bekijken hier alleen de groep die 
tijdens het onderzoek onder ET stond.22 

Wat opvalt is dat deze personen gemiddeld een jaar na de toelaatbaarheids-
datum op ET gingen, weliswaar met enkele sterke uitlopers in de tijd. Gezien 
het beperkt aantal gevallen in de analyse kunnen we moeilijk veel meer aflei-
den.23 
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Tabel 3. ET

Totaal
Toelaatbaar* 

(1)

Ontvangen** 

(2)

2-1: in dagen 

(mean)

2-1: in dagen 

(min. en max.)

ET 386 241 / 173 22 364 170 - 1.811

 * Met en zonder correctie voor ‘recht op verblijf’.
 ** Beperkt tot personen onder ET tijdens het onderzoek.

22 Dit kan eventueel enige vertekening met zich meebrengen. Voor 2007 werd wel nagekeken 
hoeveel personen er onder ET stonden, ongeacht of ze er nu nog onder staan. Tijdens 2007 
waren er drie veroordeelden die gedurende een periode op ET buiten de gevangenis verble-
ven, maar uiteindelijk terug achter de tralies belandden. Voor 2007 werd niet nagekeken of 
een veroordeelde al op ET is geweest. De gegevens in de tabel over ET dienen daarom slechts 
als een tendens gezien te worden.



179ACHTER TRALIES IN BELGIË

4.3.3. Voorwaardelijke invrijheidstelling

In de eerste pagina’s toonden we al dat VI enige symboolwaarde heeft. Maes 
(2008b) ging recent nog in op enkele bemerkingen die in het publieke discours 
af en toe opduiken (o.a. afschaffing, verstrenging van de toelaatbaarheids-
voorwaarde voor VI). In dit boek stelt hij, samen met Scheirs, dat sinds 1999 
gemiddeld genomen de overschrijding van de toelaatbaarheidsdatum voor VI 
boven de 10 maanden ligt, met in 2007 een ‘surplus’ van 14,5 maand (Maes 
en Scheirs, 2009). 

Voor de populatie van Andenne vindt men in tabel 4 (volgende pagina) enkele 
cijfers over VI. Iets meer dan de helft van de populatie in Andenne verkeerde 
op het ogenblik van dit luik van het onderzoek in de toelaatbaarheidsvoor-
waarde voor VI. De bevindingen voor Andenne verschillen van de cijfers die 
Maes en Scheirs vermelden. Met name voor de veroordeelden die op 1/3 in de 
tijdsvoorwaarde komen, geldt dat ze gemiddeld al 2 jaar toelaatbaar zijn. Voor 
de groep met meerdere vrijheidsstraffen, waaronder minstens één in staat van 
wettige herhaling (groep 3), werd de toelaatbaarheidsdatum gemiddeld al 1,7 
jaar bereikt. Op de recidivisten kom ik meteen hierna meer uitgebreid terug.

Deze cijfers tonen dat de meerderheid van de gedetineerden in Andenne pas 
later dan op 1/3 van de totale straf in de toelaatbaarheid voor een VI komt. Niet 
minder dan 250 van de 385 gedetineerden (een kleine 65%) zit minstens één 
hoofdgevangenisstraf als recidivist uit.24 Het valt overigens op dat de 9 ‘pure’ 
recidivisten die in de tijdsvoorwaarde voor VI verkeren, nog gemiddeld ca. 

Geleidelijke terugkeer of plotse overgang naar de samenleving?

23 Wel rijst op basis van deze gegevens de hypothese dat er mogelijks overlap bestaat tussen 
personen die snel(ler) met een UV of PV de gevangenis kunnen verlaten en diegenen die snel 
na de toelaatbaarheidsvoorwaarde op ET kunnen. Een bevestiging van die hypothese zou 
wijzen op een zeer belangrijke – doch ietwat voor de hand liggende – vaststelling: slechts 
een kleine groep gedetineerden voldoet relatief snel aan de voorwaarden om – via ET – de 
gevangenis te kunnen verlaten. Omwille van de te kleine aantallen is het hier minder voor de 
hand liggend om daar methodologisch verantwoorde uitspraken over te doen. 

24 Deze berekening vertrekt vanuit de opsluitingsfiches. Op het ogenblik van het onderzoek was 
er enige ‘discussie’ over de definitie van ‘wettelijke herhaling’, dit naar aanleiding van een 
omzendbrief waarin twee cumulatief te vervullen voorwaarden opgeworpen werden voor-
aleer van recidive kon gesproken worden en voor de betreffende straf de 2/3de regel zou 
gelden. Dit leidde al meermaals tot problemen: gevangenispersoneel dient de administratieve 
bepalingen terzake te volgen, daar waar de SURB vanuit een andere opvatting vertrekt. Ver-
bruggen analyseerde deze discussie, waarna hij vaststelde: “Allicht gaat het om een ‘slim-
migheidje’ dat de acute overbevolking moet temperen” (Verbruggen, 2006: 24). 
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anderhalf jaar gevangenisstraf voor de boeg hebben. De verklaring daarvoor 
is niet al te ver te zoeken: indien men pas op 2/3 van de straf in de tijdsvoor-
waarde voor VI komt, dan komt – afhankelijk van de strafduur – strafeinde al 
vrij snel in zicht. 

Overigens roept dit enkele vragen op. Als net deze personen op strafeinde, dus 
zonder controle of begeleiding, de gevangenis verlaten, schiet dan het opzet 
van geleidelijkheid, van een progressieve vrijheid, haar doel niet voorbij? Te-
vens kan hier niet anders dan de vraag naar de impact van recidive op de straf-
uitvoering gesteld worden. Deze discussie is deels gekoppeld aan wat in de 
penologie als het ‘recidivist sentencing premium’ gekend is: recidivisten krij-
gen bij de straftoemeting een zwaardere straf opgelegd én komen bij de straf-
uitvoering pas later in aanmerking voor een invrijheidstelling (o.a. Roberts, 
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Tabel 4. VI

Totaal Recidivist*
Toelaatbaar** 

(1)

N dagen voorbij 

toelaatbaarheid 

(dag onderzoek 

– 1) (mean)

N dagen 

resterende 

straftijd 

(mean)***

386 1: 135 77 738,55
1.579,13 

(n=69)

2: 38 9 337,33
511,56 

(n=9)

3: 212 114 625,13
956,91 

(n=109)

n ontbrekende 

waarden
1 13

385 200 655,85
1.165,06 

(n=187)

 * Recidivist: 1= vanaf 1/3 van de straf toelaatbaar; 2= vanaf 2/3 toelaatbaar; 3= meerdere 
vrijheidsstraffen in uitvoering, met minstens één als recidivist. Toelaatbaarheid: > 1/3 en 
< 2/3.

 ** Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen vreemdelingen zonder recht op verblijf 
en personen met recht op verblijf. De VI-toelaatbaarheidsdatum stemt overeen met de 
toelaatbaarheidsdatum voor een voorlopige invrijheidstelling met oog op verwijdering 
van het grondgebied of met het oog op overlevering. 

 *** Weglating van de veroordeelden tot een levenslange vrijheidsstraf (n=13).
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2008). Dat laatste heeft een impact op de gevangenispopulatie en zal (deels net 
daardoor) wellicht ook meespelen bij de invrijheidstellingen. Voor de popula-
tie van Andenne werd een indicatieve berekening gemaakt van het extra aantal 
dagen vooraleer recidivisten in de tijdsvoorwaarde voor VI komen.25 In totaal 
bedroeg dit zo maar even 176720 extra dagen of 484.15 extra jaren opsluiting 
vooraleer de 250 recidivisten in de tijdsvoorwaarde voor VI komen! 

Verbruggen wijst bij de toepassing van de wettelijke herhaling de wetgever 
terecht: deze schrijft als het ware ‘met dubbel krijt’. Hij werpt de fundamentele 
vraag op of het wenselijk is dat de wettelijke herhaling ook bij de strafuitvoe-
ring nog steeds een zware impact heeft: 

“Door het automatisme van twee derde op te heffen zou de wetgever echter 
veel coherenter blijven en meer respect tonen voor het eigen onderscheid 
tussen terugblikkende straftoemeting en de – na een derde van de straf 
– vooruitblikkende strafuitvoering.” (Verbruggen, 2006: 25)

Niet alleen zou die keuze om principiële redenen interessant zijn, ook zou een 
dergelijke fundamentele optie – in deze tijden van overbevolking – belangrijke 
effecten kunnen hebben op de populatie: als men sneller in de tijdsvoorwaar-
de komt, zullen eventuele overwegingen in de richting van strafeinde al veel 
minder snel meespelen. Bovendien zou een vervroegde invrijheidstelling, bij 
uitstek bij recidivisten, meer aansluiten bij de achterliggende idee van geleide-
lijke overgang en terugkeer naar de vrijheid. 

4.3.4. Strafduur

Een bijkomende overweging heeft met de strafduur te maken. De populatie in 
Andenne zit zeer uiteenlopende straffen uit. In tabel 5 (volgende pagina) is een 
verdeling naar de strafduur opgenomen. 

De strafduur dient dus ter controle gekoppeld te worden aan het strafrestant, 
om na te gaan of er een belangrijk verschil (of samenhang) is tussen strafduur 
en strafrestant. Er zou verwacht kunnen worden dat meer gedetineerden met 
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25 Deze berekening is indicatief, omdat enkele wettelijke bepalingen niet in de berekening op-
genomen werden. Het betreft in hoofdzaak de bepalingen van art.25 §2 b) of c) WERV, 
waardoor de gevolgen van recidive ‘beperkt’ blijven en men hetzij na 14 jaar, hetzij na 16 
jaar, toch in de toelaatbaarheid komt. 
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een kortere gevangenisstraf een beperkter strafrestant hebben.26 Dit blijkt ook 
uit de volgende statistische test: er is een samenhang tussen de strafduur en het 
resterende deel van de gevangenisstraf voor de gedetineerden die zich in de 
tijdsvoorwaarde voor VI bevinden (τb = .461, sig: .000). Er is dus een verband 
tussen de duur van de straf en het aantal resterende dagen: te korter de straf 
(≤7 jaar versus >7 - ≤15 jaar versus > 15 jaar), te kleiner het strafrestant en te 
langer de straf (hier voor diezelfde drie groepen), te langer het strafrestant. Dit 
kan een bijkomende indicatie zijn voor strafeinde.27 Gestraften met een vrij-
heidsstraf tot en met 7 jaar zitten opmerkelijk dichter bij het einde van de straf, 
langer gestraften (> 7 - ≤15 jaar en > 15 jaar) hebben een langere periode voor 
strafeinde. Zeker voor de langere straffen met een toelaatbaarheid op 1/3 is er 
een veel grotere periode tussen de toelaatbaarheid en een eventueel strafeinde, 
waardoor het niet hoeft te verbazen dat langer gestraften een langer strafrestant 
hebben. Deze bevinding haakt dus in op de discussie over de toelaatbaarheids-
voorwaarden: 1/3, 2/3 of tussenin (zie eerdere opmerking over recidive). 
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Tabel 5. Strafduur – verdeling

Strafcategorie N gedetineerden

Corr.straf: 1-3j 1

Corr.straf: 3-5j 75

Corr.straf: 5-7j 88

Corr.straf: 7-10j 74

Corr.straf: 10-15j 41

Corr.straf: +15j 27

Criminele straf 58

Levenslang 21

Onbepaald 1

Totaal 386

26 In termen van strafduur werd de populatie ingedeeld in drie groepen (1: tot en met 7 jaar; 
2: meer dan 7 jaar tot en met 15 jaar; 3: meer dan 15 jaar). Het strafrestant werd tevens in 
een ordinale variabele gegoten (in termen van toenemend aantal dagen). In de test die hier 
vermeld wordt, was het ingedeeld in drie groepen (tot en met één jaar, tussen één jaar en twee 
jaar; meer dan twee jaar). Statistisch gezien betreft het hier geen normaalverdeling, vandaar 
dat de tests beperkt dienen te blijven. 

27 Zouden er gedetailleerde nationale populatieprofielen van alle gedetineerden (instroom, op-
gesloten, uitstroom) opgemaakt en gepubliceerd worden, dan waren deze lokale berekenin-
gen minder nodig om een beeld van de populatie te krijgen. In dat geval zou er voldoende 
zicht zijn op de uitstromende populatie, kenmerken qua straf, sociaaldemografisch profiel 
enz. Dit lijkt jammer genoeg nog niet voor morgen...
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4.4.  Strafeinde als ‘choix imposé’?

Wat we tot dusver getoond hebben, zijn enkele objectieve vaststellingen vanuit 
de stand van de opsluitingsdossiers in Andenne. We hebben vastgesteld dat een 
groep personen relatief dicht bij strafeinde zit (meer ‘korter’ gestraften en meer 
recidivisten). Wat betekent dat echter? Wat kunnen we daaruit afleiden? 

Voor een aantal gedetineerden dat op één jaar (tot soms zelfs enkele jaren) van 
strafeinde zit, zal een vervroegde invrijheidstelling niet mogelijk zijn. Op basis 
van de contra-indicaties en de vereiste om een sociaal reclasseringsplan voor 
te leggen, kunnen deze gedetineerden niet vervroegd de gevangenis verlaten. 
Dit lijkt toch wel paradoxaal, zeker als diegenen waarvan door de SURB ge-
steld wordt dat ze niet kunnen tegemoet komen aan de voorwaarden, nadien 
op strafeinde de gevangenis verlaten. Het is maar de vraag of een vergaande 
individualisering van de strafuitvoering mee een toename van invrijheidstel-
lingen op strafeinde in de hand werkt én, indien dat het geval is, of dat wel 
wenselijk is. 

Bovendien roept die vraag ook een ander probleem op: de contra-indicaties 
en het sociaal reclasseringsplan. Is het voor veel gedetineerden nog een haal-
bare kaart om aan deze vereisten te voldoen? Snacken vermoedt dat striktere 
criteria voor een voorwaardelijke invrijheidstelling na de zaak Dutroux wel-
licht pasmunt waren voor het behoud van VI voor alle gedetineerden (Snacken, 
2007: 158). Alleszins lijkt het zo dat een aantal gedetineerden zeer moeilijk 
vervroegd een weg naar buiten vindt: geen gespecialiseerde behandeling mo-
gelijk, wachtlijsten, geen huisvesting, geen of weinig sociale contacten meer 
hebben, als recidivegevaarlijk beschouwd worden,... 

Bovendien worden de voorwaarden bij een vervroegde invrijheidstelling niet 
bepaald als een ‘lachterje’ ervaren, zo blijkt uit gesprekken met ‘ervaringsdes-
kundige’ gedetineerden in Andenne. Vooral het intrusieve karakter, ook voor 
de huisgenoten, wordt daarbij vermeld. Ook dat kan meespelen bij aanvragen 
tot vervroegde invrijheidstelling: men aanvaardt niet zomaar om het even wat 
aan voorwaarden, of men aanvaardt ze, maar kan er niet naar leven, met als 

Geleidelijke terugkeer of plotse overgang naar de samenleving?
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gevolg dat de kans nadien zeker bestaat dat men voor strafeinde opteert.28

Dat wil echter niet zeggen dat elke persoon die dicht bij strafeinde staat, op 
strafeinde de gevangenis verlaat (is er nog wel een invrijheidstelling, dan is dat 
hoogstwaarschijnlijk op ET). Anderzijds dienen we te vermelden dat veroor-
deelden tot een lange straf, zeker naarmate het strafrestant kleiner wordt, ook 
beginnen te rekenen. Immers, gaat men vervroegd vrij, dan wacht een proefpe-
riode van twee jaar (straf tussen 3 en 5 jaar) of van vijf tot tien jaar (tijdelijke 
criminele straf of minstens 5 jaar correctionele straffen) (art.71 WERV). Verlaat 
men op anderhalf jaar voor strafeinde de gevangenis met een VI, dan staat men 
in principe nog 2 jaar of zelfs 5 tot 10 jaar onder controle. Gedetineerden zijn 
daarmee kosten en baten aan het afwegen, zoals we dat allemaal zouden doen. 
Een gedetineerde met een beperkt strafrestant drukte het in volgende treffende 
bewoordingen uit: “Une libération anticipée, ça ne vaut plus la peine.” Tijdens 
een interview in de gevangenis van Andenne omschreef een personeelslid de 
beslissing om de ganse straf uit te boeten op een al even passende manier als 
‘un choix imposé’: men probeert eerst om vervroegd vrij te komen (tenzij dat 
al door de strafduur en eventuele wettelijke herhaling minder voor de hand ligt: 
bv. bij een kortere vrijheidsstraf met toelaatbaarheid VI op 2/3). Lukt dat niet, 
dan lopen de reacties uiteen, maar haken sommige gedetineerden ontgoocheld 
of gefrustreerd af en/of beginnen ze stilaan te rekenen. 

In Andenne lijkt de ‘keuze’ voor strafeinde daarenboven geen relatie te heb-
ben met het feit of men al dan niet seksueel delinquent is. Dit strookt niet met 
veronderstellingen die men vaker hoort. Wel zou het aandeel van seksuele de-
linquenten dat voor strafeinde ‘opteert’ ietwat groter kunnen zijn dan andere. 
Verder onderzoek moet dat uitklaren.
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28 Dat is overigens niets nieuws. In de V.S. stelde Petersilia (1990: 24) vast dat tot één derde 
van veroordeelden die een keuze hadden tussen een jaar gevangenisstraf of meerdere jaren 
in een ‘intensive supervision program’, opteerde voor de gevangenis. Jones (1996) rappor-
teerde over hoe een aantal invrijheidgestelden het toezicht buiten de muren moeilijk konden 
verdragen, waarna ze zich aanboden om het einde van hun straf in de gevangenis uit te zitten. 
Ook Santos beschrijft een gedetineerde die het zeer moeilijk heeft met ‘parole’ en bij zijn 
‘parole officer’ vraagt om hem terug te laten opsluiten gedurende het laatste deel van zijn 
straf (Santos, 2003, 43-54)
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5. Meer van hetzelfde?

Het blijft intussen uitkijken naar de impact van de invoering van de nieuwe wet 
op de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Voor enkele ca-
tegorieën zal het vanaf dan veel moeilijker zijn om op strafeinde de gevange-
nis te verlaten29 (zie daarover o.a. Verpoest en Vander Beken, 2007). Vraag is 
maar of deze categorieën nu op strafeinde de vrijheid terugvinden. Daarnaast 
ziet het er niet naar uit dat er grote wijzigingen in de invrijheidstellingen van 
langgestraften zullen plaatsvinden. Mogelijks zal dat betekenen dat strafeinde 
alleen nog aan belang zal winnen, zeker voor veroordeelden tot een vrijheids-
straf tot ca. 10 jaar. 

Daarnaast dient verwezen naar de relatie tussen de interne en de externe rechts-
positie. Pieters haalt zeer terecht deze band aan: 

“De interne en externe rechtspositieregeling kunnen niet los van elkaar 
gezien worden en zo moet de externe rechtspositieregeling conceptueel 
aansluiten bij de basisbeginselen van de interne rechtspositieregeling en 
gedragen worden door beginselen als het schadebeperkingbeginsel, het 
respecteringbeginsel, het participatiebeginsel, het responsabiliseringsbe-
ginsel, het herstelbeginsel, het  re-integratiebeginsel en het individualise-
ringsbeginsel. Een gammel detentieplan leidt in de regel tot een gammel 
en/ of laattijdig reclasseringsplan.” (Pieters, 2009)

Het valt nog te bekijken wanneer (bepaalde cruciale onderdelen van) de ba-
siswet, met de bepalingen over het detentieplan en detentietraject voorop, in 
gang vindt. Dat zou op zijn minst kunnen zorgen voor het nastreven van een 
zinvolle detentie-invulling, met een mogelijke impact en voorbereiding op en 
aansluiting bij het reclasseringsplan en -traject. 

Eén nuance daarbij: een systematische detentieplanning zou inderdaad pas echt 
de daad bij het woord voegen en het principe van de geleidelijke voorbereiding 
op de terugkeer naar buiten in de realiteit omzetten. Of de praxis daarmee 
sterk zou wijzigen, blijft anderzijds een open vraag. Dat hangt immers van vele 
factoren af, van investeringen in het gevangeniswezen, in het personeel, van 
overleg en duidelijke afspraken tussen alle betrokken actoren (Gemeenschap-
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29 Wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrecht-
bank, B.S. 13 juli 2007.
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pen, DG EPI, DG Justitiehuizen,...), enz. Een wet hebben is één belangrijk 
gegeven, de implementatie ervan een ander. Het ziet er bovendien niet naar uit 
dat de verdere invoering van de basiswet voor morgen zal zijn... 

Geleidelijke terugkeer of plotse overgang naar de samenleving?
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1. Inleiding

Het is geen sinecure om op een sluitende manier te stellen wat er nu net veran-
derd is in de Belgische gevangenissen pakweg de laatste dertig jaar, laat staan 
om vanuit die wetenschap een blik op de toekomst te werpen. Wie denkt dat 
de tijd stil bleef staan, slaat de bal mis. Vooral vanaf de jaren negentig waait 
er stilaan een nieuwe wind door de Belgische gevangenissen. Wie denkt dat 
de meet in zicht is, slaat echter ook de bal mis. De veranderingsprocessen in 
het gevangeniswezen zijn niet te vatten of te duiden in of door één wet, ook 
niet door de basiswet, al zal die laatste ook binnen dit bestek een prominente 
plaats innemen. Een gevangenis is een minimaatschappij, een soms wat ka-
rikaturale uitvergroting van de wereld erbuiten en evolueert net als die vrije 
samenleving. 

In een poging om lijnen te trekken in dit verhaal en om in enkele begrippen 
veranderingen te duiden, lijkt een ganse rist woorden die op ‘-ering’ eindigen 
nog niet zo slecht: juridisering, normering, uniformisering, modernisering, re-
gulering, enz. Voor wie dertig jaar geleden als leidinggevende op de werkvloer 
stond, zouden de volgende woorden echt wel vreemd geklonken hebben: her-
stelconsulent, interne en externe rechtspositie, expertise, zorg, trajectbegelei-
der, indicatoren, operationele doelstellingen, kinderbezoek, strategisch plan, 
HACCP1 normen, preventieadviseur, seksueel delinquenten, veiligheidsre-
gime, privacywet, noodplan, dossierinzage, ontwikkelcirkels, server, elektro-
nisch toezicht, beroepsopleiding, enz. Het zijn maar enkele voorbeelden. Wat 

1 Controleproces inzake productie en verwerking voedingsmiddelen uitgaande van de Euro-
pese Unie teneinde besmettingsrisico’s maximaal te reduceren.
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volgt, is een thematische benadering, een poging om vanuit enkele begrippen 
verleden, heden en toekomst beter te duiden. De keuze voor deze en geen an-
dere begrippen is – zoals elke keuze – voor discussie vatbaar.

2. Overbevolking en verouderde infrastructuur

De overbevolking en het verouderde gebouwenpark zijn de afgelopen decen-
nia niet weg te denken geweest. Het is een spijtige constante. Wat er ook moge 
veranderd zijn, vandaag de dag zijn schreeuwerige krantenkoppen in de trant 
van ‘middeleeuwse situaties’ en ‘schrijnende toestanden’ nog steeds legitiem. 
Minder dan vroeger, maar toch. En altijd wijzen die koppen op hetzelfde ge-
geven: de bijna perverse symbiose van overbevolking en verouderde infra-
structuur. De combinatie van beide factoren leidde ruim twintig jaar geleden 
aanvankelijk tot schrijnende toestanden. Het systeem was niet voorbereid op 
een dermate sterke en snelle stijging van de gevangenispopulatie; er was soms 
een tekort aan de meest elementaire zaken. Gedetineerden kwamen met twee 
of drie op cel in hygiënisch vaak deplorabele omstandigheden: geen stromend 
water, de geur van de chemische toiletten die geledigd werden, was niet te 
harden… 

Ondertussen is de overbevolking ingeburgerd. Het bed werd een stapelbed, er 
werd een stoel bijgezet en de celtafel werd een maatje groter. Heel wat cellen 
werden netjes ingericht als ‘duocellen’. Wachtlijsten voor ‘monocellen’ wer-
den gangbaar. De overbevolking kreeg materieel vorm en de feitelijke capaci-
teit van de gevangenissen wijzigde. Er kwamen enkele nieuwe gevangenissen 
en er werd op vele plaatsen gerenoveerd. Maar renovatie is geen nieuwbouw: 
de pisemmer maakt plaats voor het porseleinen toilet, de paravent blijft staan.

Vandaag de dag is de situatie qua infrastructuur reeds merkelijk beter dan en-
kele decennia geleden. We zijn echter de schaamte nog niet voorbij. Enkele 
gevangenissen zijn echt niet meer van deze tijd, her en der wordt er nog op 
matrassen op de grond geslapen en er blijft al jarenlang tussen capaciteit en 
populatie een gapende kloof van pakweg 1500 eenheden. Er is een jarenlang 
politiek en academisch debat geweest over wat en hoeveel er nu wel of niet 
moest bijgebouwd worden, over de gevangenis als ultimum remedium en over 
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het eeuwige risico op net widening: wat vandaag gebouwd wordt, zal morgen 
vol zitten. Enkele categorieën gevangenen verdwenen; de voorlopige invrij-
heidstelling als vorm van vervroegde invrijheidstelling werd meermaals bij-
gesteld; er waren enkele collectieve genades; wetswijzigingen (zoals de wet 
op de voorlopige hechtenis) werden doorgevoerd; het elektronisch toezicht 
diende soelaas te brengen. Finaal blijkt die overbevolking echt wel een harde 
blijver te zijn. Anderzijds hebben onze noorderburen ondertussen bewezen dat 
bijbouwen op basis van (lange termijn) prognoses ook niet per definitie een 
goede zaak is: zij zien zich nu geconfronteerd met leegstand. 

Vandaag ligt er hier te lande een masterplan2 voor. Het woord liegt er niet 
om: het is een erg ambitieus plan waarin een aantal duidelijke keuzes worden 
gemaakt. Het lijkt wel het doorhakken van een gordiaanse knoop: het gat tus-
sen capaciteit en populatie wordt dichtgereden, de altijd aanwezige budgettaire 
problemen worden weggewerkt via vormen van publiek-private samenwerking 
en een aantal gevangenissen – waaronder zelfs enkele kroonjuwelen –  zullen 
op termijn definitief verdwijnen. Realpolitiek, humane strafuitvoering, doch 
strafuitvoering. Op weg naar een pak nieuwe, qua schaal beheersbare, inrich-
tingen. Eindelijk inrichtingen voor geïnterneerden. 

Het Ducpétiauxmodel wordt in ere hersteld! De stervormige gevangenis was 
decennia lang in onbruik geraakt onder andere omdat ze te zeer geassocieerd 
werd met het regime van isolement waarvoor ze toentertijd ontworpen was. 
Hopelijk wordt de voormalige inspecteur-generaal ook nog in een andere zin in 
ere hersteld: die van bouwen met een achterliggende visie. De eerste plannen 
die op tafel liggen zijn in die zin hoopvol. Het zou goed zijn dat de bouw van 
een gevangenis niet stopt met het louter indienen van een behoeftenprogram-
ma bij de bouwheer. Het zou goed zijn dat de toekomstige uitbaters blijvend 
mee aan tafel zitten, dat ze de vinger aan de pols houden. Het zou goed zijn dat 
bij de bouw van nieuwe gevangenissen niet louter het veiligheidsdiscours het 
haalt, dat het niet enkel om tralies, sloten en veilige deuren gaat. Herstel, de-
tentiefasering, detentietrajecten, enzovoort: dit moet maximaal vertaald kun-
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2 Plan om het Belgische gevangenissenpark te moderniseren, gebaseerd op vier pijlers : reno-
vatie, nieuwbouw, inbreiding (uitbreiding capaciteit van bestaande sites) en nieuwbouw ter 
vervanging van enkele verouderde gevangenissen (zie Masterplan 2008-2012 voor een ge-
vangenisinfrastructuur in humane omstandigheden. Brussel, ministerie van Justitie, 18 april 
2008).
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nen worden in de stenen. Alles begint met een doordacht bouwconcept. Men 
mag hier niet over één nacht ijs gaan: misschien moeten de nieuwe gevange-
nissen wel net zo lang mee als de oude. 

3. Personeel

Het past om in dit kader ook iets over personeel te zeggen. Eigenlijk ligt de tijd 
van aanhoudende en zware personeelstekorten achter ons. De problemen die 
zich op dat vlak heden ten dage nog stellen, kennen geen vergelijk meer met de 
situatie van bijvoorbeeld tien jaar geleden. De ratio personeel/gedetineerden 
ligt in België naar Europese maatstaven zeer hoog. Dit wijst bovenal op de 
hoge inzet aan bewakingspersoneel. In verschillende Europese landen werd de 
afgelopen jaren gesnoeid in personeel met veelal implicaties op het regime van 
de gedetineerden: het verlengen van de nachtdienst met een geringe inzet aan 
penitentiaire beambten is daarvan een vrij klassiek voorbeeld. België deed dit 
niet. Ook de aangroei van andere beroepsgroepen (psychosociaal personeel, 
directie, enz) was vergeleken met enkele tientallen jaren geleden, explosief. 

Er werd door openbaar ambt en door de eigen organisatie veel geïnvesteerd 
in de loopbaan en de loopbaanstructuur van alle geledingen van het perso-
neel. Bijvoorbeeld: de basisopleiding van de penitentiaire beambten die een 
beschamende duur van twee weken kende, werd in eerste instantie opgetrok-
ken naar zes weken, in 2007 naar drie maand. Theorie en praktijk (via een 
mentorenwerking) worden in die periode met elkaar afgewisseld. Het was en 
is de ambitie om ieders loopbaan binnen de bewaking te laten beginnen met de 
basisopleiding; ook dit is ooit wel anders geweest. Maar ook hier is nog room 
for improvement: een echte penitentiaire school, een betere aansluiting van het 
klassiek onderwijs op dit stuk van de arbeidsmarkt, enz.

Oude evaluatiesystemen werden vervangen door de ‘ontwikkelcirkels’.3 Er 
werd ook hier getracht om de evaluatie van een medewerker een meer resul-
taatgerichte oriëntatie te geven (zie verder onder punt 6), om de doelstellingen 
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3 HR-tool waarbij de wederzijdse verwachtingen tussen functionele chef en medewerker be-
paald en vastgelegd worden via functie-, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek-
ken. 
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van de organisatie vertaald te krijgen tot op het niveau van de individuele me-
dewerker. De insteek wordt in die zin niet meer alleen wat iemand doet, doch 
ook wat zijn bijdrage is tot de voortgang van de organisatie.

4. Interne rechtspositie

Recht hebben op iets. Daar gaat het over. Een recht is iets dat je zonodig kan 
afdwingen. Een recht is iets dat men je maar kan afnemen op basis van ge-
gronde en gemotiveerde redenen. Een recht is iets dat je hebt, een gunst is iets 
dat je kan krijgen.

Weerom pakweg dertig jaar geleden was de term ‘gunsten’ beduidend meer 
courant dan de term rechten. De gedetineerden bevonden zich grotendeels in 
een gunstenstelsel. De penitentiaire mijlpaal terzake is hoe dan ook de ba-
siswet. Dat neemt niet weg dat ook in de jaren ervoor veranderingen geduid 
kunnen worden die wezenlijk waren, die een impact hadden op het regime van 
de gedetineerde en zijn rechtspositie, veranderingen die voor een nieuwe wind 
zorgden. Enkele niet willekeurig gekozen voorbeelden tonen ook aan dat de 
wind daarbij niet altijd uit de penitentiaire hoek kwam: 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen heeft ons geleerd onze beslissingen te motiveren, iets 
wat tot dan niet echt altijd de cultuur van het huis was; 

- De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is van 
toepassing op alle federale administratieve overheden. Ze creëert het recht 
van publieke toegang tot bestuursdocumenten. Ze geeft de aanvrager recht 
op inzage, uitleg en een (voor de gedetineerde eenmalig kosteloos) af-
schrift van de documenten in kwestie. Op zich lijkt dit nu soms evident: 
bijvoorbeeld de inzage van een gedetineerde in de verslagen van de psy-
chosociale dienst over hem was dat toen absoluut niet;

- De ministeriële omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 ging over de be-
scherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun om-
geving. De omzendbrief was een mijlpaal inzake de bezoekregeling in de 
gevangenissen. Hij voerde het tafelbezoek als regel in; bezoek achter glas 
werd de uitzondering, ook al stond en staat deze regeling soms haaks op de 
beschikbare bezoekinfrastructuur in sommige gevangenissen. De omzend-
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brief voerde daarnaast het ongestoord bezoek in en de verplichting tot de 
organisatie van activiteiten in het kader van de bescherming van de ouder-
kind relatie. Het is een omzendbrief die de bestaande Belgische penitenti-
aire traditie nog versterkt: sterke bezoekregimes, een vaak grote gericht-
heid op ‘buiten’ met een sterk ontwikkeld luik ‘externe contacten’ (bezoek, 
briefwisseling en telefoon) met daartegenover een soms nog relatief arme 
interne regimeontwikkeling. Indien de gemiddelde Belgische gevangenis 
doorgelicht zou worden op basis van een indicator à la ‘aantal uren buiten 
cel per dag’ zal ze niet altijd zo fameus scoren. Een doorlichting vanuit de 
invalshoek ‘externe contacten’ zou ons vaak bij de koplopers plaatsen.

Vooral vanaf de jaren negentig ontstaat er geleidelijk aan een ‘boom’ aan de 
meest uiteenlopende activiteiten in heel wat Belgische gevangenissen: spor-
tieve, educatieve, recreatieve, enz. Hier kan een synergie gezien worden tus-
sen wat de organisatie zelf aan (lokale) initiatieven ontplooit en de (Vlaamse) 
gemeenschap die mondjesmaat zijn bevoegdheden binnen het kader van de 
staatshervorming (‘de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op 
hun sociale re-integratie’) opneemt. Van een ondertekening van een protocol 
‘Hulpverlening aan gedetineerden’ door de ministers Demeester en Wathelet 
in 19944 met o.a. de toenmalige oprichting van welzijnsteams in de gevange-
nissen, komen we anno 2008 uiteindelijk uit op de volledige implementatie 
van het strategisch plan5 in alle Vlaamse gevangenissen. De bevoegdheden-
overdracht naar de gemeenschappen leidde op zich naar een soms betreurens-
waardig tweesporenbeleid, vanuit het gegeven van een verschillende politiek 
die door de onderscheiden gemeenschappen gevoerd werd en wordt. Dat de 
Vlaamse gemeenschap er uiteindelijk zo lang over gedaan heeft, heeft allicht 
o.a. te maken met de achillespees van elke overheid: koken kost geld…

4.1. De basiswet 

Eindelijk een wettelijke regeling van de strafuitvoering in de gevangenis! Ve-
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4 Zie decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 28 februari 1994, 
gewijzigd op 7 juli 1998 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de sociale hulp-
verlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie; B.S. 10 april 2001.

5 Plan goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 december 2000 dat moet leiden tot een 
degelijke uitbouw van sport, ontspanning, onderwijs, hulpverlening, vorming en beroepsop-
leiding in de gevangenissen door de Vlaamse voorzieningen.
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len deelden deze mening toen op 12 januari 2005 de ‘Basiswet betreffende het 
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden’ door het Parlement 
aangenomen werd. Tot dan waren de belangrijkste bronnen van penitentiaire 
regelgeving het Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen6 en een ganse 
rist ministeriële omzendbrieven. Een heleboel zaken hadden geen vorm van 
wettelijke grondslag. De ‘wet Dupont’ – ere wie ere toekomt – had een bijzon-
der lange aanloop gekend. De wet werd in feite in het jaar 1996 ‘aangekon-
digd’ in de ‘Oriëntatienota Strafbeleid en Gevangenisbeleid’ van toenmalig 
én huidig minister van Justitie Stefaan De Clerck. Gaandeweg werd na 12 
januari 2005 duidelijk dat net als het voorspel ook het naspel van lange adem 
zou zijn. 

Wie in de praktijk staat, stelt momenteel een zeer partiële implementatie vast. 
De implementatie wordt gevoeld van bijvoorbeeld een aantal basisbeginselen, 
van gesplitste structuren voor zorg en expertise op medisch, psychiatrisch en 
psychologisch vlak en van titel 6 van de basiswet, het luik orde, veiligheid en 
gebruik van dwang. De implementatie van de bijzondere veiligheidsregimes 
uit dit luik van de basiswet biedt een meerwaarde omwille van haar procedu-
rele garanties, maar komt niet tot zijn volle recht omdat het luik tuchtrechte-
lijke inbreuken en tuchtsancties van de basiswet nog niet geïmplementeerd 
werd. Zolang het immers niet duidelijk is welke tuchtsancties waar en wan-
neer kunnen en wat dan wel het maximumtarief mag zijn, vervalt in wezen in 
veel gevallen de strikte noodzakelijkheid om op een veiligheidsregime terug 
te moeten vallen. In feite kan het ene niet zonder het andere. Op wat vanuit 
vele optieken het sluitstuk is, het beklagrecht, blijft het voorlopig wachten. 
De implementatie van een huishoudelijk reglement (art. 16 van de basiswet) 
is nakende. Elke rubriek zal een generiek luik (voor elke gevangenis geldend) 
en een specifiek luik (de verdere operationele uitwerking variërend voor elke 
inrichting) bevatten. De doorvoering van dat huishoudelijk reglement is zon-
der meer belangrijk. Het legt het dagelijkse leven in de gevangenis vast: de 
conformiteit aan de basiswet en eventueel andere regelgeving is daarbij de 
voortdurende toetssteen. Het gaat hier m.a.w. over veel meer dan over de im-
plementatie van één artikel van de basiswet. Het zal voor veel inrichtingen 
geen sinecure zijn om de gestelde norm te realiseren: recht op 2 uur sport per 
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6 Koninklijk Besluit houdende Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen van 21 mei 
1965, B.S. 25 mei 1965.
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week, dagelijks bezoek voor beklaagden, enz. Tot slot loopt er een pilootpro-
ject inzake het detentieplan.

Op twee simpele vragen kan alvast met een volmondig ‘ja’ geantwoord wor-
den. Heeft de basiswet bijgedragen (en zal ze dat verder doen) tot een meer hu-
mane detentie én heeft anderzijds de basiswet bijgedragen tot een juridisering 
van het penitentiaire systeem? Tweemaal ja. 

Er blijft op het terrein binnen zeer veel onderscheiden geledingen nog altijd 
een vrij grote weerstand tegen de basiswet. Dit heeft met een aantal factoren te 
maken. De basiswet wordt vaak ervaren als de motor van dat lijstje woorden 
dat op ‘-ering’ eindigt: juridisering, uniformisering, regulering, enz. Procedu-
res zijn zwaarder geworden, motiveringen moeten gewikt en gewogen worden, 
de papierberg neemt aanzienlijke proporties aan… Op het terrein wordt door 
beide partijen (gedetineerden en penitentiaire beambten) vaak gedacht in ter-
men van toegenomen of verloren macht. Vaak vindt men of leeft de perceptie 
dat naarmate de basiswet geïmplementeerd wordt, het personeel aan macht 
inboet. Met de nodige angst en weerstand wordt uitgekeken naar elke volgende 
stap.

Dit is een erg belangrijke en fundamentele boodschap. Werd er in het verleden 
niet talloze keren gesteld dat wetswijzigingen inzake alternatieven voor de ge-
vangenisstraf slechts zin hebben of pas werken als ze ook gepaard gaan met een 
daadwerkelijke mentaliteitswijziging bij de mensen die het moeten uitvoeren? 
Dit is hier evenzo. Kwaliteit kan enkel gehaald worden indien de basis mee is. 
Indien het ‘van te moeten’ is, zal dit enkel leiden tot een verzuring van relaties, 
tot formalisering en tot arbeidsontevredenheid. De basiswet zet een berg regels 
uit, zorgt voor een terechte standaardisering maar behelst niet de regeling van 
de gevangenisorganisatie zelf, regelt niet het management van de organisatie, 
bevat daartoe geen strategie, kan an sich geen bepalende impact hebben op de 
bedrijfscultuur. Veel staat of valt in een gevangenis simpelweg met de kwaliteit 
van de relatie tussen een beambte en een gedetineerde. Wie zich al eens door 
verslagen van het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering en Onmen-
selijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) worstelt, zal onder 
de noemer ‘prisoner-staff relations’ vaak de bijna geijkte uitdrukking ‘building 
positive relations with prisoners’ terugvinden. Daarover gaat het. 

Binnen de gevangenismuren
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5. De gevangenispopulatie

De samenstelling van de gevangenispopulatie is de afgelopen dertig jaar gron-
dig gewijzigd. De landlopers zijn verdwenen, de vreemdelingen ter beschik-
king van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn grotendeels verhuisd naar de cen-
tra van Binnenlandse Zaken en ook de kortgestraften zijn door de regelgeving 
inzake elektronisch toezicht de facto niet zo manifest meer aanwezig binnen 
de gevangenismuren. Door de afschaffing van art. 53 van de wet op de jeugd-
bescherming (de mogelijkheid voor een jeugdrechter om een minderjarige bij 
plaatsgebrek voorlopig en voor een duur van maximum 15 dagen te plaatsen 
in een gevangenis) verdwenen ook de minderjarigen met uitzondering van een 
klein aantal uithandengegeven minderjarigen. 

In feite bestaat de hedendaagse gevangenisbevolking omzeggens simpelweg 
uit beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden. Om de overbevolking –  die 
in 2007, wanneer de detentiepopulatie meer dan 10.000 gedetineerden telde, 
een driest hoogtepunt bereikte –  te duiden werd lang gewezen naar de toename 
aan vreemdelingen, het buitenmatig gebruik van de voorlopige hechtenis en de 
toename van het aantal langgestraften die logischerwijze lang een plaats bezet 
houden. De proportioneel grootste stijging in de dagpopulatie de laatste tien 
jaar situeert zich echter bij de groep geïnterneerden: op 1 maart 2008 bedroeg 
hun aantal 994 eenheden.

Inzake het profiel van de hedendaagse gedetineerde is dit niet de enige veran-
dering die de afgelopen decennia plaatsvond. Naast de stijging van het aantal 
geïnterneerden is het meer dan een indruk dat ook bij de groep niet-geïnter-
neerden het aantal gedetineerden met psychiatrische stoornissen groter en gro-
ter wordt. Het aantal vreemdelingen steeg beduidend, net als hun diversiteit in 
termen van afkomst, al wordt hier het onderscheid tussen het criterium origine 
enerzijds en nationaliteit anderzijds steeds belangrijker. De ontsluiting van het 
Oostblok was hiervoor één van de redenen. De gevangenis werd – net als de 
vrije samenleving – meer en meer een multiculturele samenleving met een 
verhoudingsgewijze oververtegenwoordiging van het aantal vreemdelingen. 
De seksueel delinquenten, omzeggens afwezig zowat dertig jaar geleden, zijn 
heden ten dage een niet te verwaarlozen groep geworden. Ook zij drukken hun 
stempel op de dagdagelijkse realiteit. 

Binnen de gevangenismuren
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Het aantal druggebruikers en daaraan gekoppeld de ganse drugscène in de ge-
vangenis zijn onmiskenbaar geworden. Het gebruik van illegale en het onei-
genlijke gebruik van legale drugs is een tastbare, dagdagelijkse realiteit. De 
medicamenteuze druk op artsen en psychiaters is steil toegenomen. Na heel 
wat discussie deed in de jaren negentig methadon zijn intrede. Het uittekenen 
en implementeren van een coherent drugsbeleid blijft echter één van de moei-
lijkste uitdagingen. De aanwezigheid van drugs in een inrichting is immers 
vaak recht evenredig met stappen die bijdragen tot de normalisering van de 
gevangeniswereld: de toename aan bezoekfaciliteiten, het ongestoord bezoek, 
de bedeling van medicatie op dagbasis, enz.

Allemaal gaat het om wijzigingen die meer druk zetten op het systeem, die het 
dagdagelijkse samenleven er moeilijker op maken voor iedereen.

6. New Public Management

Ook de federale ambtenarij is er finaal niet aan ontsnapt. Stukken van wat vaak 
geduid wordt met het voor sommigen wat vies klinkende ‘new public manage-
ment’ zijn ondertussen mondjesmaat gangbaar geworden. De processen van de 
FOD justitie werden doorgelicht via een BPR (‘business process reenginee-
ring’), er kwam een herziening en een duchtige uitbouw van het organigram 
van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen dat finaal 
omgedoopt werd tot het Directoraat-generaal EPI (établissements pénitentiai-
res/penitentiaire inrichtingen). Er kwamen mandaten en managementplannen. 
Die plannen omvatten de uittekening van een missie, een visie en waarden 
voor de organisatie. Strategische (lange termijn), operationele (middenlange 
termijn) doelstellingen en projecten werden uitgetekend. Elke gevangenis 
heeft nu sinds enkele jaren zijn eigen operationeel plan. Daarin worden doel-
stellingen geformuleerd, resultaten vooropgesteld die men wil halen binnen de 
termijn van het komende jaar en die kunnen slaan op alle opdrachten die een 
gevangenis heeft. Dit is finaal gekoppeld aan de evaluatie van de eigenaar van 
dit plan, het inrichtingshoofd. Stilaan komen er indicatoren en wordt gepoogd 
om van sommige realiteiten meetbare realiteiten te maken.

Langzaamaan wordt er gescharnierd van een eerder taakgerichte naar een meer 
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resultaatgerichte organisatie. De vraag is niet alleen meer wat we doen maar 
ook en vooral wat we willen bereiken. Het stellen van prioriteiten, het uitwer-
ken van een strategie, het maken van een termijnplan en het aansturen van dit 
alles is een manier om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is een 
manier om iets te organiseren wat de basiswet niét regelt: de regeling van de 
gevangenisorganisatie zelf . Het verplicht een organisatie om bezig te zijn met 
zaken waartoe men anders niet komt omdat men – en dat zal altijd zo zijn en 
blijven – verzuipt in de operationele rompslomp, in het aloude brandjes blus-
sen. Het is een manier om een organisatie vooruit te laten gaan, te modernise-
ren.

Zolang dit denken in termen van efficiëntie en effectiviteit niet uitdraait op 
perfide kostefficiëntieredeneringen, op het kwalijke kantje van de ‘value for 
money’ gedachte, op lineair gesnoei, op het meten om te meten … is dit een 
aanpak die een meerwaarde biedt. Een gevangenis mag geen baronie zijn, ze 
moet deel uitmaken van een groter geheel en op een relatief voorspelbare ma-
nier aan strafuitvoering doen. Er moet anderzijds voldoende ruimte blijven 
voor lokale initiatieven en creativiteit. De ingeslagen weg doet dit verhopen. 

7. Besluit

In feite kan hier ten dele letterlijk de inleiding herhaald worden. Wie denkt dat 
er niets veranderd is, slaat de bal mis. Wie denkt dat de meet in zicht is, ook. 
Het tempo waaraan veranderingen binnen de organisatie op alle mogelijke ter-
reinen doorgang vinden ligt – net zoals in de vrije samenleving – beduidend 
hoger dan vroeger. Er zit echter nog heel veel in de pipeline. Het belang van de 
in de inleiding genoemde, ganse rist woorden die op ‘-ering’ eindigen zal in de 
toekomst onmiskenbaar nog groter worden. Men kan van deze organisatie niet 
zeggen dat ze niet in beweging is. 

Toch zijn misschien wel twee waarschuwingen op hun plaats, maar het zijn er 
twee die kunnen tellen. De steeds verder gaande juridisering mag niet leiden 
tot het verder afkalven van de informele processen die bijdragen tot de kwa-
liteit van de detentie of de arbeidssituatie. Humane detentie wordt niet enkel 
vastgelegd in sluitende juridische paragrafen en procedures. De kwaliteit van 
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een mensenleven hangt vaak af van de kwaliteit van de aangegane relaties. 
Hiervoor werd reeds door tal van anderen gewaarschuwd. Daarnaast blijft het 
bij de implementatie van de aan de gang zijnde veranderingsprocessen (en 
bovenal bij het verder invoeren van de basiswet) belangrijk dat iedereen mee 
is. Hiervoor kan de organisatie zich niet genoeg inspannen. Haar kwaliteit, per-
formantie en niveau van dienstverlening wordt immers sterk bepaald door haar 
menselijk potentieel. In feite is dit tweemaal waarschuwen voor hetzelfde.

Binnen de gevangenismuren
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Koen Polfliet

De Vlaamse hulp- en 
dienstverlening aan 

gedetineerden of hoe 
de nieuwe wegen vaste 

vorm krijgen…1 

De hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap aan gedetineerden 
situeert zich op beleidsdomeinen van welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, 
werk, cultuur en sport. Het is een bewuste keuze om in de vrije samenleving 
erkende voorzieningen in te zetten ten behoeve van deze doelgroep. Op deze 
wijze accentueert men het belang van een laagdrempelig en continu hulp- en 
dienstverleningsaanbod en van de erkenning van de samenleving dat de burger 
omwille van een detentie niet uitgesloten wordt van zijn recht op hulp- en 
dienstverlening.

Alvorens enkele uitdagingen te beschrijven waar de Vlaamse overheid, de 
hulp- en dienstverleningspartners en de FOD Justitie in de toekomst mee te 
maken kunnen krijgen, is het aangewezen om kort te schetsen welke evolutie 
de Vlaamse hulp- en dienstverlening sinds de staatshervorming van 1980 heeft 
doorgemaakt en stil te staan bij de huidige stand van zaken.

1 Verwijzing naar de titel van de brochure ‘Hulpverlening aan gedetineerden. Op nieuwe we-
gen…’ over het samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap van 
1994.
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1. Een korte geschiedenis …

De Vlaamse Gemeenschap heeft in haar relatief korte bevoegdheidsgeschiede-
nis inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden enkele fundamentele 
stappen gezet. Een cruciaal keerpunt was de invoering van het strategisch plan 
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. 

Door de staatshervorming van 1980 werd de bijstand aan personen overgehe-
veld naar de gemeenschappen. Daardoor werd de Vlaamse Gemeenschap be-
voegd voor de maatschappelijke dienstverlening ten behoeve van gedetineer-
den.2 Een eerste structurele verankering van deze opdracht is terug te vinden in 
de oprichting van de diensten justitieel welzijnswerk door het Besluit van de 
Vlaamse Executieve van 24 juli 1985.3

Het samenwerkingsakkoord van 28 februari 19944 tussen het ministerie van 
Justitie en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap inzake de sociale hulp-
verlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie was een 
noodzakelijk voortvloeisel van de initiatieven die in de praktijk vorm kregen. 
De diensten justitieel welzijnswerk ontplooiden hun werking binnen de gevan-
genis, net als andere voorzieningen vanuit de gemeenschap, zij het dat dit voor 
deze andere voorzieningen toen nog niet expliciet in een regelgevend kader 
was opgenomen. Lokale samenwerkingsinitiatieven tussen deze voorzienin-
gen en de diensten van de gevangenis werden waar mogelijk opgezet. Het sa-
menwerkingsakkoord voorzag daarom in de oprichting van een welzijnsteam 
in elke gevangenis.

De Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

2 Art. 5, §1, II, 7° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 8 au-
gustus 1988 bepaalt dat de Gemeenschappen bevoegd zijn voor de sociale hulpverlening aan 
gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie.

3 Besluit van de Vlaamse Executieve van 24 juli 1985 houdende de voorwaarden inzake erken-
ning en subsidiëring van diensten voor forensische welzijnszorg, B.S. 28 november 1985.

4 Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de sociale hulp-
verlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re-integratie van 28 februari 1994, 
B.S. 18 maart 1994. Het samenwerkingsakkoord werd eerst door de Vlaamse regering goed-
gekeurd op 17 november 1993 en op 11 mei 1999 bekrachtigd door het  decreet houdende 
goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 28 februari 1994, gewijzigd op 7 juli 1998, 
tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de sociale hulpverlening aan gedetineer-
den met het oog op hun sociale re-integratie.
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De Vlaamse Regering keurde op 12 augustus 2000 het strategisch plan ‘hulp- 
en dienstverlening aan gedetineerden’ goed. Het uitwerken van dit plan was 
een aanbeveling van de tweede interdepartementale commissie ‘hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden’. Deze commissie kreeg de opdracht om een 
voorstel van strategisch plan uit te werken en voor te leggen aan de Vlaamse 
minister bevoegd voor bijstand aan personen, die het op haar beurt voorlegde 
aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering keurde op 19 juli 2002 het 
operationeel model voor de implementatie goed dat ervoor moest zorgen dat 
het strategisch plan ook in de praktijk zou worden uitgevoerd. Het strategisch 
plan heeft de bedoeling om een geïntegreerd beleid inzake hulp- en dienstver-
lening te voeren over de zes beleidsdomeinen5 heen. De minister van Welzijn 
werd aangesteld als coördinerend minister.

Het strategisch plan stelt in zijn missie dat de Vlaamse Gemeenschap het recht 
waarborgt van alle gedetineerden op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en 
dienstverlening zodat ook zij zich harmonisch en volwaardig kunnen ont-
plooien in de samenleving. Hiertoe werden vijf strategische doelen geformu-
leerd: het uitbouwen van een kwalitatief aanbod, het profileren van de hulp- en 
dienstverlening, het ontwikkelen van samenwerking- en organisatiestructuren, 
het verkrijgen en vergroten van het draagvlak en het ontwikkelen van een hu-
man resources management- en organisatieontwikkelingsbeleid. Er werden 
nieuwe functies gecreëerd om het strategisch plan in de praktijk te realiseren. 
Zo staat de beleidsmedewerker in voor de beleidscoördinatie van de hulp- en 
dienstverlening, de organisatieondersteuner voor de praktische coördinatie van 
de hulp- en dienstverlening en de trajectbegeleider krijgt de opdracht om met 
de individuele gedetineerde een hulp- en dienstverleningstraject uit te stippe-
len doorheen zijn detentie. Op de diverse niveaus dient er nauw samengewerkt 
te worden met de diensten van de gevangenis. Een Planningsteam Maatschap-
pelijke Dienstverlening (PMD), samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
diverse hulp- en dienstverleningsdomeinen en van de diensten van de gevange-
nis6, dient in te staan voor het lokaal beleid inzake hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden. Men koos ervoor om het strategisch plan in 2002 op te starten 

De Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

5 Welzijn, gezondheid, onderwijs, werk, cultuur en sport.
6 Samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse hulp- en dienstverleningsactoren (alge-

meen welzijnswerk, volwassenenonderwijs, VDAB, geestelijke gezondheidszorg, sociaal-
cultureel volwassenenwerk, sport, …) en van de diensten van de gevangenis (directie, psy-
chosociale dienst, penitentiaire beambten, …).
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in een pilootregio.7

Na de externe evaluatie van het European Centre for Work and Society 
(ECWS)8 van de uitvoering en samenwerking in de praktijk werden bijkomen-
de richtlijnen geformuleerd. Deze kregen vorm in een ‘gezamenlijk bijkomend 
implementatieplan Vlaamse Gemeenschap-Justitie betreffende het Vlaams 
strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ (BIP) van 15 ja-
nuari 20079, opgemaakt door de bovenlokale werkgroep Vlaamse Gemeen-
schap-Justitie en gevalideerd door de directeuren-generaal van zowel EPI10 
als Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het is de bedoeling om de realisatie 
van de gezamenlijke opdracht en de samenwerking tussen alle actoren bij het 
realiseren van hun respectieve taken te optimaliseren. De richtlijnen zijn van 
toepassing op de taakafbakening en samenwerking van alle betrokkenen bin-
nen het strategisch plan, met nadruk op de relatie tussen de gevangenisdirectie 
en de beleidsmedewerker en tussen de psychosociale dienst en de trajectbege-
leiders van justitieel welzijnswerk, inclusief hun onderling overleg. Het bijko-
mend implementatieplan wil ook de aansturing van de betrokken actoren en 
processen verduidelijken.

In 2008 ging de implementatie van het strategisch plan in een hogere ver-
snelling. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven 
Van Ackere maakte het mogelijk dat in alle gevangenissen in Vlaanderen en 
Brussel beleidsmedewerkers aangeworven werden om het plan daar verder uit 

De Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

7 Pilootregio in 2002: Antwerpen, Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Vanaf 2003 
werd Brugge hier aan toegevoegd. Dan was het wachten tot Hasselt in november 2006 het 
strategisch plan kon opstarten. Vanaf dan sprak men niet meer van een pilootregio. Op 1 
maart 2007 startte het plan in Gent en finaal werd het in 2008 ingevoerd in alle resterende 
gevangenissen. De gevangenissen in Brussel worden op een andere manier benaderd. Hier 
wordt meegeholpen aan het tot stand komen van een Brussels strategisch plan.

8 ECWS, Procesevaluatie van het implementatieproces van het strategisch plan hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden, augustus 2003, eindrapport.

9 De praktische uitvoering van het strategisch plan in de gevangenissen van de pilootregio werd 
geconfronteerd met samenwerking- en afstemmingsproblemen en –vraagstukken waarop de 
bepalingen van het strategisch plan en het operationeel model onvoldoende een antwoord bo-
den. Dit werd onder andere door de bovenlokale werkgroep Justitie - Vlaamse Gemeenschap 
vastgesteld wanneer zij in het kader van de evaluatie van de lokale samenwerking tussen 
Justitie en Vlaamse Gemeenschapactoren de gevangenissen van de pilootregio bezochten. 
Het bijkomend implementatieplan vertrekt vanuit een gemeenschappelijke opdracht en geeft 
aanvullende richtlijnen voor de verdere implementatie (bv. op vlak van onthaal en informa-
tie-uitwisseling tussen de psychosociale dienst en de trajectbegeleiders).

10 EPI: Etablissements pénitentiaires – Penitentiaire Inrichtingen.
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te werken. De minister investeerde ook extra in het algemeen welzijnswerk 
zodat de diensten justitieel welzijnswerk in alle gevangenissen in Vlaande-
ren de opdrachten van trajectbegeleiding en organisatieondersteuning konden 
uitbouwen. Maar ook andere Vlaamse ministers leverden inspanningen om de 
domeinspecifieke hulp- en dienstverlening aan gedetineerden te voorzien.

2. Waar staan we nu?

Elke gevangenis in Vlaanderen heeft een beleidsmedewerker van de Vlaamse 
overheid die instaat voor de uitvoering van het strategisch plan en de inhoude-
lijke coördinatie van de hulp- en dienstverlening. Er is ook één beleidsmede-
werker voor de drie Brusselse gevangenissen.

In al deze gevangenissen zijn trajectbegeleiders11 van het algemeen welzijns-
werk actief die instaan voor de individuele begeleiding van de gedetineerden 
met betrekking tot hun hulp- en dienstverleningstraject en dit in samenwerking 
met de verschillende hulp- en dienstverlenende en justitiële actoren. De Centra 
voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) stellen ook organisatieondersteuners ter 
beschikking die instaan voor een degelijke organisatorische onderbouwing van 
de globale Vlaamse hulp- en dienstverlenende activiteit in de gevangenis. De 
opdracht van het algemeen welzijnswerk wordt bepaald in de omzendbrief van 
6 december 2007.12

In twee gevangenissen waar geïnterneerden verblijven (Gent en Merksplas) 
hebben centra13 voor personen met een handicap een werking uitgebouwd.

De gezondheidszorg in de gevangenissen is hoofdzakelijk een federale mate-
rie. De hulp- en dienstverlening concentreert zich vooral op de drughulpverle-
ning en de preventie van besmettelijke ziekten.

De Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

11 De trajectbegeleiders en organisatieondersteuners behoren tot de diensten justitieel welzijns-
werk (JWW) van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

12 Omzendbrief van 6 december 2007 en 18 november 2008 betreffende de bijdrage van het 
algemeen welzijnswerk tot de uitbouw van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in 
het kader van het Vlaamse strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’. 

13 Centrum Obra in de gevangenis van Gent en ’t Zwart Goor in de gevangenis van Merks-
plas.
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In de omzendbrief van 29 juli 200814 wordt de bijdrage van de Centra voor 
Geestelijke Gezondheidszorg in het kader van het strategisch plan beschreven. 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Van Ackere 
maakte het mogelijk dat er 16 voltijdse equivalenten worden ingezet voor de 
hulpverlening van (ex-)gedetineerden met ernstige psychische problemen. 

In alle gevangenissen wordt onderwijs aangeboden. Artikel 75 van het decreet 
op het volwassenenonderwijs van 15 juni 200715 stelt dat het consortium vol-
wassenenonderwijs instaat voor de coördinatie en ondersteuning van de centra 
basiseducatie en volwassenenonderwijs bij de uitwerking van een onderwijs- 
en vormingsbeleid voor gedetineerden, de organisatie van het detecteren van 
de onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden en de begeleiding van 
het onderwijstraject. Om deze opdracht te vervullen beschikt elk consortium 
op wiens grondgebied zich een strafinstelling bevindt over een onderwijsco-
ordinator.16

De VDAB heeft vanuit de vroegere DESMOS-ervaring17 een programma 
uitgewerkt dat zij sinds 2001 aanbiedt in de gevangenissen. Dit programma 
bestaat uit informatie- en arbeidstrajectbegeleiding, gekoppeld aan persoons-
gerichte vormingen en sollicitatie- en assessmenttrainingen. Dit gebeurt in sa-
menwerking met Vokans.18

De Rode Antraciet vzw werd tot einde 2007 door het decreet betreffende het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk van 4 april 2003 (art. 36) erkend als vor-
mingsinstelling voor gedetineerden.  Door het decreet houdende flankerende 
en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, 
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14 Omzendbrief van 29 juli 2008 betreffende de bijdrage van de Centra voor Geestelijke Ge-
zondheidszorg tot de uitbouw van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in het kader 
van het Vlaams strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’.

15 Decreet betreffene het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, B.S. 31 augustus 2007 (er-
ratum, B.S. 27 december 2007).

16 Er zijn in totaal 13 onderwijscoördinatoren.
17 Het DESMOS-project (1998-2000) was een Europees project over arbeidstoeleiding voor 

(ex-)gedetineerden in de gevangenissen van Brugge, Dendermonde, Oudenaarde, Ruiselede 
en Hoogstraten.

18 Vokans: Vormings- en Opleidingskansen. Deze organisatie geeft assessmenttrainingen aan 
groepen gedetineerden. Op systematische wijze en met behulp van verschillende opdrachten 
observeren de begeleiders concreet gedrag om competenties vast te stellen.  Ze beoordelen 
op die manier hoe een gedetineerde functioneert of zal functioneren in een tewerkstelling.
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jeugdwerk en sport van 18 januari 200819 (het zgn. participatiedecreet) wordt 
De Rode Antraciet sinds 2008 gesubsidieerd om de participatie van gedeti-
neerden in hun directe sociale omgeving te realiseren en te bevorderen. Deze 
organisatie voorziet in gespecialiseerd cursuswerk voor gedetineerden en het 
penitentiair kader, sociaal-cultureel werk en sportpromotie. Concreet stelt De 
Rode Antraciet veertien sociaal-cultureel en cursuswerkers en zes sportfuncti-
onarissen te werk.20

In 2009 zullen er met alle gemeenten met een gevangenis op hun grondgebied 
convenanten afgesloten zijn om de reguliere bibliotheekwerking ook voor ge-
detineerden mogelijk te maken. 

De Vlaamse regering subsidieert, in het kader van het participatiedecreet, ook 
jaarlijks projecten die een diverse, duurzame en actieve participatie van kan-
sengroepen (waaronder gedetineerden) bevorderen.

De hierboven geschetste initiatieven gaan over de structureel ingevoerde 
vormen van hulp- en dienstverlening vanuit de Vlaamse Gemeenschap. De 
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden is in de praktijk uitgebreider en 
meer divers. Er zijn veel meer organisaties en personen, gesubsidieerd door 
de Vlaamse of andere overheden of gefinancierd door fondsen of andere spon-
sors, die op diverse domeinen aan een actieve hulp- en dienstverlening doen.

Een ‘externe evaluatie strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedeti-
neerden’21 van juni 2008 heeft dertig beleidsaanbevelingen geformuleerd. Op 
initiatief van de coördinerende minister van Welzijn, Volksgezondheid en Ge-
zin werd een aparte werkgroep opgericht die zich over deze aanbevelingen 
heeft gebogen. Voor elke aanbeveling werd beschreven wie op welk niveau 
(lokaal, bovenlokaal, Vlaams, …) welke actie dient te ondernemen.

Over een aantal aanbevelingen werd al uitsluitsel gegeven. De trajectbege-
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20 Hier bovenop wordt nog voorzien in 2,5 voltijdse equivalente staffuncties.
21 Hellemans, A., Aertsen, I., Goethals J. (2008). Externe evaluatie strategisch plan hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden. Eindrapport. Onuitgegeven eindrapport. K.U. Leuven, 
Faculteit rechtsgeleerdheid.
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leidingsfunctie van het justitieel welzijnswerk zal niet evolueren naar case-
management omdat de psychosociale begeleiding van de gedetineerde en de 
toeleiding naar de hulp- en dienstverlening centraal blijven staan. De organisa-
tieondersteuningsopdracht blijft een taak van het algemeen welzijnswerk. De 
beleidsaanbevelingen werden ook besproken met vertegenwoordigers van de 
verschillende beleidsdomeinen. Op basis van deze besprekingen zal de minis-
ter van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een aantal acties voorstellen aan 
de Vlaamse Regering.

3. Uitdagingen voor de toekomst

3.1. Grenzen aan de groei?

Het strategisch plan is een cruciale schakel in de uitbouw van een ruim en kwa-
litatief hulp- en dienstverleningsaanbod. Echter, de invoering ervan in de ge-
vangenissen betekent nog maar het begin van een proces van totstandkoming 
van verschillende vormen van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het 
opzetten van een overleg- en organisatiestructuur, het invoeren van centrale 
functies, het organiseren van voldoende draagvlak, het in kaart brengen van 
reële noden en behoeften, … zijn initiatieven die meerdere jaren in beslag 
nemen. Er dienen nog belangrijke inspanningen geleverd te worden om het 
structureel voorziene aanbod verder uit te bouwen.

We kunnen er van uitgaan dat door de grotere betrokkenheid van verschillende 
Vlaamse hulp- en dienstverleningsorganisaties niet alleen het aanbod groter en 
meer divers zal worden, maar ook dat hierdoor meer noden en behoeften zul-
len worden gedetecteerd. Noden en behoeften die op hun beurt vragen om een 
maatschappelijk antwoord. Het is de vraag hoe ver de inspanningen moeten en 
kunnen gaan in het ontwikkelen van een aanbod aan hulp- en dienstverlening. 
Bijna alle gevangenissen kampen met overbevolking en met (infra)structurele 
en logistieke hindernissen om op een adequate manier tegemoet te komen aan 
maatschappelijke evoluties, en de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 
is er daar één van. Hoeveel samenleving kan een gevangenis met andere woor-
den aan? En hoe kan een gevangenis zich beter openstellen voor de samenle-
ving?
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3.2. Meer vraag tot formalisering

Waar vroeger een mondelinge overeenkomst met de gevangenisdirecteur vaak 
voldoende was om een aanbod in de gevangenis te realiseren, komen we meer 
en meer tot de vaststelling dat een formalisering van de onderlinge samenwer-
king zich opdringt. Hulp- en dienstverleningsorganisaties willen formeel be-
vestigd zien dat hun investering in de gevangenis garanties krijgt op de nodige 
ondersteuning en maximale kansen krijgt om de vooropgestelde doelen te be-
reiken. Soms is het komen tot een akkoord ook opgenomen in de regelgeving 
(bv. Convenanten gevangenisbibliotheek). Dergelijke overeenkomsten zijn 
een goede zaak omdat ze duidelijkheid verschaffen over ieders engagement en 
over de handelswijze, maar ook omdat ze perspectieven bieden op de haalbaar-
heid van het te realiseren project. Men werd en wordt nogal geconfronteerd 
met de beperkingen van niet (voldoende) uitgewerkte akkoorden (bv. wie staat 
in voor het onderhoud en de vervanging van computers die gebruikt worden 
in activiteiten aan gedetineerden; inrichten van een bepaalde activiteit; samen-
werkingsafspraken tussen diverse diensten).

De terechte vraag naar meer afspraken op papier bekrachtigt dat de inbreng 
van de hulp- en dienstverlening niet langer een facultatief gegeven is, maar een 
essentieel onderdeel van het gehele penitentiaire gebeuren. De Basiswet betref-
fende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden22 biedt in 
die zin de Vlaamse Gemeenschap belangrijke mogelijkheden (artikelen over 
de sociale hulp- en dienstverlening, het detentieplan, de vormingsactiviteiten 
en vrijetijdsbesteding, …) om haar verantwoordelijkheid op te nemen.

3.3. Eenheid in verscheidenheid

De sterkte van de gemeenschapsbijdrage ligt in het divers aanbod en de moge-
lijkheid om de verschillende dienstverlenende domeinen en organisaties aan te 
spreken op hun verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de hulp- 
en dienstverlening aan gedetineerden. Maar dit is tevens de zwakte. Verschil-
lende beleidsdomeinen, organisaties, diensten en personen geven op hun wijze 
en volgens hun mogelijkheden gestalte aan wat hun bijdrage aan de hulp- en 
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dienstverlening zou moeten zijn, waarbij vaak de eigen domein- en organisa-
tievisie en -belangen voorop staan. Men houdt bij de concrete invulling nog 
te weinig rekening met een maximaal op elkaar afgestemde uitvoering van de 
gezamenlijke opdracht van het strategisch plan.

Een grote uitdaging voor de Vlaamse Gemeenschapsactoren blijft bestaan in 
het vinden, behouden en stimuleren van de onderlinge samenwerking en af-
stemming. De invoering van diverse functies en opdrachten die gelieerd zijn 
aan een bepaald domein en aan een bepaalde dienst of organisatie maken deze 
onderlinge samenwerking op zijn minst gezegd complex, mede door het feit 
dat deze dienen gezien te worden binnen een context van justitiële diensten, 
functies, opdrachten, regelgeving en culturen. Het vinden van een juist even-
wicht in de samenwerking en in de onderlinge verhoudingen tussen de diverse 
gemeenchapsactoren enerzijds en tussen deze actoren en de justitiële actoren 
anderzijds is een permanente uitdaging. Het Planningsteam Maatschappelijke 
Dienstverlening tracht daar als overlegorgaan een antwoord op te bieden. Men 
wordt echter dagelijks geconfronteerd met elkanders opdracht, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden en daardoor ook met de grenzen en overschrij-
dingen ervan. Het operationeel model van het strategisch plan, noch het bij-
komend implementatieplan nemen hierover een duidelijk standpunt in. Naast 
het installeren van overleg, is er nood aan een bepaalde organisatie(onder-
steunings)structuur waarop de hulp- en dienstverlening maximaal beroep kan 
doen. In een aantal gevangenissen bestaat dergelijke structuur en werd ze nog 
vóór de implementatie van het strategisch plan geïnstalleerd, vaak op initiatief 
van gevangenisdirecties (bv. VOS-dienst23, culturele dienst, ECHO24, …). De 
Vlaamse Gemeenschap dient zich te bezinnen over hoe zij een dergelijke struc-
tuur ziet en welk statuut die dient te krijgen.

3.4. Toenemende professionalisering

De formele toekenning van opdrachten aan bepaalde diensten om hulp- en 
dienstverlenend op te treden ten behoeve van gedetineerden betekent een ver-
dere professionalisering van deze hulp- en dienstverlening. Een tendens die 
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ten aan gedetineerden op het vlak van educatie, cultuur, herstel en ontspanning.



215ACHTER TRALIES IN BELGIË

zich al voordeed bij de gevangenissen waar het strategisch plan al geruime tijd 
operationeel is, maar zich mogelijks ook zal voordoen bij de gevangenissen 
waar het strategisch plan recent is ingevoerd, is dat de door de gevangenis ver-
goede medewerkers (de zgn. vergoede vrijwilligers) vervangen worden door 
de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde beroepskrachten. Het gaat hier soms 
om mensen die reeds jaren met hart en ziel de gedetineerden op hun manier 
hebben bijgestaan. Het is aangewezen dat deze personen eventueel worden 
ingezet binnen het vrijwilligerswerk van hulp- en dienstverleningsorganisaties 
die actief zijn in de gevangenis.

Een verdere professionalisering mag niet betekenen dat het vrijwilligerswerk 
ten behoeve van gedetineerden overbodig wordt geacht. Een professioneel on-
dersteund vrijwilligerswerk kan veel betekenen voor de gedetineerden. Het 
getuigt hier maximaal van een persoonlijk engagement voor een doelgroep die 
door de maatschappij moreel verworpen en uitgesloten is.

3.5. About facts and figures…

Organisaties en diensten die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse 
overheid zijn al vertrouwd met het maken van beleidsplannen, met resultaat-
verbintenissen en het rapporteren over de geleverde inspanningen. Voor de 
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden is dat niet anders. De realisatie van 
het aanbod van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden is niet (meer) vrij-
blijvend. Men dient doelen voorop te stellen en resultaten te halen, men dient 
het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten te verantwoorden en men 
dient zorgvuldig om te springen met de ter beschikking gestelde middelen. 
Dat is noodzakelijk om een transparant beleid te voeren dat efficiënt omgaat 
met belastingsgeld. Echter, de contextgegevens maken het vaak moeilijk om 
de vooropgestelde doelen te realiseren, om de quota te halen, … Gevangenis-
sen waar de in- en uitstroom van gedetineerden groot is, kennen vaak heel 
wat deelnemersuitval en bruuske stopzettingen van opgezette begeleidingen. 
Daarom ook zijn de inspanningen die geleverd worden om kwaliteitsvol en 
efficiënt te werk te gaan minstens even belangrijk. De kwaliteitseisen die men 
aan hulp- en dienstverlenende organisaties stelt voor het realiseren van een 
aanbod aan de ‘vrije’ burger dienen gelijkaardig te zijn aan deze aan de ‘opge-
sloten’ burger. Het bewaken en garanderen van de kwaliteit en continuïteit van 
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de hulp- en dienstverlening vraagt een even grote zorg als het behalen van de 
cijfers. Kwaliteit dient vooral de norm te zijn. Het Planningsteam Maatschap-
pelijke Dienstverlening dient dit structureel in de werking in te bouwen en de 
inspanningen op dit vlak dienen ook te worden teruggevonden in de jaarrap-
porten.

3.6. Faciliteren 

De federale overheid heeft recent bekend gemaakt dat ze de gevangenisinfra-
structuur op korte termijn zal reorganiseren. Er zullen nieuwe gevangenissen 
gebouwd worden en grote renovatiewerken (modernisering) zullen uitgevoerd 
worden. Het is belangrijk dat de gemeenschappen betrokken worden bij de 
planning en dat men zal rekening houden met hun vragen en behoeften. Een 
goede inschatting maken van de noodzakelijke ruimtes om op een kwalitatieve 
manier aan hulp- en dienstverlening te doen is belangrijk.

Dat de federale overheid haar faciliterend beleid ten overstaan van de Vlaamse 
Gemeenschap ernstig neemt, mag blijken uit de recente beslissing om de hulp- 
en dienstverleners gebruik te laten maken van het interne telefoon- en compu-
ternetwerk van de gevangenis zodat ze optimaal kunnen functioneren.

De vraag is of dit op korte termijn voldoende tegemoet komt aan de uitdagin-
gen waar de hulp- en dienstverleningsorganisaties voor staan. Vanaf 1 juni 
2009 gaat immers het GedetineerdenOpvolgSysteem (GOS) van start. Het 
GOS is een beveiligd elektronisch webgebaseerd cliëntopvolgprogramma. Zo-
wel beleidsmedewerkers, organisatieondersteuners (en bij uitbreiding andere 
hulp- en dienstverleningscoördinatoren) en trajectbegeleiders van het alge-
meen welzijnswerk zullen hiermee permanent aan de slag gaan. Het systeem 
laat  trajectbegeleiders toe om de individuele gedetineerde die bij hen in bege-
leiding is trajectmatig op te volgen, het laat de organisatieondersteuner toe om 
het activiteitenaanbod praktisch te coördineren en het geeft onder andere aan 
de beleidsmedewerker de mogelijkheid om statistische informatie te genereren 
die gebruikt kan worden om het hulp- en dienstverleningsbeleid ten aanzien 
van gedetineerden op te volgen en bij te sturen. De snelle evolutie in de digita-
lisering van de samenleving daagt de hulp- en dienstverlening ook continu uit 
om hier (aan)gepast mee om te gaan.
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3.7. Naar een nieuw samenwerkingsakkoord 

Een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de FOD Justitie en de Vlaamse 
overheid over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden dringt zich op. 
Het eerste samenwerkingsakkoord dateert van 1994 en is grotendeels niet meer 
actueel en relevant voor de huidige situatie. Een nieuw samenwerkingsakkoord 
is een logische eerstvolgende stap volgend op de volledige implementatie van 
het strategisch plan in alle gevangenissen in Vlaanderen en op bepaalde ont-
wikkelingen die zich binnen Justitie hebben voorgedaan (bv. invoering van de 
basiswet, oprichting van de zorgteams).

Het kan ook de basis leggen voor het voeren van een gemeenschappelijk hulp- 
en dienstverleningsbeleid ten aanzien van gedetineerden. Een werkvorm die 
daaraan tegemoet komt is het uitwerken van een gezamenlijk (Vlaamse Ge-
meenschap en Justitie) beleidsplan per gevangenis.

3.8. Naar een decreet over de hulp- en dienstverlening

De Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden is nu vooral geregeld 
via het strategisch plan, het operationeel model en het bijkomend implementa-
tieplan. Er bestaat geen specifieke regelgeving dat een geïntegreerd aanbod aan 
hulp- en dienstverlening voor gedetineerden structureel verankerd. Een aantal 
decreten wijzen wel expliciet naar de opdracht ten aanzien van gedetineerden 
(bv. decreet op het volwassenenonderwijs, participatiedecreet, decreet op het 
sociaalcultureel volwassenenwerk), maar de gemeenschappelijke opdracht ten 
aanzien van deze doelgroep kent nog geen wettelijke basis. De opdracht van de 
centrale functies en hun onderlinge verhoudingen, de organisatie, het overleg 
en de onderlinge samenwerking tussen de diverse beleidsdomeinen zowel op 
lokaal als op bovenlokaal niveau moeten bij voorkeur structureel verankerd 
worden in een decreet. Dit zou de bekrachtiging zijn van de missie van de 
Vlaamse Gemeenschap ten aanzien van gedetineerden en hun directe sociale 
omgeving. Een wettelijke regeling zal meer (rechts)zekerheid bieden aan de 
doelgroep en aan de hulp- en dienstverleners en de continuïteit van de geboden 
hulp- en dienstverlening garanderen.
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3.9. Buiten begint binnen

Een blijvende zorg voor de hulp- en dienstverlening is de trajectmatige over-
gang van een detentiesituatie naar een invrijheidstelling. Nog steeds worden 
we geconfronteerd met het feit dat dit vaak een breuk met zich meebrengt. Er 
worden initiatieven25 genomen om daaraan tegemoet te komen, maar ze zijn 
nog te weinig uitgebreid en divers. De brug tussen samenleving en detentie 
loopt in twee richtingen. Het accent lag de laatste jaren vooral op het binnen-
brengen van de samenleving in de gevangenis. De maatschappelijke voorzie-
ningen blijken nog te vaak afwezig wanneer de in vrijheid gestelde burger de 
gevangenispoort achter zich sluit. Vooral de meest kwetsbaren worden hiermee 
geconfronteerd. De vraag stelt zich of de gedetineerde voldoende voorbereid 
wordt om het in de maatschappij opnieuw waar te maken. Het strategisch plan 
heeft tot doel dat de betrokkene zich ‘harmonisch en volwaardig kan ontplooi-
en in de samenleving’. Door de inbreng van de hulp- en dienstverleningsorga-
nisaties worden kennis, vaardigheden en houdingen aangeleerd, wordt respon-
sabiliserend opgetreden, wordt zorg en ondersteuning geboden en wordt een 
reikende hand geboden om de reclassering mee te helpen voorbereiden. Het is 
een bewuste keuze om in de samenleving bestaande voorzieningen ook in te 
zetten voor gedetineerden. Op die manier wordt laagdrempelig en vindplaats-
gericht gewerkt. Maar is dit voldoende? Moet er ook niet actiever worden ge-
investeerd in de maatschappelijke voorzieningen zodat de groep (ex-)gedeti-
neerden maximale kansen krijgt om zich in de samenleving te re-integreren 
en aldus zich harmonisch en volwaardig te kunnen ontplooien? De vraag naar 
opvang en begeleiding voor de burger en andere doelgroepen is groot en er 
gaan justitiële voorwaarden gepaard met de begeleiding van justitiecliënten. 
Dit zou de voorzieningen actief moeten aanzetten om een inclusiebeleid te 
voeren ten aanzien van deze doelgroep. Justitie en de maatschappelijke voor-
zieningen moeten in die zin nog meer inspanningen doen om elkaar te vinden, 
te begrijpen en te zoeken naar structurele oplossingen.

3.10. Empowerment

De hulp- en dienstverlening vanuit de Vlaamse Gemeenschap is vrijwillig. De 
keuzevrijheid om op het aanbod beroep te doen dient gerespecteerd te worden. 
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Maar eenmaal de keuze gemaakt, dient de gedetineerde rekening te houden 
met de gevolgen van zijn keuze. In die zin is het hulp- en dienstverleningsaan-
bod niet vrijblijvend. 

We moeten de gedetineerden maximaal ondersteunen bij het opnemen van 
die verantwoordelijkheid, ook in het kader van hun hulp- en dienstverlenings-
traject. Om hieraan tegemoet te komen wordt een opvolgingsmap (oasemap) 
ontwikkeld die ter beschikking zal staan van de gedetineerde. De conceptnota 
over deze map zegt hierover:

“Heel wat gedetineerden nemen deel aan hulp- en dienstverleningsactivi-
teiten die georganiseerd worden in de gevangenis. Vaak participeert men 
wel, maar registreert men niet. Nochtans kan het bijhouden van opgedane 
kennis, vaardigheden, evoluties en contactmomenten een waardevolle bron 
van informatie betekenen die de gedetineerde kan gebruiken niet alleen als 
logboek voor zichzelf of derden, maar ook als basis om op terug te vallen 
bij het uitwerken van de reclassering, wanneer hij overgebracht wordt naar 
een andere inrichting of bij zijn verdere hulp- en dienstverleningstraject in 
de vrije samenleving. De chronologie van deelname aan activiteiten, de be-
haalde attesten, de informatie die aanbodverstrekkers weergeven, kunnen 
uitingen zijn van een persoonlijk engagement tot zelfontplooiing en van 
een bereidheid om van het beschikbare hulp- en dienstverleningsaanbod 
gebruik te maken.”26

Er werd aan het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk de opdracht gegeven om 
dit instrument verder uit te werken zodat het in 2009 in gebruik kan worden ge-
nomen. Concreet gaat het om een meerbladige map die aan elke gedetineerde 
die hier wenst gebruik van te maken zal meegegeven worden. In de map kan de 
gedetineerde, in samenspraak met zijn hulp- en dienstverlener(s), tussenkom-
sten, afspraken, resultaten, … noteren.

3.11. Wederzijdse afhankelijkheid?

De Vlaamse Gemeenschap blijft in grote mate afhankelijk van de praktijken 
en ontwikkelingen die zich binnen het gevangeniswezen afspelen. Het is een 
uitdaging om hier tijdig en adequaat op te anticiperen. Hetzelfde geldt echter 
voor de federale overheid voor wat betreft praktijken en evoluties die zich 
voordoen op gemeenschapsniveau. Het realiseren van een ‘effectenrapport’ 
waarbij men vooraf onderzoekt wat het gevolg en de impact is van een beslis-

De Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

26 Polfliet K., conceptnota oasemap, versie 19 juni 2008, p. 1.
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sing op belendende domeinen zou getuigen van erkenning en betrokkenheid. 
De uitvoering van de opdracht van de Vlaamse Gemeenschap heeft ook gevol-
gen voor de taken van bepaalde diensten van de gevangenis (directie, psycho-
sociale dienst, zorgteam, personeelsleden die instaan voor de organisatie van 
de hulp- en dienstverlening). De vraag is of  alle partijen in een zelfde snelheid 
evolueren en zich aanpassen. De psychosociale dienst bijvoorbeeld, en vooral 
het maatschappelijk werk binnen deze dienst, wordt onlosmakelijk geconfron-
teerd met de impact die het algemeen welzijnswerk (maar ook andere hulp- en 
dienstverlening) heeft op hun eigen opdracht.

Justitie en Vlaamse Gemeenschap zijn het aan elkaar verplicht om constructief 
kritisch te blijven over elkanders werking. Het biedt, hoe moeizaam dit proces 
misschien ook verloopt, de beste garanties op het bewaken van de legitimiteit, 
de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van elkanders opdracht. Dit biedt 
potentieel voor de verdere groei van de eigen werking en van de onderlinge 
samenwerking.

De Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 
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Freddy Pieters

De strafuitvoerings-
rechtbanken: 

waar moet dat heen? 
hoe zal dat gaan?

1. Vóór 1 februari 2007

Hoewel in ons land sinds het midden van de negentiende eeuw de vrijheidsstraf 
het ‘ijkpunt’ is geworden van het straffenarsenaal, bleef het op het vlak van de 
externe rechtspositie van veroordeelden nog ruim anderhalve eeuw lang stil. 
Ter herinnering, de externe rechtspositie heeft betrekking op de extramurale 
aspecten van de detentie: de duur, strafonderbrekingen, vervroegde vrijstel-
lingen, strafeinde. In navolging van andere West-Europese landen kent België 
sinds de wet van 31 mei 1888 de voorwaardelijke invrijheidstelling (= VI), die 
een modaliteit van de tenuitvoerlegging is van de vrijheidsstraf, aldus het Hof 
van cassatie.1 Onder genoemde wet, beter gekend als de Wet Lejeune, was het 
de minister van Justitie die na minstens 1/3 en voor recidivisten ten vroegste na 
2/3 van de straf, de gunst van de VI verleende. Na meerdere decennia van kri-
tiek allerlei en vanuit verschillende hoeken op die wet, kondigde in 1996 toen-
malig minister van Justitie De Clerck in zijn ‘Oriëntatienota - Strafbeleid en 
Gevangenisbeleid’ een globale externe rechtspositieregeling aan, waarbij voor 
de VI de bevoegdheid zou worden overgedragen aan de rechterlijke macht. 
Door de misdaden gepleegd door Dutroux terwijl hij onder VI stond, kwam 
de wijziging van de VI in een stroomversnelling terecht, los van de rest van 
de externe rechtspositie. Vanaf 1 maart 1999 trad een grondige wijziging in 

1 Cass. 16 oktober 1950, Arr. Cass. 1950-51, 659.
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werking en werden de multidisciplinaire commissies voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, administratieve rechtbanken, bevoegd.2

Hiermee is, een enkele uitzondering zoals de internering van veroordeelde ge-
detineerden niet te na gesproken, het ganse arsenaal van positieve wetgeving 
met betrekking tot de externe rechtspositie van veroordeelden sinds de onaf-
hankelijkheid van 1830 tot en met 31 januari 2007 de revue gepasseerd. Want 
hoewel uitgaanspermissies, penitentiair verlof, halve vrijheid, beperkte deten-
tie, weekeindarrest, elektronisch toezicht, meerdere vormen van voorlopige 
invrijheidstelling en/of strafopschorting, tot zelfs de niet uitvoering van korte 
straffen wel degelijk gekend én toegepast werden in ons land, waren tot voor 
kort geen van allen in een formele wet geregeld. Voor sommige is nog steeds 
geen wet voorhanden (niet uitvoering van korte straffen), voor andere is er 
wel al een wet goedgekeurd maar is die nog niet van kracht. Die nog geldende 
‘niet-wettelijke’ regelingen zijn terug te vinden in omzendbrieven zonder veel 
samenhang, die niet getuigen van een coherente visie op de strafuitvoering. 
Bovendien kunnen ze op elk ogenblik eenzijdig door de minister van Justitie 
gewijzigd worden. Ze zijn vaak ontstaan als oplossing voor de ‘problemen van 
de dag’ – zo wordt sinds de genoemde oriëntatienota van 1996 ook door de au-
toriteiten niet langer verhuld dat de regeling van de voorlopige invrijheidstel-
ling voor straffen tot en met drie jaar alles van doen heeft met de strijd tegen 
de penitentiaire overbevolking. Kwalijk is dat nog maar weinigen, inclusief 
geoefende penalisten en criminologen, de laatste stand van zaken kennen van 
deze nochtans dagelijks toegepaste regelingen – die terugvinden is inderdaad 
geen sinecure.

Samen lezen van de grondwet en het strafwetboek leert dat straffen worden 
ingevoerd door de wet, opgelegd door de rechter en op verzoek van het open-
baar ministerie uitgevoerd door de uitvoerende macht. Het uitvoeren van een 
door de rechter uitgesproken vrijheidsstraf betekent echter niet dat de aard of 
de duur van de straf zou kunnen gewijzigd worden door de uitvoerende macht. 
Dat is nochtans wel nog steeds het geval in ons land, wat maakt dat ook op 
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2 Wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van 
de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de ge-
woontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 (B.S. 2 april 1998) en de Wet van 
18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 
(B.S. 2 april 1998 – erratum B.S. 7 augustus 1998).



223ACHTER TRALIES IN BELGIË

dit ogenblik een deel van de externe rechtspositieregeling ongrondwettelijk 
geacht wordt door bepaalde auteurs (Van Den Berge, 2006: 8-9).

2. Time for a change: 1 februari 2007

Vanaf 1 februari 2007 zijn delen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de 
externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodalitei-
ten (= WERV) van kracht. Zonder in detail te treden betreffen het: de door de 
minister van Justitie toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten (uitgaansver-
gunning, penitentiair verlof, onderbreking van de strafuitvoering) en de door 
de strafuitvoeringsrechtbanken (= SURB) toe te kennen strafuitvoeringsmoda-
liteiten (beperkte detentie, elektronisch toezicht, VI, voorlopige invrijheidstel-
ling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op 
overlevering) voor veroordeelden met vrijheidsstraffen waarvan het uitvoer-
baar gedeelte meer dan drie jaar bedraagt.

Wel gestemd maar nog niet in uitvoering zijn de meeste bevoegdheden van 
de alleen zetelende strafuitvoeringsrechter (= SUR).3 In hoofdzaak zijn dat 
dezelfde bevoegdheden als de SURB’s maar dan voor straffen tot en met drie 
jaar, maar daarnaast ook de ‘bijzondere bevoegdheden’ van de SUR (voorlo-
pige invrijheidstelling om medische redenen; herberekening van de strafmaat 
wegens samenloop; vervanging van een vrijheidsstraf door een werkstraf).

Ondertussen functioneren de SURB’s ruim twee jaar en beknopt herhaal ik 
enkele commentaren die ik al eerder formuleerde op de WERV en de wet van 
eveneens 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 
(Pieters, 2007, 2008):

- De gebrekkige legistieke kwaliteit van de wetten zorgt voor problemen. 
Bv. ontbreekt een definitie van wat een voorlopige invrijheidstelling met 
het oog op de verwijdering van het grondgebied is, en liet de wetgever 
na een bepaling te voorzien over een eventuele proeftijd en de duur er-
van bij dergelijke vervroegde vrijstelling. Zowel de SURB’s als het Hof 
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3 De SUR heeft actueel enkel een bevoegdheid voor het toekennen van de status van slachtof-
fer.
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van cassatie zijn daardoor genoodzaakt tot flink wat rechtsvinding – zelfs 
tot rechtscorrectie. Ondertussen heeft recent op 4 maart 2009 het Grond-
wettelijk Hof twee arresten geveld m.b.t. de WERV. Enerzijds stelt het 
Hof dat art. 96 WERV de art. 10 en 11 van de grondwet schendt omdat 
geen verzetsmogelijkheid is voorzien voor de veroordeelde ingeval van 
herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit.4 In het andere arrest stelt 
het Hof dat wanneer art. 53, 1ste lid WERV zo wordt geïnterpreteerd dat 
het een absoluut verbod inhoudt dat de veroordeelde zich op de zitting zou 
kunnen laten vertegenwoordigen door zijn raadsman, dit de artikels 10 en 
11 van de grondwet schendt. Er is echter geen schending van de grond-
wet indien dat artikel de interpretatie krijgt dat de veroordeelde zich niet 
kan laten vertegenwoordigen door zijn raadsman op een zitting waarop de 
SURB de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit onderzoekt.5 De 
gebrekkige legistieke kwaliteit blijkt ook uit de elkaar aan hoog tempo op-
volgende wetswijzigingen. De laatste en ondertussen zevende (!) dateert 
van 6 februari 2009 (B.S. 26 februari 2009), en handelt over het cassatie-
beroep.6 Meer bepaald over het ogenblik waarop de cassatietermijn ingaat 
voor het openbaar ministerie en voor de veroordeelde; over de verlenging 
van de cassatietermijn voor de veroordeelden tot de gebruikelijke duur 
van 15 dagen en over de noodzakelijke bijstand van een advocaat voor 
het aantekenen van cassatieberoep. Die wijzigingen worden gemotiveerd 
vanuit een gevaar voor gerechtelijke achterstand bij het Hof van cassatie 
door de veelvuldige beroepen door veroordeelden zonder rechtsgrond (De 
Swaef en Traest, 2007-08), de valse hoop bij de veroordeelden dat er een 
nieuw onderzoek ten gronde naar hun zaak zou komen en het feit dat er 
onduidelijkheid was over de precieze aanvang van de termijn voor cassatie-
beroep. Het feit dat in een arrest van 6 november 2008 het Grondwettelijk 
Hof7 het gelijkaardig artikel 116 §1 van de wet van 21 april 2007 op de 
internering vernietigde omdat de voorziene termijn van 24 uur onrede-
lijk kort is, wordt eveneens vermeld.8 In de praktijk heeft de verlenging 
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4 Arrest 37/2009 van het Grondwettelijk Hof.
5 Arrest 35/2009 van het Grondwettelijk Hof.
6 Ook in de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestes-

stoornis, die nog niet van kracht is, werd een gelijkaardige wijziging aangebracht.
7 Arrest 154/2008 van het Grondwettelijk Hof.
8 Verslag van de commissie voor de Justitie bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 

17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf 
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 
- Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, DOC 52 1408/004.
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van die cassatietermijn voor de veroordeelde van 24 uur vanaf de kennis-
geving per gerechtsbrief tot 15 dagen te rekenen vanaf de uitspraak, tot 
gevolg dat de vonnissen in de regel 13 dagen later in kracht van gewijsde 
treden en dus evenveel dagen later uitvoerbaar zijn. Dat betekent dat de 
veroordeelde ingeval van vervroegde vrijstelling of elektronisch toezicht 
evenveel dagen langer in de gevangenis blijft wat natuurlijk repercussies 
zal hebben voor de al overbevolkte gevangenissen. Maar het kan ook de 
veroordeelde zijn reclassering hypothekeren wanneer hij bv. moet instap-
pen in een dringend werk- of opleidingsaanbod.9 Dit toont nog maar eens 
aan dat rechtszekerheid en strikte procedurele waarborgen niet altijd te 
verzoenen vallen met een soepele strafuitvoering. De verplichting dat 
elk cassatieberoep moet ondertekend zijn door een advocaat lijkt mij dan 
weer niet echt te sporen met het responsabiliseringsbeginsel zoals dat in de 
Basiswet10 is vooropgesteld. Het door advocaat-generaal bij het Hof van 
cassatie Vandermeersch op het colloquium van 16 mei 2008 van de Hoge 
Raad voor de Justitie over de SURB’s gelanceerde idee om per gemeen-
schap één strafuitvoeringskamer te voorzien op het niveau van het hof van 
beroep, wint in het licht van deze laatste wetswijziging wat mij betreft nog 
aan belang.

- De ondermaatse voorbereiding van de implementatie van de wetten en 
het tot op de dag van vandaag ontbreken van overleg tussen de SURB’s 
en de directoraten-generaal die rechtstreeks betrokken zijn bij de externe 
rechtspositieregeling en de werking van de SURB’s: het DG Penitentiaire 
Inrichtingen, DG Justitiehuizen maar ook het DG Rechterlijke Organisa-
tie (Heimans, 2008). Overigens zal er ook met andere instanties overleg 
moeten komen, zoals met Dienst Vreemdelingenzaken, met diensten van 
de gemeenschappen, de private (forensische) hulpverlening, slachtoffer-
instanties, enz.
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9 Ondertussen is de ministeriële omzendbrief nr. 1794 van 7 februari 2007 die handelt over de 
externe rechtspositie gewijzigd. In die wijziging wordt voorzien dat de veroordeelde afstand 
kan doen van cassatieberoep in welk geval het vonnis dan kan uitgevoerd worden voor zover 
althans de cassatietermijn van het OM is verstreken. Tegen deze manier van werken pleit m.i. 
echter dat art. 60 WERV duidelijk stelt dat de vonnissen uitvoerbaar worden op het ogenblik 
dat ze in kracht van gewijsde zijn gegaan, en dat is in casu wanneer geen cassatieberoep meer 
mogelijk is. Afstand van beroep wijzigt de datum van het kracht van gewijsde niet. Boven-
dien is er constante rechtspraak dat afstand van cassatieberoep ten allen tijde kan worden 
ingetrokken, tot op de rechtzitting van het Hof. Wordt allicht vervolgd. 

10 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtpositie van gedetineerden van 12 janu-
ari 2005, B.S. 1 februari 2005. De wet is nog maar zeer gedeeltelijk van kracht. 
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- Het ontbreken van een wettelijke regeling over de strafbecijfering blijft 
een nodeloze bron van rechtsonzekerheid die na twee jaar werking had 
moeten weggewerkt zijn (Maes, 2008: 9-11).

- De hoge verwachtingen die gewekt zijn in hoofde van de slachtoffers 
en die tot op heden niet worden ingelost, o.m. wegens ontbrekende mid-
delen voor een performante database en ontbrekende mensen voor het 
invoeren van de data. Sinds het najaar 2008 wordt op het niveau van de 
Procureurs-generaal nagegaan wat schort aan de positie van de slachtof-
fers binnen de WERV en hoe hieraan kan geremedieerd worden. Naar 
aanleiding van die werkzaamheden bleek dat bij enkele strafuitvoerings-
kamers in het land de slachtoffers die wensen gehoord te worden, aan-
wezig mogen blijven voor de hele duur van de behandeling van de zaak 
van de veroordeelde, terwijl andere kamers die aanwezigheid beperkt 
houden tot strikt de duur van het horen van de slachtoffers. Gezien de 
wet stelt dat de zittingen niet openbaar zijn, en het gegeven dat slachtof-
fers geen partij zijn bij het behandelde geding, lijkt mij dat laatste het 
enige juiste standpunt te zijn.

- De ‘breuklijn’ die loopt tussen veroordeelden met straffen waarvan het 
uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt en veroordeelden met 
straffen waarvan dat gedeelte meer dan drie jaar bedraagt. Om redenen 
van efficiëntie, effectiviteit en kosten/baten stelde ik voor om de rege-
ling van de vervroegde vrijstelling voor straffen tot en met drie jaar te 
vervangen door een wettelijk ‘quasi-automatisme’. Dit is dat elke ver-
oordeelde nadat hij een bepaald gedeelte van zijn straf heeft ondergaan 
automatisch vrijkomt, tenzij het openbaar ministerie meent dat een ver-
vroegde invrijheidstelling op dat ogenblik niet is aangewezen of dat zich 
specifieke bijzondere voorwaarden opdringen. In dat geval zou het open-
baar ministerie het dossier van de veroordeelde daartoe (tijdig) bij de 
SURB aanhangig kunnen maken. 

Tijd om in te zoomen op twee problemen waarmee de Nederlandstalige Brus-
selse strafuitvoeringskamer in haar praktijk regelmatig worstelt. De interne 
en externe rechtspositieregeling kunnen niet los van elkaar gezien worden 
en zo moet de externe rechtspositieregeling conceptueel aansluiten bij de ba-
sisbeginselen van de interne rechtspositieregeling en gedragen worden door 
beginselen als het schadebeperkingbeginsel, het respecteringbeginsel, het 
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participatiebeginsel, het responsabiliseringsbeginsel, het herstelbeginsel, het 
re-integratiebeginsel en het individualiseringsbeginsel.11 Een gammel deten-
tieplan leidt in de regel tot een gammel en/ of laattijdig reclasseringsplan. Hoe 
vaak lezen wij niet in dossiers op het ogenblik dat veroordeelden al ruim in de 
tijdsvoorwaarden verkeren, dat negatief advies wordt verleend door de directie 
omdat nog geen uitgaansvergunningen of verloven zijn toegekend terwijl dat 
nodig is om werk, woonst, een begeleiding, enz. te realiseren? Hoe vaak lezen 
wij niet dat de PSD haar verslag niet tijdig klaar is wegens personeelstekort? 
Hoe vaak merken wij niet dat de directie systematisch PSD-verslagen vraagt, 
ook in dossiers waarin het nut daarvan uiterst marginaal is, zoals bij de vele 
tientallen bolletjesslikkers uit West-Afrika? Ondertussen blijven andere dos-
siers wel liggen. In 2008 verschenen meermaals seksuele delinquenten voor 
onze rechtbank, waarvoor het wettelijk vereiste gespecialiseerd advies ontbrak 
en de rechtbank de zaak dus niet ten gronde kon behandelen. Omdat de ver-
oordeelde zelf geen schuld heeft aan dat ontbreken van het advies en omdat 
sommigen al bijna een vol jaar zaten te wachten op een overbrenging naar een 
andere gevangenis ter fine van dat onderzoek, heeft de rechtbank de behan-
deling in voortzetting gezet en in een bepaald geval zelfs tot tweemaal toe. 
Zodoende kon onmiddellijk nadat het onderzoek klaar was de zaak ten gronde 
behandeld worden. Een afwijzing zou in die gevallen tot nog meer tijdverlies 
voor de veroordeelde hebben geleid. Door het niet tijdig voorhanden zijn van 
het wettelijk vereiste onderzoek, wordt flagrant afbreuk gedaan aan het subjec-
tief recht van elke veroordeelde dat zijn dossier tijdig en met kennis van zaken 
door een SURB onderzocht wordt. Terwijl binnen de penitentiaire administra-
tie op andere vlakken zoals qua personeel en management ontegensprekelijk 
vooruitgang is geboekt, moet vastgesteld worden dat de Basiswet nog altijd 
maar een zeer partiële implementatie kent.12 Eén en ander doet mij onwillekeu-
rig denken aan de waarschuwing van Matthijs (1974-75) die 30 jaar geleden 
meende dat het niet aangewezen was om de penitentiaire administratie haar 
toen nog uitgebreide bevoegdheden inzake de externe rechtspositie te ontne-
men en over te dragen aan de rechterlijke macht. Dergelijke ‘onteigening’ zou 
de penitentiaire administratie reduceren tot hotelhouders en sleuteldragers en 
hen demotiveren op het vlak van de re-integratie van veroordeelden. Het doet 
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11 Ook de commissie ‘Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerde en 
straftoemeting’, de zogenaamde commissie Holsters, onderschreef die stelling. 

12 Zie het hoofdstuk van directeur J. Van Poecke “Binnen de gevangenismuren” in dit boek. 
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mij dan ook waarlijk deugd, daar waar ik uit de beleidsverklaringen van de 
minister van Justitie voor 2008 en 2009 meende te moeten vrezen dat er op de 
rem zou worden gestaan op het vlak van de interne rechtspositie, vandaag een 
ervaren gevangenisdirecteur als M. Van Poecke een pleidooi te horen houden 
voor de Basiswet. Dat er op het terrein binnen de gevangenis bij veel geledin-
gen van het personeel nog steeds een grote weerstand blijft bestaan tegen die 
wet, vereist de nodige aandacht. Dat hier en daar wat wordt getemporiseerd 
en in de wet zelf al eens een termijn wordt verlengd, dat is geen ramp. Maar 
het zou ook voor de externe rechtspositieregeling bijzonder betreurenswaardig 
zijn mocht niet alles in het werk gesteld worden om de Basiswet zo gaaf mo-
gelijk te implementeren. 

Een tweede punt van zorg betreft de gebrekkige regeling van het statuut van 
de effectieve en de plaatsvervangende leden van de SURB’s, wat trouwens 
rechtstreeks verband houdt met de continuïteit en de kwaliteit van onze wer-
king. Door omstandigheden was onze kamer de voorbije twee jaar tweemaal 
gedurende meerdere maanden geconfronteerd met het ontbreken van een ef-
fectieve assessor sociale re-integratie. Wegens onvoldoende plaatsvervangers 
moest al gauw de meerwaarde biedende multidisciplinariteit opgegeven wor-
den en voor de vervanging van de assessor sociale re-integratie ook een beroep 
gedaan worden op de plaatsvervangende assessoren penitentiaire zaken.13 Eind 
2008 moest het aantal zittingen beperkt worden tot het minimum voorzien door 
het reglement van de rechtbank en kwamen een viertal zittingen te vervallen 
wegens onvoldoende beschikbaarheid van de slechts drie vervangers die nog 
effectief konden zetelen. In het najaar van 2008 ging een nieuwe proef door 
voor assessoren - het blijft opvallend hoe weinig ‘externen’ hieraan deelnemen 
en slagen. De geslaagden zijn in grote meerderheid ambtenaren (statutair of 
contractueel) uit vooral de DG’s Penitentiaire Inrichtingen en Justitiehuizen. 
Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten én de inzet van de geslaagden, meen 
ik toch dat het statuut niet van aard is om externen (advocaten, hulpverleners, 
...) aan te trekken terwijl ook zij een specifieke inbreng zouden kunnen hebben. 
De tijdelijkheid (maximum acht jaar) van de aanwijzing blijft een belangrijk 
struikelblok voor wie niet de garantie heeft nadien elders aan de slag te zul-
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len kunnen. Overigens geldt die maximale acht jaar voor alle leden van de 
SURB’s, en dat zal regelmatig voor een groot verlies aan know-how zorgen. 
Waarom niet zoals voor andere rechterlijke aanwijzingen (onderzoeksrechter, 
jeugdrechter) opteren voor telkens hernieuwbare tijdelijke aanwijzingen? Het 
onvoldoende of niet in rekening brengen van nuttige ervaring voor de financi-
ele anciënniteit werkt eveneens remmend voor externen. Maar ook ambtenaren 
met een lange ervaring en die tot een zeker niveau zijn opgeklommen verliezen 
geld indien zij naar de SURB zouden komen, waar maximaal zes jaar van hun 
anciënniteit geldt om hun wedde te bepalen. Zou hier opzet achter schuilen? 
Pas half 2008 kwam er eindelijk een aanvaardbare financiële vergoeding voor 
de plaatsvervangende assessoren... maar die geldt wel niet voor het eerste an-
derhalf jaar werking. Gebleken is ondertussen dat bezwaarlijk kan gesproken 
worden van een overvloed aan kandidaten voor de SURB, wat nog wel eens 
zuur zou kunnen opbreken om alle voorziene bevoegdheden van de SUR en 
de SURB in uitvoering te brengen. Het wordt hoog tijd dat men het statuut van 
alle leden van de SURB’s onderwerpt aan een globaal onderzoek, eerder dan 
de telkens opduikende problemen ‘cas par cas’ aan te pakken.
 

3. Wat nog op de strafuitvoeringsrechtbanken 

afkomt 

3.1. De wet externe rechtspositieregeling en de wet strafuit-

voeringsrechtbanken

De door de SUR toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten voor veroordeel-
den tot vrijheidsstraffen tot drie jaar kwamen al ter sprake. Aanvankelijk was 
vooropgesteld dat op uiterlijk 1 september 2009 dit deel van de WERV in wer-
king zou treden, maar dat is ondertussen uitgesteld tot uiterlijk 1 september 
2012. Hoewel de regeling ontegensprekelijk gericht is op een snelle output 
van veroordeelden, kan zij toch niet op tegen de uitermate gulle regeling zoals 
die nu in omzendbrieven is bepaald en valt het te vrezen dat de gevangenispo-
pulatie op korte termijn met verschillenden honderden, en mogelijk zelfs met 
meer dan duizend eenheden zal stijgen. Dat gegeven heeft in deze tijden van 
ernstig cellentekort allicht meegespeeld in dit uitstel. Kwantitatief gaat het hier 
overigens om een veelvoud van het aantal beslissingen dat nu jaarlijks door 
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de SURB’s wordt genomen. Om redenen van effectiviteit, efficiëntie en kos-
ten/baten moet ernstig onderzocht worden of een wettelijk quasi-automatisme 
geen betere oplossing zou betekenen (zie supra). 

Waarover men weinig hoort, is dat ook de inwerkingtreding van titel XI van 
de WERV, “De bijzondere bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter”, is 
uitgesteld tot uiterlijk 1 september 2012. Waar sommigen menen dat de be-
voegdheid voor de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen bij de 
penitentiaire administratie zou kunnen blijven, ben ik van een ander gedacht 
omwille van het grondwettelijk principe dat de aard en de duur van een door de 
rechter uitgesproken gevangenisstraf slechts kan gewijzigd worden door een 
rechter. En dus is het inderdaad aangewezen deze bevoegdheid aan de SUR te 
geven. 

De herberekening van de strafmaat ingeval van samenloop stelt meer proble-
men. Indien een veroordelend vonnis of arrest geen rekening heeft gehouden 
met een bestaande situatie van samenloop, kan de veroordeelde of het open-
baar ministerie dit aanhangig maken bij de SUR die, wanneer hij een misken-
ning van de wet vaststelt, met toepassing van de artikelen 58 tot 64 Swb de 
strafmaat moet herberekenen. Miskenning van de regels van de samenloop is 
natuurlijk geen nieuw fenomeen en voor het herstel daarvan werd en wordt 
courant toepassing gemaakt van het grondwettelijk genaderecht. Maar sinds de 
zaak Dutroux weigert de Koning nog langer genade te verlenen aan crimineel 
veroordeelden en aan seksuele delinquenten, ook wanneer het gaat om een lou-
ter technische strafvermindering zonder opportuniteitsafweging. En dus stelt 
zich nu in bepaalde gevallen een probleem. Het is daarom dat deze bijzondere 
bevoegdheid is toegekend aan de SUR. De soepele regeling zonder veel be-
perkingen contrasteert opvallend met de hoogst uitzonderlijke procedure bij 
het Hof van cassatie tot herziening van een in kracht van gewijsde getreden 
veroordeling (art. 441 tot 444 Sv). De in de WERV voorziene procedure betreft 
nochtans een situatie waarin volgens art. 443, 3° Sv. uitzonderlijk herziening 
mogelijk lijkt.

Ook bij de vervanging van de door de strafrechter uitgesproken vrijheidsstraf 
door een werkstraf, wordt een in kracht van gewijsde getreden veroordeling 
door de SUR gewijzigd. Namelijk wanneer het gaat om een vrijheidsstraf 
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waarvan het uitvoerbaar gedeelte één jaar of minder bedraagt en er nieuwe 
elementen zijn die de sociale, familiale of professionele situatie van de ver-
oordeelde in belangrijke mate hebben gewijzigd sinds het ogenblik waarop de 
straf werd uitgesproken. Wel zijn veroordelingen voor bepaalde feiten uitge-
sloten, zoals bv. bederf van de jeugd en prostitutie gepleegd met of met behulp 
van minderjarigen (zie art. 87 §2 WERV). Vooreerst is het wenselijk dat ook 
wat betreft de strafuitvoering kort op de bal wordt gespeeld en dat niet node-
loos wordt getalmd met de uitvoering van opgelegde straffen – maar hier knelt 
actueel het schoentje wel meer dan een klein beetje. Toepassing van dat ‘kort 
op de bal’-principe zou op zich het aantal dergelijke procedures beperken. Het 
valt echter te vrezen dat het nogal eens omgekeerd zal gaan werken en dat deze 
procedure zelfs zal ingesteld worden precies om tijd te winnen. Men moet 
goed beseffen dat ook in zaken waarin zowel in eerste als in beroepsaanleg 
(en zelfs na verwijzing door het Hof van cassatie) de grondrechter(s) wetens 
en willens een korte gevangenisstraf heeft (hebben) opgelegd, de WERV het 
mogelijk zal maken om nog eens te passeren bij de SUR. En zijn nieuwe in-
grijpende elementen sinds een definitief vonnis niet bij uitstek het voorwerp 
van het genaderecht, dat de rechterlijke beslissing laat bestaan en enkel de 
uitvoering van de straf wijzigt?

Hoewel ik beslist van mening ben dat de SUR en de SURB bijkomende op-
drachten moeten toegewezen krijgen die betrekking hebben op de uitvoering 
van straffen, sta ik huiverachtig om de SUR/SURB de bevoegdheid te geven 
om in kracht van gewijsde getreden veroordelingen alsnog te wijzigen. Voor-
eerst gaat dat strikt gezien al niet om strafuitvoering. Het rechterlijk kracht van 
gewijsde is bovendien een hoeksteen van ons recht, in die zin dat daardoor een 
einde wordt gesteld aan een geding en dat eenieder het door de rechter gegeven 
antwoord juridisch dient te respecteren. Men doet er voorzichtig aan om hier-
aan niet al teveel te ‘prutsen’. 

3.2. De internering van personen met een geestesstoornis

Een belangrijke en delicate materie die op de SURB’s afkomt, is de wet van 21 
april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis.14 
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Aanvankelijk was voorzien dat die wet uiterlijk op 1 januari 2009 in werking 
zou treden, maar dat is ondertussen achteruitgeschoven tot uiterlijk 1 januari 
2012. Globaal kan gesteld worden dat de nieuwe wet niet radicaal breekt met 
de oude wet bescherming maatschappij. Zowel onderzoeks- als vonnisgerech-
ten kunnen interneren; internering is geen straf maar een beveiligingsmaatregel 
van onbepaalde duur; het gaat om personen die zich schuldig hebben gemaakt 
aan een wanbedrijf of een misdaad en die op het ogenblik van de beoordeling 
door de rechtbank lijden aan een geestesstoornis. Anders dan in bv. Nederland 
is geen ‘getrapte toerekeningsvatbaarheid’ ingevoerd. Dat niet revolutionaire 
van de nieuwe wet belet niet dat belangrijke innovaties zijn geïntroduceerd. 
Naast en op gelijke hoogte van de maatschappelijke bescherming staat als ex-
pliciete doelstelling vermeld dat de geïnterneerde de zorgen verstrekt krijgt 
die vereist zijn met het oog op zijn re-integratie in de maatschappij. Er komen 
kwaliteitsnormen voor psychiatrische deskundigenverslagen. De SURB’s wor-
den bevoegd voor het verder beheer van de maatregel.15 Er zijn oplossingen ge-
komen voor een aantal juridisch-technische problemen, bv. voor de internering 
van veroordeelden waarvan de regeling in art. 21 van de actuele wet terecht 
wordt bekritiseerd. Dat artikel laat toe dat de internering van veroordeelden 
ook doorloopt nadat de duur van de oorspronkelijke straf is ondergaan. Voort-
aan zal wanneer het strafeinde nadert desgevallend via de vrederechter en de 
gedwongen opname een oplossing moeten geboden worden. Ook de gelijktij-
dige internering en uitvoering van een veroordeling is nu goed geregeld, mede 
doordat de beslissingsbevoegdheid bij dezelfde instantie ligt. Slachtoffers van 
geïnterneerden krijgen dezelfde rechten als deze van veroordeelden en zullen 
bv. kunnen gehoord worden. Mensen die daar beter voor geplaatst zijn dan 
ikzelf menen dat de wet in overeenstemming is met de hedendaagse weten-
schappelijke stand van zaken van de psychiatrie.

Blijft dat het een wet is die vooral procedures regelt en daarbij gebaseerd op 
en zelfs voor grote delen gekopieerd is van de WERV, terwijl het traject van 
de gemiddelde geïnterneerde toch wezenlijk verschilt van dat van de gemid-
delde veroordeelde. Het feit dat het om zorgbehoevende personen gaat, maakt 
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dat meer nog dan voor veroordeelden snel en soepel moet kunnen ingespeeld 
worden op de persoonlijke situatie en de noden van de geïnterneerde, terwijl 
we al vaststelden dat rechtszekerheid en procedurele waarborgen hun tol ei-
sen op het vlak van snelheid en soepelheid in de WERV. Het quasi ‘gebeton-
neerd’ traject der geleidelijkheid dat uitgetekend zit in de wet, correspondeert 
niet noodzakelijk met het verloop van een gepaste behandeling. Het is nu een 
courante praktijk in Vlaanderen dat een persoon nog voor hij definitief wordt 
geïnterneerd al in vrijheid is, en dat hij ter behandeling reeds in een psychia-
trische setting verblijft. Of nog dat bij zijn eerste verschijning voor de commis-
sie bescherming maatschappij er een valabel voorstel is voor behandeling. De 
bevoegde commissies stellen in zo’n gevallen bij die eerste verschijning van 
de geïnterneerde hem veelal vrij op proef. Geïnspireerd op een andere prak-
tijk in Franstalig België, én omdat er geen tijd was voor een grondige bespre-
king en desgevallend omvangrijke amendering van het wetsontwerp, maakt de 
nieuwe interneringswet die goede Vlaamse praktijk onmogelijk. Alvorens een 
invrijheidstelling op proef kan worden verleend, moet namelijk eerst al een an-
dere uitvoeringsmodaliteit (verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht,...) 
die een effectieve vrijheidsberoving impliceert, zijn verleend. Dit is zeer te 
betreuren en is voorwerp van eensluidende kritiek. M.i. moet dit nog voor de 
wet internering in werking treedt, aangepast worden.

Onder de titel ‘Diverse bepalingen’ staan belangrijke inhoudelijke innovaties, 
zoals de aanwijzing van een ‘zorgcoördinator’ (art. 120, lid 2) bij elke SURB 
om de samenwerking tussen justitie en de zorgsector te vergemakkelijken en 
om initiatieven te ontwikkelen die het mogelijk moeten maken de opvang van 
geïnterneerden te vergemakkelijken. Inrichtingen georganiseerd door privé-in-
stellingen, de gemeenschappen of de gewesten, of door lokale overheden die 
geïnterneerden opvangen, kunnen een subsidie ontvangen van de federale staat 
(art. 121). In haar toelichting bij de wet ging toenmalig minister van Justitie On-
kelinx uitgebreid in op hoe zij middelen had voorzien voor de uitbouw van een 
zorgnetwerk, de verhoging van de capaciteit voor geïnterneerden, bijkomende 
‘medium-risk’-plaatsen, multidisciplinaire zorgteams op de psychiatrische af-
delingen, versterking van de PSD’s, enz. Hoewel een nieuwe interneringswet 
nodig was, denk ik dat het vrijmaken van middelen voor de opvang en de 
verzorging van de geïnterneerden meer zal bijdragen tot het oplossen van de 
deplorabele situatie waarin zij zich anno 2009 in België nog steeds bevinden. 
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Ik vrees echter dat er nog heel wat (ook ideologisch) getouwtrek gaat komen 
tussen die verschillende instanties over het binnenhalen van die subsidies – ho-
pelijk leidt dat niet tot vertraging.

Spijtig genoeg moet opnieuw vastgesteld worden dat deze wet tekenen vertoont 
van haastwerk en dat zelfs gekende fouten uit de WERV werden overgenomen. 
Andermaal is het geen legistiek juweeltje – de Raad van State suggereerde on-
danks een spoedadvies ruim een dozijn tekstverbeteringen. Ondertussen stelde 
het Grondwettelijk Hof in het al genoemde arrest van 6 november 2008 dat 
meerdere artikels van de wet in strijd zijn met de grondwet. Verder blijven 
lacunes voortbestaan, zoals: Wat met een geïnterneerde vreemdeling die geen 
recht heeft op verblijf in ons land? Eén en ander belet niet dat de nieuwe wet 
beduidend meer rechtszekerheid biedt t.a.v. de indruk van willekeur die toch 
over de oude wet bescherming maatschappij hangt. De beslissingsinstantie is 
geprofessionaliseerd, ofschoon hier kritiek is op het feit dat niet voorzien is dat 
voor geïnterneerden een psychiater als assessor zetelt. Zelf vind ik dat geen on-
overkomelijk probleem – de rechter interneert toch ook op basis van een psy-
chiatrisch verslag zonder dat een psychiater lid is van de rechtbank? Het komt 
m.i. aan op kwaliteitsvolle psychiatrische verslagen. Bovendien kan de SURB 
altijd nog de psychiater horen. En trouwens, waar zou men die psychiaters 
moeten vinden om tegen een toch bescheiden wedde voltijds als magistraat 
van een SURB te gaan werken? 

Er rest nog wat tijd om de implementatie van de wet anders dan voor de 
WERV gedegen voor te bereiden. Er is daarmee binnen de medische dienst 
van de penitentiaire administratie al een voorzichtige aanvang genomen, 
en recent werden de SURB’s verzocht een bureel te voorzien voor de zorg-
coördinatoren – het is wel nog wachten op de man of vrouw zelve. In elk 
geval moet nu een strikte tijdslijn uitgezet en aangehouden worden om de 
overdracht van de bevoegdheden van de commissies tot bescherming van 
de maatschappij aan de SURB’s zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen. 
Het is mij verder onduidelijk waarop men zich baseert om vier bijkomende 
kamers voor het ganse land te voorzien. Zal er voldoende betaalbare en zelfs 
kosteloze kwalitatieve ‘medische bijstand’ voorhanden zijn waarop de geïn-
terneerde een beroep zal kunnen doen bij de verschillende procedures? 
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3.3. De terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrecht-

banken

De actuele ter beschikkingstelling van de regering (= TBR), geregeld door 
de art. 22 tot 26bis van de wet van 7 april 1930 tot bescherming van de maat-
schappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde 
seksuele strafbare feiten, moet uiterlijk op 1 januari 2012 vervangen zijn door 
de nieuwe terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (= TBS), 
geregeld in de wet van 26 april 2007.16 De SURB’s zullen bevoegd zijn voor de 
beslissingen te nemen in het kader van de uitvoering van deze bijkomende straf 
in criminele en correctionele zaken.17 Ook hier was aanvankelijk een vroegere 
datum van inwerkingtreding vooropgesteld, nl. 1 augustus 2009. Het zou wel 
de bedoeling zijn dat de SURB’s relatief gauw deze nieuwe bevoegdheid onder 
hun hoede krijgen.18

De TBS is dus een bijkomende straf voor een termijn van 5 tot 15 jaar, die in 
bepaalde gevallen door de grondrechter moet, in andere gevallen kan worden 
opgelegd. Blijkens de definitie te vinden in het toekomstig art. 34bis Swb, is de 
nadruk komen te liggen op de ernst van de gepleegde feiten die de integriteit 
van personen aantasten, eerder dan op de persoonlijkheid van de dader (die 
behept zou zijn met een aanhoudende neiging om strafbare feiten te plegen). 
Het doel is volgens datzelfde artikel de bescherming van de maatschappij, in 
casu nadat de opgelegde vrijheidsstraf is ondergaan.
 
Vóór het verstrijken van de effectieve gevangenisstraf moet de SURB beslissen 
of de TBS-gestelde hetzij van zijn vrijheid blijft beroofd, hetzij in vrijheid 
onder toezicht wordt gesteld. Ingeval van vrijstelling worden daarbij algemene 
en eventueel ook bijzondere voorwaarden opgelegd. Ingeval van vrijheidsbe-
neming kan de SURB uitgaansvergunningen, penitentiair verlof, beperkte de-
tentie en elektronisch toezicht toekennen zoals gekend uit de WERV. Na één 
jaar vrijheidsbeneming en nadien minstens om het jaar onderzoekt de SURB 
ambtshalve de mogelijkheid een invrijheidstelling onder toezicht toe te ken-
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nen. De onder toezicht in vrijheid gestelde kan na twee jaar dergelijke vrijstel-
ling en vervolgens om de twee jaar verzoeken om de ontheffing van de TBS. 
Ook hier kan gesproken worden van vooruitgang op het vlak van de rechtspo-
sitieregeling, waarbij de uit de WERV gekende garanties opnieuw opduiken. 

Op een alumnidag van het Vlaams Rechtsgenootschap Leuven op 7 maart 
2008 spraken de professoren Goethals en Verbruggen van “De duikboot van 
de herziening, de TBS” en bestempelden de wet als een sluipwet (2008: 376), 
wellicht omdat zij vermoeden dat een veel ruimere toepassing zal gemaakt wor-
den van de nieuwe TBS dan dat het geval is voor de TBR. Waar aanvankelijk 
de TBR een ‘strafmaatregel’ was exclusief gericht op recidivisten en gewoonte-
misdadigers, werd door de VI-wet van 5 maart 1998 een nieuw art. 23bis inge-
voerd in de wet bescherming maatschappij, waardoor vanaf dan bepaalde sek-
suele delinquenten zelfs op grond van hun eerste veroordeling ter beschikking 
konden gesteld worden. Deze wezenlijke verschuiving ging indertijd nog min 
of meer onopgemerkt voorbij, maar in de nieuwe regeling TBS wordt die ten-
dens verder doorgezet. In de toekomstige nieuwe artikels 34ter en 34quater 
van het Swb is een lijst van strafbare feiten opgenomen, waarbij ingeval van 
een veroordeling daarvoor de TBS kan of moet opgelegd worden ook wan-
neer het om een eerste veroordeling gaat. De band met recidive wordt verder 
losgelaten. Het is mij niet altijd duidelijk waarom bepaalde misdrijven wel en 
andere niet op die lijst staan – dit creëert toch een zeker gevoel van willekeur. 
Ik vrees trouwens dat in de toekomst meer en meer misdrijven aan die lijst 
zullen worden toegevoegd, zoals dat in Frankrijk het geval was voor de niet 
samendrukbare straffen, vaak naar aanleiding van gemediatiseerde misdrijven. 

Als voorzitter van een SURB had ik toch graag iets geweten over de caseload 
die op ons afkomt en dus over hoeveel dossiers het ongeveer gaat. Klaarblij-
kelijk wordt niet gedacht aan versterking voor de SURB’s. Ik maak mij trou-
wens zorgen over de overdracht van de dossiers conform art. 12 van de wet. 
Ofschoon wij indertijd op 1 februari 2007 bevoegd werden voor de eerder door 
de minister toegekende voorlopige vrijstellingen, beperkte detenties en elektro-
nische toezichten, hebben wij nooit het genoegen gekend die lopende dossiers 
te mogen ontvangen vanwege de administratie. Om met kennis van zaken te 
kunnen oordelen moeten wij natuurlijk gestoffeerde dossiers ontvangen, bv. 
om zicht te hebben op de evolutie doorheen de duur van de maatregel van de 
persoon in kwestie. Tijdige en gestoffeerde dossiers zijn op zich een evidentie, 
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maar zijn in casu des te noodzakelijker omdat het hier gaat om veroordeelden 
waaraan de grondrechter omwille van hun hoge maatschappelijke gevaarlijk-
heid de TBR oplegde.

4. Conclusie

Het bestaan van de wetten externe rechtspositie veroordeelden, internering en 
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbanken zijn op zich belang-
rijk – ons land hinkte op dit vlak duidelijk achterop en er was zelfs sprake 
van een ongrondwettelijke situatie die tot op heden nog deels bestaat. Het 
gaat bovendien om wetten met potentieel: de multidisciplinaire SURB’s; de 
procedurele waarborgen; de tegensprekelijkheid; de controle door het Grond-
wettelijk Hof; de plaats van het slachtoffer; enz. Maar dit is geen reden voor 
zelfvoldaanheid – het kan én moet beter. Nu enerzijds de SURB’s na twee jaar 
werking op kruissnelheid zijn gekomen voor de veroordeelden met straffen 
boven de drie jaar, en anderzijds de DG’s Penitentiaire Inrichtingen en Justi-
tiehuizen, slachtofferonthaal, centra voor geestelijke gezondheidszorg en psy-
chiatrische instellingen, enz. vertrouwd zijn met de werking van de SURB’s 
(en vice versa!), is het ogenblik gekomen om eens met de luizenkam door de 
verschillende wetten te gaan om waar nodig die aan te passen. Maar daarbij 
moet met één oog gelet worden op de coherentie tussen de verschillende wet-
ten (bv. procedures, termijnen, enz.), en met het andere oog op de specificiteit 
van de ‘doelgroepen’ – een geïnterneerde is heel wat anders dan een veroordeel-
de. Opnieuw dring ik aan op constructief overleg waarbij gezocht wordt naar 
oplossingen voor de problemen die zich stellen. De betrokken partijen moeten 
daarbij bereid zijn om afstand te doen van bepaalde dogma’s – ik noem hier 
niet toevallig de indertijd eenzijdig opgestelde ‘BPR’ van het DG Justitiehui-
zen, dat binnen dat DG de allure heeft gekregen van een onfeilbaar orakel van 
Delphi. 

Maar wat nu al is en wat zoals hierboven uiteengezet op stapel staat, zal allicht 
en hopelijk niet het einde van het verhaal zijn.19 Om redenen van doelmatig-

De strafuitvoeringsrechtbanken: waar moet dat heen? hoe zal dat gaan?

19 Volledigheidshalve moet vermeld worden dat de SURB’s op dit ogenblik ook al een welis-
waar uitzonderlijke taak hebben binnen het kader van de Overeenkomst van 30 november 
1967 betreffende het toezicht op de voorwaardelijk veroordeelde of in vrijheid gestelde per-
sonen, B.S. 31 oktober 1970.
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heid ligt het voor de hand de SUR en de SURB bijkomende bevoegdheden toe 
te kennen met betrekking tot de verschillende straffen en maatregelen van ons 
strafrecht.20 Waarom zou de uitvoering van de probatie niet onder de bevoegd-
heid van de SURB’s komen? Gezien zij anders dan de probatiecommissies een 
jurisdictionele bevoegdheid hebben, kunnen zij instaan voor alle bevoegdhe-
den van het beheer van de maatregel, inclusief de herroeping van de probatie. 
Ook op het vlak van de inning van de geldboetes (toestaan van betalingsfacili-
teiten) is nog werk weggelegd. Om redenen van logica en coherentie moet men 
er zich echter wel voor hoeden zaken die eigenlijk niet met de strafuitvoering 
te maken hebben toch onder de bevoegdheid van de SUR en de SURB te bren-
gen.

De strafuitvoeringsrechtbanken: waar moet dat heen? hoe zal dat gaan?

20 De Koninklijke commissaris voor de hervorming van het strafwetboek zag meerdere taken 
voor zijn ‘Executierechtbanken’, zelfs ingeval van toekomstige ontwikkelingen van het straf-
wetboek (zie Legros, 1985).
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Sonja Snacken en Dirk van Zyl Smit

Rechten van 
gedetineerden 

benaderd vanuit 
recente Europese 
ontwikkelingen1

Hoe hebben recente ontwikkelingen in penitentiaire regelgeving en -beleid op 
Europees niveau hun invloed uitgeoefend op de rechten van gedetineerden op 
nationaal niveau? Gezien het feit dat België als één van de weinige Europese 
landen vrij recent nieuwe penitentiaire regelgeving heeft geïmplementeerd, 
lijkt deze vraag voor sommigen misschien overbodig. Deze nieuwe regelge-
ving heeft lang op zich laten wachten, maar dat heeft wel als voordeel dat 
hierdoor heel wat van de nieuwste Europese toepassingen in de wetgeving 
konden worden ingebouwd. In werkelijkheid hebben de Europese wetgeving 
en beleidsnormen inzake vrijheidsberoving, zoals ook in andere domeinen, im-
mers geen statisch karakter maar zijn zij onderhevig aan evoluties. België zal 
dus net zoals de andere Europese staten het hoofd moeten bieden aan de situ-
atie dat penitentiaire normen voortdurend veranderen. In deze bijdrage nemen 
we recente Europese ontwikkelingen met betrekking tot vrijheidsberoving en 
de rechten van gedetineerden onder de loep, waarbij vooral wordt gefocust 
op deze zaken die zich na de goedkeuring van de Belgische Basiswet in 2005 
ontwikkelden. Het zijn immers deze ontwikkelingen die België en Europa heel 
wat uitdagingen en opportuniteiten zullen bieden bij het uitwerken van hun 

1 Dit hoofdstuk is gebaseerd op het boek European Prison Law and Policy: Penology and 
Human Rights (van Zyl Smit en Snacken, 2009). Het hoofdstuk werd uit het Engels vertaald 
door Karen Verpoest en Lies Coene.
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toekomstige regelgeving. 

1. Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens 

Wanneer men het heeft over de Europese regelgeving inzake mensenrechten, 
wordt uiteraard in de eerste plaats gedacht aan het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens (EVRM) en het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) dat het EVRM dient te interpreteren. De rechtspraak van het 
EHRM is echter slechts vrij recent een belangrijke bron voor het Europese 
penitentiair recht geworden. Men kan immers stellen dat tot het jaar 2000, het 
feit dat het EVRM procedureel werd nageleefd belangrijker was dan de manier 
waarop de gedetineerden in de praktijk behandeld werden (Livingstone, 2000). 
Maar sinds 2000 is er veel veranderd en deed het EHRM heel wat uitspraken in 
zaken die betrekking hebben op verschillende en uiteenlopende aspecten van 
de vrijheidsberoving. In zijn recente beslissingen inzake rechten van gedeti-
neerden, in het bijzonder in de zaken Hirst t. Verenigd Koninkrijk2 en Dickson 
t. Verenigd Koninkrijk3, gaf de Grote Kamer van het Hof een omschrijving van 
welke doelstellingen bij de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen in het al-
gemeen dienen te worden nagestreefd. Het belang van deze omschrijving mag 
niet worden onderschat daar ze voor het Hof een belangrijk hulpmiddel is om 
de nationale penitentiaire wetgevingen te evalueren. Bovendien kan a.d.h.v. 
deze omschrijving het doen en laten van de gevangenisautoriteiten worden 
beoordeeld wanneer zij mogelijkheden creëren voor de gedetineerden om hun 
rechten uit te oefenen om zo hun uiteindelijke re-integratie in de maatschappij 
te vergemakkelijken.

Dat het EHRM uitspraken kan doen over de Europese penitentiaire regelgeving 
en het mee kan ontwikkelen, heeft zeker zijn voordelen. Alle Europese staten 
behalve Wit-Rusland hebben het EVRM immers geratificeerd en dienen het, 
volgens de beginselen van het internationaal recht, in de praktijk toe te passen. 
De uitspraken van het Hof worden steeds met de nodige gretigheid opgewacht. 

Rechten van gedetineerden benaderd vanuit recente Europese ontwikkelingen

2 Hirst v Verenigd Koninkrijk (no 2) [GC] 6 oktober 2005.
3 Dickson v Verenigd Koninkrijk [GC] 4 december 2007.
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Ze genieten een zeer groot aanzien en zijn overal in Europa voer voor heel wat 
discussie en commentaren. Hoewel de impact van beslissingen van het EHRM 
op de nationale penitentiaire regelgevingen sterk uiteen kan lopen,4 blijken ze 
in de praktijk een duidelijke invloed uit te oefenen in alle Europese landen en 
niet enkel in die landen wiens penitentiaire regelgeving of beleid rechtstreeks 
het voorwerp uitmaakt van de beslissing. 

Maar ondanks deze sterktes, lijkt het EHRM bij het ontwikkelen van peniten-
tiaire regelgeving te worden gehinderd door de structuur zelf van het EVRM. 
Omdat het EVRM niet rechtstreeks handelt over het gevangeniswezen, ziet het 
Hof zich genoodzaakt om de algemene rechten en beginselen van het Verdrag 
te interpreteren en toe te passen op het gevangeniswezen. En niettegenstaande 
het duidelijke beeld dat men nu heeft over de rechten die gedetineerden dienen 
te behouden en de betere omschrijving van de doelstellingen van de vrijheids-
beroving, blijven de problemen bestaan. Sommige van deze problemen gaan 
gepaard met de ‘beoordelingvrijheid’, die het Hof aan staten dient te verlenen 
bij het beslissen over het feit of rechten gewaarborgd door het EVRM dienen 
te worden toegepast in een concrete zaak. De idee van een beoordelingsmarge 
is niet expliciet opgenomen in de tekst van het EVRM maar werd door het Hof 
ontwikkeld in het licht van het feit dat verschillende artikelen in het Verdrag 
een zekere beperking van het daarin voorziene recht toelaten. Dit concept is 
belangrijk geweest bij de interpretatie van artikelen 8 tot 11 van het Verdrag 
waarin nauwkeurig de beperkingsgronden worden omschreven, alsook in een 
aantal andere gevallen, zoals het stemrecht dat in artikel 3 van het 1e protocol 
bij het EVRM5 wordt bepaald en waarin wordt vermeld dat het recht kan wor-
den beperkt als gelijkaardige beperkingsgronden aanwezig zijn. 

De idee van de beoordelingsvrijheid wordt toegepast op twee manieren (Lets-
as, 2006). Ten eerste wordt het substantieel gebruikt om zaken aan te duiden 
waarvan het Hof gelooft dat ze beter kunnen worden beoordeeld door de na-
tionale instanties dan door haarzelf. Ten tweede wordt het meer structureel 
toegepast in zaken waar het Hof oordeelt de beslissing van de staat tegen welke 

4 Deze verscheidenheid in de impact van de beslissingen van het EHRM komen voor in alle 
rechtsdomeinen en zijn onvermijdelijk het resultaat van uiteenlopende rechtsculturen in de 
Europese staten (zie Krisch, 2008).

5 Protocol 1 bij de Conventie ter bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijhe-
den, 20 maart 1952 CETS 009.

Rechten van gedetineerden benaderd vanuit recente Europese ontwikkelingen
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de klacht wordt geuit niet teniet te doen, niet omdat ze gelooft dat de nationale 
instanties beter geplaatst zijn om de beslissing te nemen, maar wel omdat er 
over de zaak geen consensus is of er zelfs een dominant standpunt bestaat bij 
de verschillende staten die het EVRM ondertekenden.

Beide manieren van invulling van de beoordelingsvrijheid werden door het 
Hof gebruikt als rechtvaardigingsgrond om niet tussen te komen in zaken die 
betrekking hebben op het gevangeniswezen. De erkenning van de substantiële 
beoordelingsmarge is van beide vormen de minst controversiële en werd toe-
gepast in verschillende zaken die betrekking hebben op de rechten van gede-
tineerden. De concrete werking van de idee kan het best geïllustreerd worden 
a.d.h.v. een voorbeeld.6 In de zaak Klamecki t. Polen7 moest het Hof beslissen 
of gewone bezoeken van een vrouw aan haar opgesloten man gerechtvaardigd 
konden worden. Het werd niet betwist dat het weigeren van bezoek een beper-
king inhield van het recht van de gedetineerde op een gezinsleven zoals be-
paald in artikel 8(1) van het EVRM. Twee van de drie beperkingsvoorwaarden 
geformuleerd in artikel 8(2) waren duidelijk aanwezig: het stond vast dat de 
beperking werd opgelegd “in overeenstemming met de wet” en “in navolging 
van een rechtmatig doel”, i.c. het voorkomen van een samenzwering tussen 
man en vrouw. De vraag die restte, was of de beperking “noodzakelijk was in 
een democratische samenleving.” Bij het in overweging nemen van deze laat-
ste beperkingsgrond, waarschuwde het Hof in Klamecki dat het “de beoorde-
lingsvrijheid die aan de staten werd gegeven in acht zou nemen maar dat het de 
plicht was van de Staat om het bestaan van de nadrukkelijke maatschappelijke 
nood aan de beperking te bewijzen.” Dit betekende in de praktijk dat het Hof 
zou onderzoeken of de beperkingen die Polen gedurende een lange periode 
oplegde aan dergelijke bezoeken proportioneel waren aan wat vereist was in 
de individuele zaak. Dit onderzoek gaat niet zover dat het Hof zijn beslissing 
in de plaats kan stellen van deze van de Poolse instanties daar Polen beschikt 
over enige discretionaire ruimte. Elke beperking die voor het Hof verdedigd 
kon worden als zijnde proportioneel, zou toelaatbaar zijn en het hoefde niet 

6 Andere voorbeelden waarbij de substantiële beoordelingsmarge op dezelfde wijze werd ge-
analyseerd zijn de zaken i.v.m. de briefwisseling zoals Silver and others t. Verenigd Ko-
ninkrijk 25 maart 1983; juridisch bijstand, Campbell t. Verenigd Koninkrijk 25 maart 1992; 
huwelijk, Hamer t. Verenigd Koninkrijk [EcomHR] 13 december 1979; fouillering van ge-
vangenen Van der Ven t. Nederland 4 februari 2003; fouillering van bezoekers, Wainwright t. 
Verenigd Koninkrijk 26 september 2006; humanitair verlof, Ploski t. Polen 12 maart 2003. 

7 Klamecki t. Polen 3 april 2003.
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precies datgene te zijn wat het Hof in die omstandigheden zou doen. Maar het 
betekende wel dat het Hof het recht had te beslissen (en dit i.c. ook deed) dat 
het inperken van dergelijke bezoeken voor zo een lange periode niet strookte 
met de idee van de beoordelingsvrijheid. In deze zaak besliste het Hof dat de 
opgelegde beperking voor zo een lange periode onverdedigbaar disproportio-
neel was. 

Vanuit juridisch oogpunt is deze toepassing van de idee van de beoordelings-
marge weinig controversieel. Het wijst louter op de plicht van het Hof om de 
expertise van de nationale gerechtelijke instanties inzake het invullen van het 
begrip proportionaliteit in overweging te nemen en indien deze interpretatie 
redelijk is, deze te respecteren. Het spreekt het Hof echter niet vrij van zijn taak 
om zijn eigen visie te vormen en tot zijn eigen conclusies te komen in indivi-
duele zaken. In het licht van de ontwikkeling van penitentiaire regelgeving, 
wijzen zaken zoals Klamecki, waar het beginsel van de beoordelingsmarge het 
voorwerp van discussie uitmaakt, op de beperkingen van een rechtbank, in het 
bijzonder van een internationale rechtbank die ver af staat van de besluitvor-
ming, om een gedetailleerde regelgeving en beleid uit te stippelen. Toch blijft 
de tussenkomst van het Europees Hof substantieel daar ze niet alleen de beslis-
sing van de autoriteiten in deze zaak teniet heeft gedaan, maar de autoriteiten 
daarnaast ook wijst op het belang om duidelijk te argumenteren waarom de 
beperking van bepaalde rechten niet disproportioneel is in verhouding tot het 
nastreven van een rechtmatig doel.

De beslissing in Klamecki en vele gelijksoortige zaken kunnen worden ge-
plaatst tegen beslissingen waarin het structurele aspect van de beoordelings-
marge wordt beoordeeld, met name beslissingen die worden genomen naar 
aanleiding van uitlopende toepassingspraktijken in verschillende Europese 
landen en niet in het kader van individuele zaken. Een voorbeeld hiervan is 
de manier waarop het Hof heeft gereageerd op de weigering van het onge-
stoord bezoek aan gedetineerden.8 Alhoewel een stijgend aantal Europese lan-
den zulke bezoeken toelaat, pleiten landen die ongestoorde bezoeken ten allen 
tijde verbieden, dat een strikt verbod van deze bezoeken noodzakelijk is vanuit 

8 ELH en PBH t. Verenigd Koninkrijk [EcomHR] 21 oktober 1997; GS en RS t. Verenigd Ko-
ninkrijk [EcomHR] 10 juli 1991; Kalashnikov t. Rusland 18 september 2001 § 7; Aliev t. 
Oekraïne 29 april 2003 § 188.
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veiligheidsoverwegingen. Gedurende de voorbije jaren heeft het Hof, bij het 
behandelen van deze zaken, niet alleen de wenselijkheid van zulke bezoeken 
bevestigd, maar heeft ze ook erkend dat bezoek weigeren een beperking in-
houdt van het recht van (gehuwde) gedetineerden dat wordt voorzien in het 
EVRM. Het Hof bleef echter zeer beknopt in zijn redenering. Gelet op de be-
oordelingsmarge ging het Hof niet na of het verbod van dergelijke bezoeken 
eigenlijk wel in verhouding is tot het veiligheidsaspect dat men hiermee wil 
nastreven en of het proportioneel blijft als een gedetineerde voor een lange tijd 
in de gevangenis dient te verblijven. De idee van de beoordelingsmarge leidt 
er op die manier eigenlijk toe dat het Hof buiten spel wordt gezet en niet langer 
grondig onderzoekt of er al dan niet fundamentele rechten zijn geschonden bij 
de toepassing van een bepaald beleid in een individuele zaak. Het gebruik van 
de idee van de beoordelingsmarge in ‘structurele zin’ leidt ertoe dat het ont-
wikkelen van penitentiaire regelgeving door het Hof onmogelijk wordt, zelfs 
in die gevallen waar er, zoals i.c., op Europees niveau een duidelijke visie van 
het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT) en andere instan-
ties op dat vlak bestaat.

Gelukkig weigerde het EHRM niet systematisch om tussen te komen in die 
gevangenismateries waarover binnen Europa geen eensgezindheid bestaat. In 
de zaak Hirst, bijvoorbeeld, bleken de rechters verdeeld over het feit of de 
vraag of gedetineerden al dan niet zouden moeten kunnen stemmen een vraag 
was waar zij antwoord op konden bieden gelet op het feit dat hierover geen 
eensgezindheid bestond binnen Europa en het Hof dus volgens sommigen, in 
het belang van de gedetineerde, niet kon optreden tegen enige vorm van be-
perking van dit stemrecht.9 Echter, de meerderheid in zowel de Kamer, dat het 
dossier oorspronkelijk behandelde10 als de Grote Kamer, die de finale beslis-
sing11 nam, was toch bereid om de discussie rond het al dan niet beperken 
van het stemrecht te bekijken. Terwijl ze erkende dat landen een uitgebreide 
beoordelingsmarge hebben op dit vlak, kwam ze niettemin tot de conclusie dat 
“een dergelijke algemene, automatische en ongenuanceerde beperking van een 
dusdanig belangrijk recht,” i.c. het stemrecht van gedetineerden, “gezien moet 

9 Hirst t. Verenigd Koninkrijk (no 2) [GC] 6 oktober 2005, de afwijkende meningen van rech-
ters Wildhaber, Costa, Lorenzen, Kovler en Jebens en de afwijkende mening van rechter 
Costa.

10 Hirst t. Verenigd Koninkrijk (no 2) 30 maart 2004.
11 Hirst t. Verenigd Koninkrijk (no 2) [GC] 6 oktober 2005.
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worden als vallend buiten elke toegelaten beoordelingsmarge, hoe breed deze 
marge ook mag zijn en dus als onverenigbaar moet worden beschouwd met 
artikel 3 van het Protocol No.1 van het EVRM.”12 

Hoewel de beslissing van de Grote Kamer in Hirst op basis van verschillende 
gronden kan worden bekritiseerd,13 toont het aan dat het EHRM, door resoluut 
te erkennen dat in bepaalde zaken aan een “levensbelangrijk Verdragsrecht” 
voor gedetineerden wordt geraakt, soms tussenkomt in zaken waar ze op basis 
van de idee van de beoordelingvrijheid eigenlijk zou kunnen weigeren om tus-
sen te komen. Of het Hof daadwerkelijk zal tussenkomen zal niettemin afhan-
gen van de overtuigingskracht van de klagende partij dat haar rechten die zij 
geschonden ziet, van levensbelang zijn. En dit zal op zijn beurt afhangen van 
de algemene zienswijze van het Hof op de vrijheidsberoving. Feit blijft echter 
dat de weigering om sommige zaken, waarin er geen consensus bestaat tussen 
staten rond het voeren van een bepaald beleid, grondig te analyseren, ertoe 
leidt dat het ontwikkelen van penitentiaire regelgeving en beleid door het Hof 
vrij onvoorspelbaar wordt. Gelukkig is er de laatste jaren een tendens naar een 
grotere erkenning van rechten voor gedetineerden, ook in die gevallen waar de 
bepalingen van het EVRM waarop het Hof zich beroept beperkingsgronden en 
dus een zekere mate van beoordelingsvrijheid inhouden. 

Het Europees Hof heeft daarnaast ook verschillende EVRM-bepalingen die 
geen beperkingsgronden inhouden, dienen te interpreteren. Artikel 5 bijvoor-
beeld, kan worden geïnterpreteerd in die zin dat de gevangenisstraf als ultimum 
remedium moet worden toegepast, alhoewel deze interpretatie nog niet overal 
aanvaard wordt.14

Gedeeltelijk in contrast hiermee is de invulling door het EHRM van het verbod 
van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen zoals 
bepaald in artikel 3. Deze invulling heeft de ontwikkeling van het penitenti-

12 Ibid § 82.
13 De meerderheid van de Grote Kamer heeft de mogelijkheid van verlies van het stemrecht als 

rechtmatige straf voor veroordeelde gedetineerden niet helemaal willen verwerpen, zodat ze 
dit recht toch nog kunnen verliezen louter omwille van het feit dat ze opgesloten zijn. Wij 
geven de voorkeur aan de benadering van de rechters Tulkens en Zagrebelsky, die het feit 
dat gevangenen zouden lijden aan een ‘burgerdood’ voor wat het stemrecht betreft, volledig 
verwerpen.

14 Dit argument werd voor het eerst ontwikkeld in Snacken (2006).
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air recht heel sterk beïnvloed. Na een relatief trage start, nam het belang van 
artikel 3 in gevangenismateries vooral toe naar aanleiding van zaken zoals 
Peers t. Griekenland15 en Kalashnikov t. Rusland.16 In deze zaken stelde het 
Hof immers dat mishandeling niet opzettelijk moest gebeuren om beschouwd 
te worden als “onmenselijk of mensonterend” en dat de overbevolking in de 
gevangenissen op zichzelf vernederend kan zijn voor gedetineerden. 

Men mag echter niet uit het oog verliezen dat, ondanks deze belangrijke ont-
wikkelingen, het Hof meermaals heeft beslist en daarmee ook heeft aanvaard 
dat opsluiting voor de gedetineerden onvermijdelijk een beperking van ver-
scheidene rechten inhoudt, en heeft benadrukt dat de omstandigheden in de 
gevangenis voldoende ernstig moeten zijn om in strijd te zijn met artikel 3. 
Het herbeoordelen van deze ‘graad van ernst’ zoals hierboven vermeld, moet 
in het licht hiervan uiteraard positief worden onthaald. Het hanteren van deze 
drempel toont op zich echter aan dat het Hof belangrijke en dynamische beslis-
singen moet nemen over onderliggende normen. In de praktijk worden deze 
normen ook beïnvloed door wat beschouwd wordt als aanvaardbaar in de Eu-
ropese landen. In de eerste zaken die handelden over artikel 3, m.n. de zaak 
Tyrer t. Verenigd Koninkrijk, was het EHRM van mening dat het niet anders 
kon dan “beïnvloed zijn door de ontwikkelingen en de algemeen aanvaarde 
normen in het strafbeleid van de lidstaten van de Raad van Europa.”17 Terwijl 
dergelijk vergelijkend perspectief vaak in het voordeel kan zijn van de eiser,18 
bestaat het gevaar dat wanneer een eiser argumenteert dat een bepaalde situ-
atie onmenselijk of vernederend is, hoewel deze standaard van toepassing is in 
verschillende landen, de redenering van het Hof in het nadeel van deze eiser 
zal spelen. Het Hof dient te erkennen dat het EVRM een “levend instrument”19 
is en dient zich ten volle bewust te zijn van wat het Hooggerechtshof van 
de Verenigde Staten heeft verwoord als “evolving standards of decency that 

15 Peers t. Griekenland 19 april 2001.
16 Kalashnikov t. Rusland 15 juli 2002.
17 Tyrer t. Verenigd Koninkrijk 25 april 1978 § 31. Voor en gelijkaardige interpretatie van artikel 

5, zie ook Stafford t. Verenigd Koninkrijk [GC] 28 mei 2002 § 68.
18 Zie bijvoorbeeld het gebruik van een rechtsvergelijking in de beslissing van de Grote Kamer 

over het aanwenden van braakmiddelen in een inwendig onderzoek van een gedetineerde in 
Jalloh t. Duitsland [GC] 11 juli 2006 § § 53 en 77. Het feit dat dergelijke praktijk bij de meer-
derheid van de andere lidstaten van de Raad van Europa niet werd aangewend, diende als 
ondersteuning van de beslissing van het Hof dat deze praktijk onmenselijk en vernederend 
was en dus in strijd met artikel 3 EVRM. 

19 Selmouni t. Frankrijk [GC] 28 juli 1999 § 101.
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mark the progress of a maturing society.”20 Gelukkig heeft de Grote Kamer 
bij het Europees Hof bij zijn interpretatie van artikel 3 van het EVRM in de 
zaak Selmouni t. Frankrijk in 1999, opgemerkt dat “de steeds hogere stan-
daard die gehanteerd wordt op het vlak van bescherming van mensenrechten 
en fundamentele vrijheden dienovereenkomstig en onvermijdelijk een grotere 
vastberadenheid vereist in het beoordelen van inbreuken van de fundamentele 
waarden van een democratische samenleving.”21 De uitdaging voor het Hof 
zal er blijven in bestaan om dit nobele standpunt verder toe te passen in indi-
viduele zaken waar het nationale penitentiaire beleid in theorie sterk blijkt te 
verschillen van de praktijk. 

2. Het Comité ter Preventie van Foltering

In tegenstelling tot de behoedzame en soms moeizame ontwikkelingen inzake 
penitentiaire regelgeving door het EHRM, is het CPT sinds zijn oprichting een 
krachtig instrument gebleken in het benadrukken van het belang van een men-
senrechtelijke benadering van de vrijheidsberoving in Europa. Het CPT heeft 
zijn invloed uitgeoefend op praktisch elk aspect van het gevangeniswezen. De 
draagwijdte van het CPT is des te meer indrukwekkend omdat het Verdrag 
onder hetwelk het CPT operationeel is, het de taak geeft om via “niet-gerech-
telijke middelen met preventief karakter, m.n. het afleggen van bezoeken” “de 
behandeling van personen die van hun vrijheid beroofd zijn te onderzoeken 
en zo, indien nodig, de bescherming van die personen tegen foltering en tegen 
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing te verstevigen.”22 
Het CPT gebruikte zowel haar jaarverslagen als haar rapporten naar aanleiding 
van de bezoeken van individuele staten om, op een zeer effectieve wijze, haar 
standpunten over verscheidene aspecten van de vrijheidsberoving duidelijk te 
maken. Daarbij beperkt ze zich niet tot die situaties waarbij de gedetineerden 
moedwillig slecht behandeld worden. Zoals het CPT uitlegt in haar 2nd Gene-

20 Deze zin werd voor het eerst gebruikt in Trop t. Dulles 356 US 86 (1958) 100, als de norm om 
het grondwettelijk verbod op wrede en ongebruikelijke bestraffing toe te passen en om zo de 
straf van het verlies van burgerrechten teniet te doen. Dezelfde tekst werd bijgevolg gebruikt 
door het US Supreme Court om disproportionele beslissingen tot de doodstraf of levenslange 
straffen te vernietigen.

21 Selmouni t. Frankrijk [GC] 28 juli 1999 § 101.
22 Artikel 1 van het Europees Verdrag voor de preventie van folteringen en onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing 26 november 1987 CETS 126.
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ral Report:

“Of course, [the CPT] pays special attention to any allegations of ill-treat-
ment of prisoners by staff. However, all aspects of the conditions of deten-
tion in a prison are of relevance to the CPT’s mandate. Ill-treatment can take 
numerous forms, many of which may not be deliberate but rather the result 
of organisational failings or inadequate resources. The overall quality of life 
in an establishment is therefore of considerable importance to the CPT. That 
quality of life will depend to a very large extent upon the activities offered 
to prisoners and the general state of relations between prisoners and staff.”23 

Een andere sterkte van het CPT is dat ze de beleidsaanbevelingen, zoals ze 
worden verwoord in de Algemene Verslagen, kan baseren op de uitgebreide 
informatie die in haar landenrapporten worden vermeld. Deze landenrappor-
ten worden samengesteld met de medewerking van onafhankelijke leden en 
deskundigen die het voordeel hebben dat ze onbeperkte toegang krijgen tot de 
informatie, wat de kwaliteit van de informatie uiteraard aanzienlijk verbetert. 
Meer nog, men kan terugvallen op een multidisciplinaire expertise: vele van 
de CPT-leden en hun adviesgevers zijn specialisten met een achtergrond in 
geneeskunde, mensenrechten of penologie.

Het CPT is net zomin als het EHRM belast met het systematisch uitstippelen 
van penitentiair recht en beleid maar kan de flexibiliteit van haar opdracht 
wel gebruiken om dit, waar mogelijk, toch te doen. De CPT Standards,24 die 
het CPT uit haar Algemene Verslagen heeft gehaald, bieden een thematisch 
overzicht van de standaarden en aanbevelingen van het CPT die tijdens de be-
zoeken en uit de landenrapporten werden ontwikkeld. Om de samenhang tus-
sen de verschillende landenrapporten te garanderen, moeten deze goedgekeurd 
worden door de delegatie die het bezoek uitvoerde maar ook door het ganse 
Comité. Tevens stelt deze inductieve benadering het CPT in staat om de stan-
daarden steeds verder te ontwikkelen door in te spelen op nieuwe situaties die 
tijdens de bezoeken naar voren komen. Deze manier van werken impliceert ui-
teraard ook dat de vooropgestelde standaarden niet kunnen worden beschouwd 
als vaste regelgeving. Wetenschappers hebben echter analyses uitgevoerd op 
de nogal abstracte Algemene Verslagen en de rijkelijk met data gevulde lan-
denrapporten, zodat op die manier enigszins een systematisch overzicht kon 

23 CPT 2nd General Report [CPT/Inf (92) 3] § 44.
24 CPT The CPT Standards. “Substantive” Sections of the CPT’s General Reports [CPT/Inf/E 

(2002)1 Rev 2006].
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worden geboden van de standpunten en aanbevelingen die in de verschillende 
publiek toegankelijke bronnen van het CPT worden vermeld (Evans en Mor-
gan, 1999; Morgan en Evans, 2006).

Daar het CPT een specifieke niet-gerechtelijke taak heeft, kan zij niet op de-
zelfde directe wijze bijdragen tot het ontwikkelen van regelgeving als het Eu-
ropees Hof. Daar tegenover staat dat aan haar bevindingen aanzienlijke waarde 
wordt gehecht. Het CPT werd immers opgericht door middel van een Verdrag 
waarvan vrijwel alle Europese landen lid zijn, en ook het EHRM maakt uit-
voerig gebruik van haar bevindingen. Bovendien houdt het samenwerkings-
principe dat wordt bepaald in het Verdrag voor de lidstaten meer in dan enkel 
het faciliteren van de bezoeken door de delegatie. Het principe vereist ook dat 
“afdoend initiatief wordt genomen om de situatie in de lidstaten te verbeteren 
in het licht van de aanbevelingen van het Comité.”25 Het Comité heeft er op 
gewezen dat bij gebrek aan echte inspanningen om de situatie te verbeteren, 
ze verplicht zal zijn om haar toevlucht te nemen tot de ‘public statement’ zoals 
voorzien is in artikel 10 (2) van het Verdrag. 

Het CPT kan echter in de eerste plaats op niveau van het beleid een belangrijke 
rol spelen, daar haar toekomstgerichte aanpak ervoor zorgt dat haar aanbe-
velingen vooral gericht zijn op concrete verbeteringen die steevast beleids-
elementen omvatten. De flexibiliteit van de manier waarop het CPT werkt, 
geeft haar de mogelijkheid om snel te reageren op nieuwe situaties die zich 
kunnen voordoen. Zo heeft het stijgende gebruik van levenslange opsluiting in 
Oost-Europa bijvoorbeeld geleid tot nieuwe problemen, waarop het CPT heeft 
gereageerd door instellingen te bezoeken waar dergelijke gedetineerden opge-
sloten worden en aanbevelingen ter verbetering te doen. Deze aanbevelingen 
hadden onder meer betrekking op de mogelijkheden tot vervroegde vrijlating 
van deze levenslang gestraften26 en gingen dus verder dan de zaken die deze 
gedetineerden rechtstreeks aanbelangen. Deze aanbevelingen waren niettemin 
uiterst relevant voor het algemene beleid inzake deze levenslange gevangenis-
straffen.

25 Zie bijvoorbeeld CPT Lithuania Visit 2004 [CPT/Inf (2006) 10] § 6.
26 CPT Hungary Visit 2007 [CPT/Inf (2007) 24] § 33.
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3. Aanbevelingen van de Raad van Europa

De aanbevelingen van het Comité van ministers van de Raad van Europa ge-
nieten het voordeel dat ze specifiek ontworpen werden om nationale overheden 
duidelijk te begeleiden en te sturen in een aantal zaken die betrekking hebben 
op vrijheidsberoving. De meest recente aanbevelingen in het bijzonder, hebben 
ook expliciet invloed op de beslissingen van het EHRM en de rapporten van 
het CPT.

In zekere zin kunnen de ‘European Prison Rules’ (EPR) en de andere aan-
bevelingen gezien worden als een stap in de richting van een codificatie van 
Europese penitentiaire regelgeving en beleid, hoewel het wellicht overdreven 
is om het geheel van aanbevelingen als een echt wetboek te omschrijven. De 
aanbevelingen, zowel als de resoluties die daaraan voorafgingen, werden ge-
durende jaren aangenomen zonder daarbij veel aandacht te besteden aan even-
tuele overlapping of zelfs maar een consequent gebruik van terminologie. In de 
afgelopen jaren zijn er echter bescheiden pogingen ondernomen om de verwar-
ringen die hierdoor kunnen ontstaan, te verminderen: zowel de aanbevelingen 
van 2006, dit zijn de EPR, alsook de aanbevelingen over de Voorlopige Hech-
tenis,27 vervangen expliciet de aanbevelingen die hen voorafgingen. Meer nog, 
in november 2007 heeft de Raad van Europa een Compendium of Conventions, 
Recommendations and Resolutions relating to Penitentiary Questions gepu-
bliceerd waarin alle verouderde aanbevelingen en resoluties alsook deze die 
terdege werden vervangen door moderne up-to-date versies, werden geschrapt. 
De overbodige aanbevelingen en resoluties werden echter nooit formeel inge-
trokken. 

De aanbevelingen hebben verder het nadeel dat ze officieel nog steeds als 
‘niet-bindend’ worden beschouwd.28 Dit wil echter niet zeggen dat ze geen 
stijgende invloed hebben op het beleid en indirect, door hun toepassing door 
het Europees Hof, op de Europese rechtspraak.

27 Recommendation Rec(2006)13 on the Use of Remand in Custody, the Conditions in which it 
Takes Place and the Provision that Safeguards against Abuse.

28 Zie het voorwoord van Philippe Boillat, Directeur-Generaal van Mensenrechten en Wettelij-
ke Zaken van de Raad van Europa voor het Compendium of Conventions, Recommendations 
and Resolutions relating to penitentiary Questions (Straatsburg: Raad van Europa, 2007) 9.
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Op Europees niveau is er zelfs een aanzienlijke steun waar te nemen voor in het 
bijzonder de EPR 2006, die misschien wel worden gezien als de meest in het 
oog springende aanbevelingen inzake het gevangeniswezen en degene die het 
nauwst aansluiten bij een echte wetgeving. Dit standpunt wordt ook gedeeld 
door diverse Europese organen. De Europese Commissaris voor Mensenrech-
ten bijvoorbeeld, voor wie “de situatie binnen de gevangenissen” een priori-
teit was in 2006, besteedde heel wat aandacht aan de nieuwe EPR.29 In zijn 
Jaarlijks Activiteiten Rapport voor 2006 dat gericht was aan het Comité van 
ministers en de Parlementaire Vergadering, plaatste hij de vereiste voorzien in 
de EPR, nl. dat alle detentie zo georganiseerd moet worden dat de re-integratie 
van gedetineerden in de vrije samenleving vergemakkelijkt wordt, tegenover 
de praktijk waaruit blijkt dat te weinig wordt gedaan rond rehabilitatie en re-
integratie. Hij merkte ook op dat de EPR stelt dat bepalingen die de mensen-
rechten van gedetineerden schenden niet gerechtvaardigd kunnen worden door 
een gebrek aan middelen en dat meer moet gedaan worden om alternatieve 
straffen te creëren. Ook het Comité van ministers heeft manieren gezocht om 
bij te dragen tot het maatschappelijk aanzien van de EPR 2006 door verschil-
lende Europese initiatieven om de EPR te publiceren en haar implementatie op 
nationaal niveau te verzekeren, aan te moedigen.30

Individuele Europese staten alsook de burgers van deze staten hebben zich 
op diverse manieren bezig gehouden met de EPR. De EPR zijn, naast de of-
ficiële Engelse en Franse tekst, vertaald in ten minste 17 Europese talen. Meer 
staten hebben aangegeven dat de tekst toegankelijk is in hun nationale taal. 
Bovendien worden deze vertaalde EPR ook effectief gebruikt. De meerderheid 
van de staten die geantwoord hebben op een verzoek van het Secretariaat om 
informatie rond de implementatie van de EPR in hun land, wezen erop dat de 
European Prison Rules van 2006 een belangrijk deel uitmaken van de oplei-
ding voor penitentiair beambten in hun land.31

29 Jaarlijks Activiteitenrapport 2006 van Thomas Hammarberg, Commissaris voor de Mensen-
rechten van de Raad van Europa Straatsburg, CommDH (2007)3 (11 april 2007) 25-26.

30 Antwoord aangenomen door de Raad van ministers op 27 september 2006 op de 974e verga-
dering van de Afgevaardigden van de ministers van de Parlementaire Vergadering. Recom-
mendation 1747 (2006) on the European Prisons Charter (CM/AS (2006) Rec1747 final 29 
September 2006).

31 European Committee on Crime Problems (CDPC) Replies Received from the CDPC De-
legations following the Council of Europe Secretariat’s Request for Information regarding 
the Translation and Implementation of the European Prison Rules 19 juni 2007, cdpc/docs 
2007/cdpc (2007) 14rev2 – e.
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De praktische implementatie gaat echter verder dan het vertalen van de EPR en 
het gebruik ervan in opleidingen. In 2006 organiseerde de Franse studentenbe-
weging, Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incar-
cérées (GENEPI) voor haar 30ste verjaardag een openbare bijeenkomst in het 
afgeladen stadhuis van Parijs om het aannemen van de EPR 2006 te vieren en 
om de inhoud ervan wijd bekend te maken.32 De Franse overheid zelf heeft ook 
veel gedaan rond de EPR. Zo zette ze een pilootproject op in 28 gevangenis-
sen, waarin de EPR actief dienden te worden gebruikt in het bestuur en heeft ze 
speciale cursussen over de EPR voorzien in haar nationale opleidingscentrum 
in Agen voor de hogergeplaatste penitentiair beambten.33

Daarnaast kan de impact van de EPR op de nationale wetgevingen ook niet 
worden ontkend. In een aantal landen die recent een nieuwe gevangenisre-
glementering hebben aangenomen, heeft de EPR 2006 een belangrijke rol ge-
speeld. In Roemenië bijvoorbeeld, vormen de EPR de basis voor de nieuwe 
wetgeving van 2006 over “de uitvoering van penale sancties en maatregelen 
opgelegd door rechterlijke instanties”.34 Hetzelfde geldt voor Finland (Lappi-
Seppälä, 2009). En ook in Bosnië en Herzegovina worden, in het voorstel voor 
een nieuwe penitentiaire regelgeving van de experten van de Raad van Europa, 
de EPR als vertrekpunt gebruikt.

De ontwikkelingen in Duitsland illustreren duidelijk de steeds geraffineerdere 
wijze waarmee de EPR op nationaal niveau in overweging worden genomen. 
In 2006 waarschuwde het Duitse Federaal Grondwettelijke Hof, dat traditio-
neel niet veel nadruk legde op de Europese normen inzake mensenrechten om-
dat ze er de voorkeur aan gaf zich te concentreren op de Duitse Grondwet, dat 
het nalaten van de Duitse wetgever om de normen inzake mensenrechten van 
de Raad van Europa in rekening te nemen, het negatieve gevolg kan hebben 
dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan de grondwettelijke vereisten om 
rekening te houden met de huidige kennis en om de belangen van gedetineer-

32 Zie http://www.genepi.fr/UPLOAD/rubrique/pages/201/201_rubrique.php (geraadpleegd op 
12 november 2007).

33 European Committee on Crime Problems Replies Received from the CDPC Delegations fol-
lowing the Council of Europe Secretariat’s Request for Information regarding the Transla-
tion and Implementation of the European Prison Rules 19 juni 2007, cdpc/docs 2007/cdpc 
(2007) 14rev2 – e. 

34 Ibid.
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den voldoende te waarborgen.35 Deze tussenkomst van het Duitse Hof had als 
positief gevolg dat nieuwe regelgeving rond detentie werd ontworpen waarbij 
de EPR 2006 als standaard werd gebruikt tegen de welke elke nieuwe bepa-
ling moest worden afgewogen (Dünkel en van Zyl Smit, 2007). De nieuwe 
wetgeving zal dus wellicht veel meer rekening houden met de rechten van 
gedetineerden dan anders het geval zou zijn geweest.

Dit openstaan voor de EPR en andere Europese aanbevelingen is wijdver-
spreid. De stand van zaken werd reeds grondig geanalyseerd door het Federaal 
Hof van Zwitserland in 1992.36 Het Zwitsers Hof merkte op dat ondanks dat de 
rechten en plichten niet direct kunnen worden afgeleid van de aanbevelingen 
van de Raad van Europa, ze toch van aanzienlijk belang zijn. Het Hof ver-
klaarde dat deze aanbevelingen richtlijnen waren voor de wetgever en gevan-
genisautoriteiten over hoe de gevangenissen naar behoren bestuurd dienden te 
worden. Het Federaal Hof stelde dat het de aanbevelingen, net als het EVRM, 
in rekening zou brengen bij het concretiseren van de bepalingen van de Fede-
rale Zwitserse Grondwet. Deze Europese aanbevelingen, ging het Hof verder, 
bevatten belangrijke richtlijnen voor een strafuitvoering die het fundamenteel 
recht op menselijke waardigheid en de Zwitserse grondwettelijke vrijheden die 
de gedetineerden blijven genieten, garandeert. 

Het belang van de aanbevelingen van de Raad van Europa is echter niet univer-
seel erkend op nationaal niveau. In sommige West-Europese landen in het bij-
zonder, werd officieel de lijn aangehouden van een enge legalistische interpre-
tatie van de aanbevelingen. Gerard De Jonge merkte recent nog op dat, terwijl 
uitspraken van het Europees Hof waarbij Nederland wordt veroordeeld o.b.v. 
schendingen van het EVRM tot veranderingen hebben geleid, de regering de 
EPR en andere aanbevelingen blijft miskennen omdat ze slechts een soft law-
statuut hebben, ondanks het feit dat Nederland zelf heeft deelgenomen aan het 
uitstippelen van deze aanbevelingen (de Jonge, 2007). Het resultaat is dat de 
globale impact van de EPR in Nederland bescheiden blijft. Een gelijkaardige 
gereserveerdheid t.o.v. de Europese penitentiaire beleidsaanbevelingen is te-
rug te vinden in het Verenigd Koninkrijk. 

35 Raad van Europa European Prison Rules (Strasbourg: Council of Europe, 2006) 63.
36 BGE 118 Ia 64, at 70, 12 februari 1992.
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4. Wederzijdse versterking

Het soft law-statuut van de aanbevelingen van de Raad van Europa en de rap-
porten van het CPT is echter niet zo duidelijk als sommigen beweren. 
De CPT rapporten ontlenen aanzienlijk gewicht aan het feit dat zij gemaakt 
zijn in de schoot van het Europees Verdrag ter preventie van foltering en on-
menselijke of vernederende behandeling of bestraffing, tot hetwelk de Euro-
pese staten zijn toegetreden en waardoor ze bijgevolg gebonden zijn. De rap-
porten zijn in toenemende mate ook erkend door het EHRM als onmisbare 
bron bij het beoordelen of de bepalingen van het EVRM worden nageleefd in 
de gevangeniscontext. Dat het Hof tussen begin 2006 en eind 2008 in maar 
liefst 185 dossiers verwees naar de rapporten van het CPT, illustreert het best 
deze mate van erkenning.37

Daarmee samengaand is het feit dat het Europees Hof in toenemende mate de 
aanbevelingen van de Raad van Europa over het gevangeniswezen aanhaalt en 
erop steunt. Zodoende dat bijvoorbeeld in de beslissing van de Grote Kamer 
van het Europees Hof in de zaak Ramirez Sanchez t. Frankrijk, uitgesproken 
op 4 juli 2006, minder dan zes maanden nadat de EPR werd aangenomen, niet 
minder dan 44 individuele voorwaarden van de EPR 2006 werden geciteerd.38 
Ook in andere recente belangrijke beslissingen van de Grote Kamer inzake pe-
nitentiair recht is er uitvoerig aandacht besteed aan de EPR, denk bijvoorbeeld 
maar aan de zaak Kafkaris t. Cyprus.39

Aan andere aanbevelingen van de Raad van Europa werd echter evenveel aan-
dacht besteed. In de zaak Léger t. Frankrijk40 bijvoorbeeld, verwijst het Hof 
niet enkel uitvoerig naar de EPR 2006 maar ook naar twee andere recente 
aanbevelingen aangenomen in 2003, namelijk deze over ‘Conditional Release 
(Parole)’41 en deze over ‘the Management by Prison Administrations of Life 
Sentence and other Long-term Prisoners.’42 Door zich te beroepen op de EPR 
en deze aanbevelingen kon het beleid m.b.t. de “progressieve sociale re-inte-

37 Deze cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek van de HUDOC-website van het EHRM.
38 Ramirez Sanchez t. Frankrijk 4 juli 2006 § 85.
39 Kafkaris t. Cyprus [GC] 12 februari 2008 § 73.
40 Léger t. Frankrijk 11 april 2006.
41 Recommendation Rec(2003) 22 on Conditional Release (Parole).
42 Recommendation Rec(2003) 23 on the Management by Prison Administrations of Life-sen-

tence and other Long-term Prisoners.
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gratie van personen veroordeeld tot een gevangenisstraf” als rechtmatig wor-
den beschouwd.43

Deze benadering werd door de Grote Kamer van het Europees Hof verder ook 
gevolgd in de zaak Dickson t. Verenigd Koninkrijk.44 In deze belangrijke beslis-
sing, uitgesproken in december 2007, ontwikkelt het Hof zijn meest grondige 
bepaling van de doelstellingen van vrijheidsberoving tot dusver. De centrale 
doelstelling van de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf is “resocialisatie 
door middel van persoonlijke verantwoordelijkheid.”45 De Grote Kamer om-
schrijft deze doelstelling als “een meer recente en meer positieve” benadering 
van een eerdere, meer beperkte invulling van het begrip rehabilitatie, en dit op 
basis van de “wettelijke instrumenten van de Raad van Europa.”46 Met klaar-
blijkelijke goedkeuring haalt het Hof, net zoals in de wettelijke instrumenten 
die deze ontwikkeling ondersteunen, zeer gedetailleerd de bepalingen van de 
EPR 2006 en de andere twee aanbevelingen van 2003 aan, die in weliswaar 
andere bewoordingen deze doelstelling ondersteunen.47 

Het CPT verwijst ook steeds meer naar de nieuwe EPR 2006 bij het benadruk-
ken van haar wens om een breed gamma aan specifieke beleidsbepalingen op 
te stellen. Deze voorstellen lopen van het uitstippelen van regimes die levens-
lang gestraften de mogelijkheid laten tot vrijlating,48 over voorstellen tot meer 
bezoeken voor zowel beklaagden49 als veroordeelden,50 tot het verzekeren dat 
geneesheren niet de bevoegdheid krijgen om opgesloten personen als geschikt 
te verklaren voor een vrijheidstraf.51 Dit laatste voorstel is in het bijzonder ver-
meldenswaardig omdat het CPT hierover concreet verklaart dat de EPR 2006, 
in tegenstelling tot zijn voorganger van 1987, duidelijk stelt dat gevangenis-
dokters deze functie niet zouden mogen vervullen, waarmee de aandacht wordt 
gevestigd op en tevens wordt ondersteund dat de EPR zijn geëvolueerd.

43 Léger t. Frankrijk 11 april 2006 § 70.
44 Dickson t. Verenigd Koninkrijk [GC] 4 december 2007.
45 Ibid § 28.
46 Ibid.
47 Ibid §§ 31-36.
48 CPT Hungary Visit 2007 [CPT/Inf (2007) 24] § 33. In dezelfde paragraaf van dit verslag ver-

wijst het CPT ook naar § 4.a van de Recommendation Rec(2003) 22 on Conditional Release 
(Parole).

49 CPT Georgia Visit 2007 [CPT/Inf (2007) 42] § 89.
50 Ibid §90.
51 CPT Armenia Visit 2006 [CPT/Inf (2007) 47] § 96.
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Het algemene effect van deze wisselwerking van wederzijdse versterking is 
dat het geheel meer wordt dan de som van de delen. Het wettelijke statuut van 
de aanbevelingen mag dan wel niet formeel veranderd zijn, de omvangrijke 
toepassing ervan door het CPT, door het Europees Hof en door sommige na-
tionale hoven hebben de impact die ze zullen hebben op de snel uitbreidende 
Europese rechtspraak alsook op het specifieke beleid rond vrijheidsberoving 
dat wordt uitgestippeld door het CPT, terdege vergroot. De interacties tussen 
het Europees Hof en het CPT blijken een gelijkaardige versterkende werking 
te hebben.

5. Nieuwe mechanismen voor de ontwikkeling 

van een penitentiaire regelgeving en 

penitentiair beleid op Europees niveau?

De voordelen van wederzijdse versterking mogen ons niet blind maken voor de 
tekortkomingen van de bestaande mechanismen om een Europese regelgeving 
en beleid te formuleren, voor de lacunes die nog steeds bestaan in regelgeving 
en beleid en voor het risico dat deze regelgeving en dit beleid niet over heel 
Europa dezelfde invloed zullen hebben. Hoewel de simultane en steeds meer 
geïntegreerde evolutie van diverse Europese organen die operationeel zijn op 
dit gebied al vele lacunes heeft gedekt, is het nog steeds mogelijk om andere 
mechanismen te bedenken die de basis van Europese penitentiaire regelgeving 
en beleid verder zouden kunnen ontwikkelen en die meer impact zouden heb-
ben op het nationaal niveau.

Het initiatief in de late jaren negentig om een bijkomend protocol over rechten 
van de gedetineerde aan het EVRM toe te voegen, was een poging om zulke 
ontwikkelingen te bevorderen. Het initiatief vond echter onvoldoende steun, 
hoewel sommige gronden om het bijkomend protocol te verwerpen twijfel-
achtig waren. Er werd bijvoorbeeld geargumenteerd dat dergelijk protocol de 
regelgeving rond gevangenissen zou ondermijnen. Nochtans zou het protocol 
over de rechten van de gedetineerde op zich open staan voor interpretatie en 
een dynamische lezing door het Europees Hof. Als men nagaat wat het Hof 
heeft bereikt door interpretatie van het EVRM, dat niet rechtstreeks over rech-
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ten van gedetineerden handelt, kan men vermoeden dat het Hof het peniten-
tiaire recht veel verder had kunnen ontwikkelen als het de kans had gekregen 
het protocol dat geschreven werd met het specifieke doel om de rechten van 
gedetineerden te verbeteren en te beschermen, te interpreteren. Een bijkomend 
voordeel van het protocol zou zijn geweest dat voor de aangesloten staten de 
beslissingen op basis van het protocol bindend zouden zijn geweest, net zoals 
de beslissingen van het Europees Hof die zijn gebaseerd op het EVRM.

Wellicht was de werkelijke reden voor het niet volgen van de piste van een 
nieuw protocol niet dat het niet doeltreffend zou zijn, maar wel een gebrek 
aan politieke wil om het te ondersteunen. Bovendien bestond het risico dat, 
als sommige staten het protocol hadden aangenomen en anderen niet, het Hof 
zich op verschillende instrumenten zou hebben moeten baseren bij het ontwik-
kelen van rechten van gedetineerden. Dit zou hebben geleid tot een striktere 
toepassing van de algemeen geformuleerde bepalingen van het EVRM m.b.t. 
gevangenismateries dan tot nu het geval was geweest.

Een andere mogelijke strategie voor Europese staten is het aannemen van een 
bindend verdrag dat een op zichzelf staand ‘Handvest voor het Gevangeniswe-
zen’ (Prison Charter) bevat. Het opstellen van dergelijk Handvest in navolging 
van de EPR werd sterk ondersteund door zowel het Europees Parlement als 
de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.52 De ambities van de 
voorstanders van het Handvest werden treffend verwoord door Turco, Euro-
pees parlementslid, die als gastspreker op een belangrijk debat over het ge-
vangeniswezen van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in 
2004 uiteenzette: 

“There was also a large body of ‘soft’ law which needed to be turned into 
‘hard’ law in terms of national and international law. In that way, non-com-
pliant states could be subjected to sanctions.”53 

52 Zie ook de 26e Conferentie in Helsinki van 7-8 april 2005 van de Raad van ministers van 
Justitie, die niet enkel druk uitoefenden om de vernieuwde EPR zo snel mogelijk aan te 
nemen, maar ook ondersteunden dat verder werk werd gemaakt van een Europees Handvest 
voor Gevangeniswezen: Resolution No. 4 on Updating the European Prison Rules and on the 
Possibility of a European Prison Charter MJU-26 (2005).

53 Report of the Eleventh Ordinary Sitting of the Parliamentary Assembly of Tuesday 27 April 
2004 beschikbaar op http://assembly.coe.int/Main.asp?link=Documents/records/2004/E/ 
0404271500e.htm (geraadpleegd op 21 juni 2008). 
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De ‘Penological Council’ (PC-CP) bereidde een ontwerp-handvest voor, dat 
dezelfde basisprincipes bevatte als de EPR 2006 en een samenvatting van de 
belangrijkste andere Regels, maar de bespreking ervan werd achterhaald door 
de EPR zelf. Nadat de EPR aangenomen werden begin 2006, bleef de Parle-
mentaire Vergadering aandringen op het aannemen van een bijkomend bindend 
Handvest.54 Uiteindelijk werd het voorstel om een bindend Handvest te maken 
in september 2006 verworpen door het Comité van ministers van de Raad van 
Europa.55 Het Comité van ministers verklaarde zich akkoord met de experten, 
m.n. het ‘European Commitee on Crime Problems’ (CD-PC), dat 

“it would be difficult for the states to reach a consensus on more than a 
very limited number of binding legal rules, which could impoverish and 
stigmatise existing standards and could, moreover, lead to weakening the 
importance and the impact of the European Prison Rules on the work of 
the prison administrations in the member states and at the European level 
in general.”56

 

Terwijl het waar kan zijn dat er een gebrek was aan politieke wil om een 
‘Handvest voor het Gevangeniswezen’ aan te nemen, is de verwerping van 
het principe van een bindend Handvest, hoe dan ook, een tweede gemiste kans 
om meer gewicht te geven aan een Europees penitentiair recht. Een Handvest 
zou idealiter ook hebben kunnen bijdragen tot een systematisering van Euro-
pese penitentiaire regelgeving en beleid. Zelfs als het niet direct gekoppeld 
werd aan het EVRM, had het kunnen bijdragen aan de verdere interpretatie 
van het penitentiair recht door het Europees Hof. Het had ook kunnen dienen 
als hoogtepunt van het beleidskader dat werd vorm gegeven door de EPR en 
de andere aanbevelingen van de Raad van Europa en het had als basis kunnen 
dienen voor de verdere organisatie en ontwikkeling van dat kader. Het gevaar 
dat, net zoals bij het voorgestelde protocol bij het EVRM, het ‘Handvest voor 
het Gevangeniswezen’ aangenomen zou worden door sommige, maar niet alle 
Europese staten en zo twee verschillende standaarden gecreëerd zouden wor-
den voor Europees penitentiair recht, was wel reëel. Daarnaast bestond ook het 

54 Recommendation 1747 (2006) of Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted 
by the Standing Committee on behalf of the Council of the Assembly on 29 May 2006. 

55 Antwoord van het Comité van ministers van de Parlementaire Vergadering betreffende de 
Parlementaire Vergadering aanbeveling 1747 (2006) inzake het Europese Handvest voor het 
Gevangeniswezen, aangenomen door het Comité van ministers op 27 september 2006 op 
de 974e meeting van de Afgevaardigden van de ministers CM/AS (2006) Rec1747 def, 29 
september 2006.

56  Ibid § 3.
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risico dat, om zelfs voor een kleine meerderheid van lidstaten aanvaardbaar te 
zijn, het Handvest in zulke mate had moeten worden afgezwakt dat het enkel 
minimale normen zou bevatten die veel zwakker zouden staan dan de normen 
van het CPT of de EPR.

De alternatieven die het Comité van ministers voorstelde voor het ‘Handvest 
voor het Gevangeniswezen’ waren vrij beperkt. Ze bestonden vooral uit een 
hernieuwde aandacht voor de bekendmaking, en waar nodig, amendering van 
de EPR en in mindere mate voor andere aanbevelingen. Daarbij signaleerde 
het Comité van ministers het belang van het CPT door te erkennen dat het “de 
facto de functie uitoefent van een Europese observatiepost voor het gevange-
niswezen.”57 Deze rol mocht volgens het Comité van ministers niet gekopieerd 
worden. Daarnaast werden Europese staten die dit nog niet hadden gedaan, 
aangemoedigd om het Optioneel Protocol bij het VN Verdrag tegen foltering 
en andere wrede onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, te on-
dertekenen.58 Dit Protocol ontwikkelt gelijkaardige verplichtingen als deze die 
in het Europees Verdrag tegen foltering staan vermeld en zullen leiden tot de 
creatie van bijkomende nationale toezichtorganen. 

Naast de verschillende organen van de Raad van Europa heeft ook de Euro-
pese Unie het potentieel om een sterke partner te zijn in de ontwikkeling van 
penitentiair recht en beleid in Europa. Onder titel 1 beschreven we hoe de EU 
indirect werd betrokken bij het aanmoedigen van de ontwikkeling van de EPR 
en tussenkwam om de uitvoering van een progressief gevangenisbeleid te be-
vorderen.59 Ook buiten de grenzen van de EU werden deze initiatieven verder 
gezet. In de Westelijke Balkan bijvoorbeeld, financiert de EU momenteel een 
groot project, dat tot doel heeft te verzekeren dat deze landen gevangenissyste-
men ontwikkelen “die ingebed zijn in een wetgeving en de mensenrechten en 
Europese democratische waarden en normen respecteren.”60 In Georgië heeft 
de EU een permanente vertegenwoordiger die zich buigt over de gevangenis-
hervorming, terwijl ze in Turkije samen met de Raad van Europa betrokken is 

57 Ibid.
58 Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede onmenselijke en onteren-

de behandeling of bestraffingen GA res 57/199, 18 december 2002, VN Doc A/RES/57199 
(2002), is van kracht sinds 22 juni 2006.

59 Zie titel 1 tot 4.
60 Zie http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_alternatives/techni-

cal_co-operation/cards_regional_prison_project/ (geraadpleegd op 20 juni 2008).
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bij een groot gevangenishervormingsprogramma.61 Binnen de EU is het daar-
naast opmerkelijk dat financiering werd gevonden voor een belangrijk nieuw 
gevangenishervormingsprogramma, waarbij de EPR specifiek als basis voor 
de hervorming naar voren wordt geschoven.62

Dit soort hervormingsinitiatieven doen vermoeden dat de EU zich tevreden 
stelt met de implementatie van het bestaande penitentiaire recht en beleid, dat 
hoofdzakelijk is ontwikkeld door de organen van de Raad van Europa, inclu-
sief het Europees Hof. Dit kan echter snel veranderen. Al in 2004 riep het Eu-
ropees Parlement de Raad van Europa op om een bindend ‘Handvest voor het 
Gevangeniswezen’ alsook de EPR aan te nemen en dreigde ze ermee om actie 
te ondernemen op het EU-niveau als beide er niet kwamen. Nu de idee van een 
bindend Handvest door het Comité van ministers van de Raad van Europa is 
verworpen, bestaat op zijn minst de mogelijkheid dat het Europees Parlement 
stappen zal ondernemen om een EU-initiatief in de creatie van dergelijk Hand-
vest aan te moedigen.

Daarnaast kunnen deze nieuwe hervormingsinitiatieven ook voortspruiten uit 
de meer fundamentele veranderingen binnen de EU. Het ‘Handvest van de 
Grondrechten’ (Charter of Fundamental Rights),63 dat aan het Verdrag van 
Nice is gehecht,64 bevat bepalingen die minstens zo gemakkelijk als die van 
het EVRM op de gevangenissen toegepast kunnen worden. Fundamentele her-
vormingen op constitutioneel vlak kunnen dan weer door het Verdrag van Lis-
sabon in de EU worden geïntroduceerd.65 Als het Verdrag door alle lidstaten 
wordt geratificeerd, zal het ‘Handvest van de Grondrechten’, indien toegepast 
door de EU of nationale rechtbanken, direct toepasbaar zijn op EU-wetgeving, 
tenzij de staat een specifiek voorbehoud formuleert. De specifieke voorwaarde 
die in het ‘Handvest van de Grondrechten’ wordt gesteld, m.n. dat “de zwaarte 
van de straffen niet disproportioneel mag zijn t.o.v. de gepleegde feiten” kan 

61 Zie http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/About_us/Activities/7Prog_Turkey.asp (geraad-
pleegd op 15 november 2007).

62 Agis Project 2006 van het Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid The Europe-
anization of Prison Management: Best Practices JLS/2006/AGIS/093. 

63 Handvest van Grondrechten (18.12.2000) PB C 364/01.
64 Verdrag van Nice amendeert het Verdrag van de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap en bepaalde gerelateerde Verdragen (10.3.2001) PB C 80/1.
65 Het Verdrag van Lissabon amendeert het Verdrag van de Europese Unie en het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekent in Lissabon op 13 december 2007 
(PB C 306/01).
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ook dienen als een instrument om overdreven lange periodes van opsluiting in 
te perken.66

Het nieuwe EU-kaderbesluit dat de overbrenging van gedetineerden mogelijk 
maakt in de EU en dat ook kan gebruikt worden om gedetineerden te dwingen 
hun straf uit te zitten in hun land van herkomst,67 kan inhoudelijke aspecten 
van penitentiair recht doen rijzen, aangezien de omstandigheden waarin deze 
gevangenen opgesloten worden het voorwerp van EU-wetgeving kunnen wor-
den. Dit kaderbesluit werd aangevuld met een tweede kaderbesluit inzake de 
wederzijdse erkenning van vonnissen met betrekking tot alternatieve straffen 
en proeftijdbeslissingen,68 zodat ook zij uitgevoerd kunnen worden in andere 
EU-landen dan deze waar ze oorspronkelijk opgelegd werden, op voorwaarde 
dat de betrokken dader gewoonlijk verblijft in het land van de tenuitvoerleg-
ging. Het doel van deze bepalingen is om enerzijds de rechten van de daders 
te erkennen door te verzekeren dat ze niet onnodig opgesloten worden en an-
derzijds om de efficiëntie van de sancties te verhogen. Het laatste kaderbesluit 
maakt dit tweeledig doel expliciet:

“The aim of mutual recognition and supervision of suspended sentences, 
conditional sentences, alternative sanctions and decisions on conditional 
release is to enhance the prospects of the sentenced person’s being re-in-
tegrated into society, by enabling him to preserve family, linguistic, cul-
tural and other ties, but also to improve monitoring of compliance with 
probation measures and alternative sanctions, with a view to preventing 
recidivism, thus paying due regard to the protection of victims and the 
general public.”69

Bovendien is er ook een ontwerp van kaderbesluit dat een invloed zou kunnen 
hebben op het gebruik van de vrijheidsberoving maar dat momenteel nog op 
zijn goedkeuring wacht. Het zou een Europees surveillancebevel (European 
Supervision Order) creëren, dat het gebruik van voorhechtenis zou inperken 
door de daders bijvoorbeeld in één land vrij te laten op borg onder de voor-

66 Art 49(3) van het Handvest van de Grondrechten, geanalyseerd door D van Zyl Smit en A 
Ashworth (2004). 

67 Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van 
het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerleg-
ging ervan in de Europese Unie (zie ook De Wree e.a., 2009)

68 Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van 28 november 2008 inzake de toepassing van het 
beginsel van wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het 
toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen. 

69 Ibid § 8.
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waarde dat ze zich melden bij de autoriteiten in een ander EU-land waar ze hun 
gewoonlijke verblijfplaats hebben.70 

Hoe moet men deze initiatieven evalueren? Het EU-Comité van het Hoger 
Huis van het Parlement van het Verenigd Koninkrijk, the House of Lords, heeft 
hiertoe een poging ondernomen.71 Het ondersteunde, in principe, het ontwerp-
kaderbesluit van het Europees surveillancebevel als een maatregel die de vrij-
heid van een groot aantal Europeanen zou beschermen. Het Comité verwel-
komde het voorstel als een positieve ontwikkeling tegen een meer sombere 
achtergrond, door op te merken dat “tot op vandaag de EU-maatregelen in 
strafrecht zich hoofdzakelijk hebben geconcentreerd op handhavingsmaatre-
gelen ten koste van mensenrechten en burgerlijke vrijheden.”72 Om individuele 
vrijheden beter te beschermen, drong het Comité er bij de Europese staten op 
aan om dringend actie te ondernemen om het kaderbesluit over het Europees 
surveillancebevel te implementeren. Desondanks is dit ontwerp-kaderbesluit 
nog niet definitief aangenomen. En zelfs als het in de nabije toekomst formeel 
aangenomen wordt, zal het nog enige tijd duren vooraleer zijn invloed op de 
toestand in de gevangenissen en de gevangenispopulatie precies geëvalueerd 
kan worden.

6. De toekomst van penitentiaire regelgeving en 

beleid in Europa

De hervormings- en uitbreidingsplannen van de EU doen de vraag rijzen hoe 
Europese penitentiaire regelgeving en beleid zich in de komende jaren zullen 
ontwikkelen. We hebben gezien hoe op het Europese niveau recht en beleid, 
alsook de onderliggende principes, zich relatief autonoom hebben gevormd. 
Hoewel beslissingen van het Europees Hof in gevangeniszaken niet altijd po-
pulair zijn geweest, zijn ze over het algemeen wel aanvaard. De lange lijst 

70 Voorstel van een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees surveillancebevel in 
procedures tussen de lidstaten in afwachting van het proces (Com (2006) 468 def; Interinsti-
tutioneel dossier 2007/0807 (CNS)).

71 House of Lords Europese Union Committee European Supervision Order 31e Verslag van 
sessie 2006-2007 (Londen: The Stationary Office, 2007).

72 Ibid § 183.
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aanbevelingen van de Raad van Europa over diverse aspecten van de vrij-
heidsberoving zijn verder ontwikkeld door het CDPC en zijn adviescomités en 
vervolgens aangenomen door het Comité van ministers, zonder dat ze daarbij 
heel erg werden ingeperkt door pogingen om meer in te spelen op punitieve 
stromingen op nationaal vlak.

De Grote Kamer van het Europees Hof heeft recent haar ruime bevoegdheid 
gebruikt om de noodzaak voor een principiële benadering te benadrukken. Ze 
waarschuwde dat 

“there is no place under the Convention system, where tolerance and bro-
admindedness are the acknowledged hallmarks of democratic society, for 
automatic forfeiture of rights by prisoners based purely on what might of-
fend public opinion.”73

Er zijn echter enkele zorgwekkende aanwijzingen dat deze waarschuwing niet 
in alle landen zal worden gevolgd. Om twee voorbeelden aan te halen: in het 
Westen blijft het Verenigd Koninkrijk met enige tegenzin vasthouden aan het 
Europese ideaal en de oppositie dreigt ermee de wetgeving zodanig te wijzigen 
dat de nationale impact van het EVRM vermindert, of zelfs zich volledig te-
rug te trekken uit het Verdrag. De implicaties van een dergelijke terugtrekking 
kunnen heel nadelig zijn voor het penitentiaire recht in een land waar beslis-
singen van het EHRM een doorslaggevende rol hebben gespeeld, hoewel de 
Britse rechterlijke macht belang lijkt te blijven hechten aan de bescherming 
van tenminste de basisrechten van de gedetineerden.

In het Oosten is de mogelijke impact van de groeiende spanningen tussen Rus-
land en de rest van Europa nog meer verontrustend omdat het aantal gedeti-
neerden in Rusland zeer hoog is in vergelijking met elk ander Europees land. 
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie vulde het ideaal rond de Europese 
mensenrechten de ontstane leegte in het penitentiaire beleid. Meer recent on-
derzoek suggereert echter dat, althans op dit ogenblik, de wittebroodsweken 
voorbij zijn (Piancentini, 2007) en Russische gevangenissen de ideologie van 
de Europese mensenrechten minder nastreven. Maar we merken ook zaken 
op die dit tegenspreken. In 2007 bijvoorbeeld, kreeg de Europese Unie toela-
ting om een project te ondersteunen om penitentiaire beambten te onderrichten 

73 Dickson t. Verenigd Koninkrijk [GC] 4 December 2007 § 75.
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over mensenrechten en dit in de door conflict geteisterde gebieden in het zui-
den van Rusland.74

Bovendien heeft Rusland de belangrijke Europese instrumenten zoals het 
EVRM en het Europees Verdrag voor preventie van foltering ondertekend, 
hoewel er ook op dit vlak tekenen van spanningen zijn. Rusland heeft immers 
enkele cruciale hervormingen opgeschort die het voor de gedetineerden pro-
cedureel gezien enigszins eenvoudiger maakten om klacht in te dienen bij het 
Europees Hof75 en, in het geval van het CPT, bleek er terughoudendheid te zijn 
om de voorgestelde hervormingen te implementeren, in het bijzonder in het 
politiek betwiste gebied Tsjetsjenië.76

Deze zorgen voor de toekomst moeten echter ruimer worden gezien. Rusland 
is niet het enige land dat in het verleden of nu nogal terughoudend was om 
aanbevelingen van het CPT te implementeren. Turkije bijvoorbeeld, dat eerst 
even afkerig stond tegen de implementatie van de aanbevelingen van het CPT, 
of zelfs om haar bevindingen openbaar te maken, werkt nu veel gemakkelijker 
samen. Ook Rusland zal in de toekomst misschien terug meer samenwerken. 
Vergeleken met de situatie van dertig jaar geleden, kan er geen twijfel over be-
staan dat er vele positieve evoluties inzake penitentiaire regelgeving en beleid 
in gans Europa zijn, waarbij men meer en meer rechtstreeks wordt beïnvloed 
door Europese initiatieven. Deze ontwikkelingen zijn nooit stilgevallen en 
kunnen ook niet zo gemakkelijk stilvallen.

Men kan dus nog steeds voorzichtig optimistisch zijn over de Europese bena-
dering van de vrijheidsberoving. De Amerikaanse wetenschapper, James Q. 
Whitman (2003) wierp als outsider een blik op dit Europese ideaal, door in zijn 
boek, Harsh Justice, de benaderingen van bestraffing in de Verenigde Staten 
van Amerika en Europa tegenover elkaar te plaatsen. Zijn conclusie is dat er 

74 Zie de website van de Delegatie van de Europese Commissie voor Rusland http://www.del-
rus.ec.europa.eu/en/p_548.htm (geraadpleegd op16 juli 2008).

75 Rusland heeft als enige lidstaat van de Raad van Europa het 14e protocol bij het EVRM 
(CETS 194), wat de noodzakelijke procedurehervorming voor het EHRM zou introduceren, 
niet geratificeerd. Over het 14e protocol en de nood aan procedurehervorming zie Greer 
(2006).

76 Het CPT maakt n.a.v. drie gelegenheden publieke verklaringen, daarbij aantonend dat Rus-
land de aanbevelingen rond de situatie in Tsjetsjenië niet heeft geïmplementeerd: op 10 juli 
2001 [CPT/Inf (2001) 15], op 10 juli 2003 [CPT/Inf (2003) 33] en op 13 maart 2007 [CPT/Inf 
(2007) 17].
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een elementair engagement is in Europa om gedetineerden niet achteruit te 
stellen maar hen te behandelen met het nodige respect en de vereiste waardig-
heid.

Whitman, die zich in zijn onderzoek hoofdzakelijk concentreerde op Frankrijk 
en Duitsland, argumenteert dat dit engagement diep geworteld zit in een reeds 
lang bestaande cultuur en wil om alle gedetineerden te behandelen als vol-
waardige burgers, een statuut dat vroeger enkel gereserveerd werd voor aris-
tocratische gevangenen. Deze tendens werd nog aangemoedigd in de periode 
na WOII toen men reageerde tegen het fascistische strafrechtsdenken dat de 
nadruk legde op een vernederende behandeling van gedetineerden als doel van 
de straf. In de Verenigde Staten van Amerika echter, heeft het niet aflatende 
wantrouwen in de staatsmacht en het gevoel van egalitarisme de evolutie naar 
een individualisatie van de straf, de toepassing van genade en een staatsbu-
reaucratie voor de tenuitvoerlegging van straffen welke onafhankelijk van de 
publieke opinie opereert, verhinderd. Dit heeft geleid tot een massale stijging 
van het opleggen van gevangenisstraffen en een verminderde aandacht voor de 
rechten van de gedetineerden (Whitman, 2003: 20).

Naast zijn focus op Frankrijk en Duitsland, erkent Whitman de wederzijdse 
versterkende impact van acties tegen vernederende behandelingen op het na-
tionaal niveau en gelijkaardige initiatieven op Europees niveau. In deze con-
text verwijst hij naar “befaamde beslissingen van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens die bepaalde ‘vernederende’ handelingen veroordelen” 
(Whitman, 2003: 20). In een sterke passage, waar hij Amerikaanse en Frans-
Duitse ontwikkelingen in de bescherming van rechten van gedetineerden te-
genover elkaar stelt, merkt Whitman op dat niet enkel de nationale Franse en 
Duitse gerechtshoven een belangrijke rol hebben gespeeld, maar dat Europese 
interventies, met inbegrip van en niet beperkt tot die van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens een “immens werk” verrichten in de hervorming 
van de bestraffingspraktijken in beide landen (Whitman, 2003: 76). Whitman 
linkt deze tendens aan het inroepen van mensenrechtenverdragen, die aan de 
basis liggen van het beginnend engagement voor penitentiaire hervormingen 
in Europa (Whitman, 2003: 77).
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Deze bijdrage toont aan dat de Europese interventies in penitentiaire regelge-
ving en beleid veel verder gaan dan de door Whitman vrij luchtig geschetste 
analyse zou doen vermoeden. Het belang van het erkennen van menselijke 
waardigheid als een fundamenteel mensenrecht voor alle burgers, dus ook 
voor gedetineerden, voor het creëren van een pan-Europees ideaal over hoe 
vrijheidsberoving als ultimum remedium moet worden gebruikt en op een hu-
mane wijze moet worden ingevuld, mag niet onderschat worden. De verfijnde 
evolutie van de notie van hoe dit ideaal dient geïntegreerd te worden in Euro-
pese penitentiair regelgeving en beleid is, ons inziens, een grote prestatie van 
Europa als een geheel.

Er is veel academische aandacht besteed aan hoe het afschaffen van de dood-
straf is geëvolueerd van een nationale zaak naar een zaak die in gans Europa 
de bekommernis om mensenrechten opwekt (Zimring, 2003: 40). In de loop 
der tijd is het een deel geworden van het “Europees strafrechtelijk denkbeeld” 
(Girling, 2006: 70) waarmee de Europeanen zich vereenzelvigen. Net zoals de 
strijd tegen de doodstraf, zijn Europese penitentiaire regelgeving en beleid, 
gebaseerd op fundamentele mensenrechtelijke principes, deel geworden van 
een breder Europees cultureel erfgoed. De mate waarin dit erfgoed wordt ge-
koesterd en de manier waarop het wordt ontwikkeld zullen cruciaal zijn voor 
de toekomst inzake vrijheidsberoving, zowel in België als elders in Europa.
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Waar staan we met de vrijheidsberoving in ons land en welke richting gaan 

we uit? Het laatste decennium kan het Belgische gevangeniswezen op heel 

wat belangstelling rekenen. Een resem nieuwe wetten hebben de uitvoe-

ring van de vrijheidsberovende straf en maatregel grondig hertekend, denk 

maar aan de Basiswet gevangeniswezen die de interne rechtspositie moet 

reguleren, de strafuitvoeringsrechtbanken die instaan voor de tenuitvoer-

legging van vrijheidsberovende straff en, de nieuwe interneringswet en de 

nieuwe wet op de terbeschikkingstelling. Tezelfdertijd is ook de media-aan-

dacht voor het gevangeniswezen zelden zo groot geweest. Kunstfotografen 

vinden hun weg naar het hart van onze strafi nstellingen en de Belgische 

gevangenissen hebben hun poorten geopend voor het Europese Folterco-

mité en de nieuwe Commissies van Toezicht. De laatste vijftien jaar is er heel 

wat hervormingswerk verricht. Op allerlei fronten was er beweging, van de 

pluche zetels in het parlement tot de vochtige cellen in de oude strafi nrich-

tingen van Ducpétiaux. De Belgische gevangenissen waren zelden zo pro-

minent aanwezig in ons collectieve bewustzijn. 

De uitvoering van de juridische hertekening van het Belgische strafl and-

schap sputtert echter in de praktijk. Nieuwe wetten werden gestemd, maar 

de (verdere) implementatie laat op zich wachten. De gevangenispopulatie 

gaat al jaren in stijgende lijn wat een aloude overbevolkingsproblematiek 

almaar prangender maakt. Ontsnappingen veroorzaken commotie, zetten 

de strafuitvoering in een kwaad daglicht en leiden tot extra investeringen 

in beveiliging. Daarenboven is de samenstelling van de gevangenisbevol-

king onderhevig aan diepgrijpende veranderingen. De populatie achter de 

tralies vormt een steeds meer complex gegeven, met een belangrijk aan-

deel vreemdelingen, met een toenemend aantal vrouwelijke gedetineer-

den, drug- en ander middelengebruik. Op beleidsniveau is er sinds kort een 

nieuwbakken geloof dat het massaal bijbouwen van cellen soelaas zal bie-

den. We worden geconfronteerd met een wat vreemde paradox: ondanks 

de hervormingsijver van de afgelopen jaren lijkt het wel alsof een funda-

mentele refl ectie over de vrijheidsberoving en haar tenuitvoerlegging zich 

opdringt.
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