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Woord 
van de Minister

Sinds oktober 2014 ben ik Minister van Justitie. Ik heb dus maar voor een kwart kunnen 
meewerken aan de activiteiten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 
voor 2014. Toch heb ik al mogen ervaren dat de taken en bevoegdheden van het 
gevangeniswezen tegelijk talrijk en divers zijn en verschillende belangrijke maatschappelijke 
doelstellingen beogen. Ze vragen een uiterste inzet van het penitentiair personeel.

Het opsluiten van mensen is een taak die een multidisciplinaire aanpak vereist. Alle 
diensten en personeelsleden van het DG EPI staan alle dagen van het jaar 24 uur op 
24 in voor het menswaardig bejegenen van de gedetineerden, het helpen bij het 
vermijden van de detentieschade en het voorbereiden van deze mensen op de 
terugkeer naar de maatschappij. Daarnaast zorgen zij ook voor de orde binnen 
de gevangenissen en het beveiligen van de maatschappij. Dit jaarverslag geeft 
dan ook een goed beeld van de zware inspanningen die in 2014 geleverd 
werden. Ik moet iedereen daarvoor bedanken.

Het is mijn plicht als Minister van Justitie om een zo goed mogelijk kader te 
scheppen voor een menswaardig en evenwichtig penitentiair beleid. Ik heb 
de ambitie om de uitvoering van de vrijheidsstraffen, de voorlopige hechtenis en 
de internering grondig te hervormen. Die toekomstige ontwikkelingen moeten er 
in de eerste plaats voor zorgen dat de penitentiaire bevolking in evenwicht komt 
met de penitentiaire capaciteit. De overbevolking van de Belgische gevangenissen 
is al decennialang een oud zeer. De gevangenismuren barsten nog steeds. Dat 
legt een zware hypotheek op het werkklimaat voor de personeelsleden en op het 
leefklimaat voor de gedetineerden.

In mijn recent Justitieverslag geef ik duidelijk aan dat de geïnterneerden niet in 
de gevangenis thuishoren. Zij dienen opgenomen en behandeld te worden in 
forensische psychiatrische centra of verzorgingstehuizen. De vrijheidsstraf moet 
als sanctie het ultimum remedium zijn. Ik wens daarom nog meer in te zetten op 
alternatieve autonome straffen zoals het elektronisch toezicht, de probatie en de 
verplichte behandeling. Voor sommige misdrijven mag geen vrijheidsstraf meer 
mogelijk zijn. Met de vervroegde invrijheidstellingen en de alternatieve modaliteiten 
van strafuitvoering moet rationeler omgegaan worden met de focus op herstel en 
re-integratie. Ten slotte meen ik dat de aanwending van de voorlopige hechtenis 
tijdens het vooronderzoek beperkt moet worden door enerzijds een beperking in 
de tijd in te voeren naar gelang het type misdrijf en anderzijds de procedure te 
versnellen. Deze drie maatregelen kan ik met een boutade samenvatten als ‘minder 
is beter’. Voor de medewerkers van de penitentiaire inrichtingen zal dit ongetwijfeld 
leiden tot ‘meer is beter’ in de zin van kwaliteit en welzijn op het werk.

Ik wil het DG EPI bedanken voor de realisaties van het voorbije jaar en hoop dat 
we samen met dezelfde inzet en inspiratie kunnen verder gaan.

Koen Geens
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In tijden van grote veranderingen die voornamelijk gelinkt zijn aan de laatste 
staatshervorming en aan de hervorming van de Rechtelijke Orde, wil onze FOD nadenken 
over de toekomst van justitie in aanloop naar 2020. Die denkoefening willen wij met 
alle personeelsleden samen maken omdat hun kwaliteiten en expertise van uitermate 
groot belang zijn om justitie een nieuw imago aan te meten. Door het harde werk en de 
realisaties van het DG EPI in de kijker te zetten, schrijft dit jaarverslag zich volledig in in 
het project JUST2020.

2014 was een druk jaar voor het DG EPI. De opening van twee nieuwe gevangenissen, 
een forensisch psychiatrisch centrum en de start van de werken aan een tweede 

FPC hebben een aanzienlijke investering gevraagd. Die was nodig om enerzijds 
een moderne gevangenisinfrastructuur te voorzien en om anderzijds de 
specifieke groep van geïnterneerden op te vangen. 

Het beheer van de gebouwen is niet enkel voor het DG EPI een uitdaging, 
maar ook voor de ganse FOD Justitie. Weinig mensen weten dit, maar de 
FOD Justitie gebruikt meer dan 400 gebouwen, waarvan meer dan 80% 
bestemd voor de rechterlijke orde. Het DG EPI beschikt over een ruime 
expertise binnen die materie en gespecialiseerd personeel met kennis van 
zaken, en wil nog een stap verder zetten met de oprichting van een platform 
rond publiek -private samenwerking. Ik wil die expertise binnen de FOD nog 
verder doen ontwikkelen om ook partnerschappen aan te gaan met onder 
andere het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie.

Ik heb steeds de intentie gehad om de synergieën binnen de FOD Justitie te 
versterken. Alle departementen moeten samenwerken. Sommige diensten 

kunnen worden gecentraliseerd, maar wel met respect voor ieders specificiteit. 
Ik wil dat de problemen van één departement de problemen van de ganse 

organisatie zijn, maar dat de realisaties van één departement ook de realisaties 
zijn van de hele FOD.

Daarom vind ik de realisaties van het DG EPI in 2014 op ICT-vlak zo opmerkelijk. 
De buitenwereld hoort vaak zeggen dat de informatisering van de rechterlijke 
macht een probleem is. Dat is zo, maar ik zie het eerder als een uitdaging voor 
de toekomst. De informatisering van de detentie, die een integraal deel uitmaakt 
van die van justitie,  kende echter al heel wat vooruitgang.  De implementatie van 
PrisonCloud en Sidis Suite zorgen ervoor dat het DG EPI, en dus de FOD Justitie, 
mee blijft met de technologische evoluties waardoor het detentiebeleid een grote 
stap voorwaarts maakt.

Ik wil tot slot alle personeelsleden van het DG EPI bedanken voor hun inspanningen. 
Dit jaarverslag toont duidelijk de investeringen in soms moeilijke omstandigheden 
maar ook de aanstekelijke energie om ambitieuze projecten tot een goed einde te 
brengen. 

Jean-Paul Janssens

Woord 
van de Voorzitter
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In mijn voorwoord van het jaarverslag 2013 stond ik al even stil bij de dalende 
gedetineerdenbevolking. Ik stelde me toen de vraag of het ging om een eenmalig of een 
structureel fenomeen. Een jaar later wordt het antwoord stilaan duidelijk en stellen 
we vast dat de gemiddelde dagelijkse bevolking in de gevangenissen wel degelijk 
aan het dalen is. Op een jaar tijd is het aantal gedetineerden tussen april 2014 en 
april 2015 met 600 gedaald. Die tendens is opmerkelijk en zet zich hopelijk verder. 
Dankzij die daling en natuurlijk door de opening van de nieuwe gevangenissen in 
Beveren en Leuze-en-Hainaut, is de gemiddelde overbevolkingsgraad tussen 2013 
en 2014 met 8 % gedaald, van 24% naar 16%. 

2014 was ook een sleuteljaar op het vlak van internering. Met de opening 
van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent kan België voortaan 
geïnterneerden op een gepaste manier opvangen en behandelen. Ook 
de bouw van een gelijkaardig centrum in Antwerpen is een stap vooruit 
op dat vlak. Verder is geïnvesteerd in de opzet van geschikte structuren 
die de doorstroom van geïnterneerden uit de gevangenissen naar het 
klassieke zorgcircuit moeten vergemakkelijken, wat bijdraagt tot een 
daling van het aantal geïnterneerden binnen de gevangenismuren. 

Zoals ik al had aangekondigd, moest 2014 het lanceringsjaar 
worden van de projecten Sidis Suite en PrisonCloud. En dat is ook 
gebeurd. Beveren is de eerste gevangenis uitgerust met het online 
dienstenplatform PrisonCloud, gevolgd door Leuze-en-Hainaut. In 
september werd ook de nieuwe penitentiaire databank Sidis Suite 
gelanceerd in alle gevangenissen, een gigantische vooruitgang wat 
betreft detentiebeheer. Dankzij Sidis Suite kan ons departement ook 
een ware ‘Business Intelligence’ omgeving op poten zetten waar cijfers 
worden geproduceerd, gebruikt en geanalyseerd om het gevangenisbeleid 
te ondersteunen. Zo zal BI bijvoorbeeld toelaten om de oorzaken van de dalende 
gevangenisbevolking veel preciezer te analyseren. 

Voor 2014 durf ik zeggen dat het DG EPI een centrale plaats innam binnen het 
Europese penitentiaire netwerk. Van over heel Europa brachten delegaties een 
bezoek aan ons land om onze nieuwe initiatieven en systemen te ontdekken en 
die als ‘best practice’ te gebruiken in hun eigen land. De nieuwe gevangenissen, 
PrisonCloud en Sidis Suite zijn realisaties die ver over onze landsgrenzen heen 
niet alleen gekend maar ook erkend zijn.  

De uitdagingen voor 2015 zijn dan ook gekend. We zullen op ICT-vlak verder 
moderniseren en ons focussen op PrisonCloud en Sidis Suite. Ook blijven we 
inspanningen leveren voor het welzijn van geïnterneerden en zetten we ons verder 
in om de kwaliteit van de detentie te verbeteren. We zetten ons beleid voort om 
de gedetineerdenbevolking verder te doen dalen en we blijven verder werken aan 
een penitentiair park van de 21ste eeuw. Rekening houdend met de budgettaire 
besparingen die ons zijn opgelegd, zal dat een grote uitdaging zijn voor 2015. 

Woord 
van de Directeur-generaalVoorzitter

Hans Meurisse
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Missie
Het DG EPI waarborgt een rechtsconforme, veilige, 
humane en geïndividualiseerde uitvoering van 
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen met het 
oog op een optimale terugkeer in de maatschappij.

 
Visie
Het DG EPI staat voor een innovatief penitentiair beleid, 
waarin de gedetineerde centraal staat, vanuit goede 
praktijken op het terrein en vanuit professionalisme, 
ervaring en expertise.

Het detentiemodel steunt op het evenwicht tussen 
dynamische en passieve veiligheid waarbij de rechten 
en plichten van de gedetineerde en het personeel en de 
integriteit van alle medewerkers richtinggevend zijn.

Het DG EPI voert een resultaatsgericht beheer op elk 
niveau binnen onze organisatie waarbij partnerschappen 
een belangrijke hefboom zijn.

ANDENNE
ANTWERPEN
ARLON
BEVEREN
BRUGGE
DENDERMONDE
DINANT
GENT
HASSELT 
HOOGSTRATEN
HUY
IEPER
ITTRE
JAMIOULX
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LEUZE-EN-HAINAUT
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NIVELLES
OUDENAARDE
PAIFVE
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WORTEL & TILBURG
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Sinds 2014 heeft België er twee 

gevangenissen bij. De nieuwe 

gevangenissen in Beveren en in Leuze-en-

Hainaut zijn gebouwd om de overbevolking 

in onze inrichtingen aan te pakken. In het 

ontwerp en in de werking van die moderne 

gevangenissen staat de mens centraal. Dat 

moet zorgen voor een beter leefklimaat 

waarin de gedetineerden zich goed voelen 

en dat komt ook de veiligheid ten goede. 

Ook voor de personeelsleden bieden de 

nieuwe gevangenissen een aangenaam 

werkkader.

Humane leefwereld
Kenmerkend voor de nieuwe gevangenissen is de 
moderne visie op detentie om de leefwereld van 
gedetineerden zo menselijk mogelijk te maken. De 
focus ligt op re-integratie en een zinvolle invulling 
van de tijd die gedetineerden in de gevangenis 
doorbrengen. Via werk, opleiding, sport en 
moderne technologieën worden ze aangemoedigd 
om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling 
en zich voor te bereiden op hun terugkeer naar 
de samenleving. Ze worden ook aangespoord 
om zelfstandiger te zijn. Elke cel is uitgerust met 
eigen sanitair en met het online dienstenplatform 
PrisonCloud. 

Net zoals in alle gevangenissen, kunnen 
gedetineerden onderhouds- en huishoudelijk 
werk verrichten in de keuken, de wasserij en de 
onderhoudsdiensten. In de gevangenissen zijn ook 
verschillende werkplaatsen waar ze kunnen werken 
voor privébedrijven.

Nieuwe gevangenissen 
in Beveren en Leuze-en-Hainaut
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PrisonCloud op cel 
Om de digitale kloof te verkleinen en de 
gedetineerden kennis te laten maken met nieuwe 
technologieën, is het PrisonCloud-systeem in de 
gevangenissen van Beveren en Leuze-en-Hainaut 
op cel beschikbaar. Via het online dienstenplatform 
kunnen gedetineerden telefoneren, televisie 
kijken, zaken aankopen in de kantine, interne 
gevangenisdiensten contacteren, beveiligde 
websites raadplegen en e-learningmodules volgen.

Minimaatschappij
De architectuur van de gevangenissen sluit aan op 
de nieuwe visie op detentie om een menswaardige 
leefwereld te creëren. De gevangenis is als het ware 
een soort van minimaatschappij. Ze ziet eruit als 
een geheel, maar bestaat uit verschillende delen die 
met elkaar verbonden zijn. Beide inrichtingen zijn 
een moderne versie van de klassieke stervormige 
gevangenis met een centrale toezichtskern waarrond 
de vleugels gelegen zijn. Het gebruik van glas als 
een van de belangrijkste bouwmaterialen creëert 
een open gevoel en laat veel daglicht binnen. De 
aanwezigheid van kleuren in de inrichtingen, zoals 
op de muren van de vleugels, en verschillende 
natuurlijke groene zones zorgen voor een 
aangenaam leefklimaat. Duurzaam bouwen was 
bovendien een aandachtspunt bij de constructie van 
de nieuwe gevangenissen. Een heel nieuw gegeven 
zijn de zittingszalen in de gevangenissen die door 
de (strafuitvoerings)rechtbanken kunnen worden 
gebruikt. Dat is veiliger en bespaart ook op kosten.

Moderne veiligheidstechnologieën
Veiligheid is een centrale pijler in de nieuwe 
gevangenissen, en dit in het belang van de 
gedetineerden, het personeel en de samenleving. 
Dankzij moderne veiligheidstechnologieën hebben 
de inrichtingen een hoge beveiligingsgraad. Het 
regime en het gebruik van glas verhogen bovendien 
het veiligheidsgevoel. 

Opleiding op maat
Nieuwe medewerkers werden aangeworven om 
enerzijds in de nieuwe gevangenissen te werken en 
anderzijds om in andere gevangenissen personeel 
te vervangen die naar Beveren of Leuze-en-
Hainaut werden overgeplaatst. Zij volgden niet 
alleen een basisopleiding maar ook verschillende 
opleidingsmodules op maat, specifiek aangepast 
aan de context en de eigenheden van de nieuwe 
gevangenissen.  

Publiek-private samenwerking
De federale overheid koos voor de bouw van de 
nieuwe gevangenissen voor een samenwerking 
met privéconsortia. Voor iedere nieuwe gevangenis 
werd een privéconsortium gekozen. Zij staan in 
voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 
onderhoud van de gevangenissen volgens een 
DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance & 
Maintain). In 2013 was de gevangenis in Marche-en-
Famenne de eerste gevangenis die tot stand kwam 
dankzij de samenwerking met het privéconsortium 
Eiffage Benelux - Eiffage - DG Infra+. BAM PPP is 
de privépartner voor de gevangenis in Beveren en 
het consortium FPR Leuze (Willemen, Cordeel en 
Confinimmo) voor die in Leuze-en-Hainaut.

De federale overheid betaalt 25 jaar lang een 
vergoeding en is daarna eigenaar. Gedurende 
die 25 jaar onderhoudt de privépartner de 
gebouwen en de technische installaties en is hij ook 
verantwoordelijk voor het gesorteerd afvalbeheer, 
de catering voor personeel en gedetineerden, de 
uitbating van de wasserij, het groenonderhoud en 
de schoonmaak van de gebouwen en lokalen buiten 
het cellencomplex.

Het DG EPI en de privépartner beheren samen de 
gevangenissen op dagelijkse basis. Omdat werken 
binnen de muren toch speciaal is, organiseerden 
de opleidingscentra voor penitentiair personeel 
samen met de nieuwe gevangenissen een opleiding 
op maat voor de externe medewerkers. De 
verschillende aspecten van het gevangenisleven, 
werken in de gevangenis en de veiligheidsregels 
kwamen aan bod. De opleiding en goede afspraken 
helpen het gevangenispersoneel en de privépartner 
om hun werkprocessen en procedures op elkaar af 
te stemmen, nodig om de gevangenis goed te laten 
draaien. 

Generale repetitie 
Voor de opening organiseerden beide 
gevangenissen een tweedaagse testoefening. 
De bedoeling was om zo waarheidsgetrouw 
mogelijk te werken en de veiligheidsprocedures en 
faciliteiten te evalueren. Personeelsleden van andere 
gevangenissen en van de centrale administratie en 
enkele externe partners namen deel. Tijdens het 
testweekend van de gevangenis in Beveren lieten 
zelfs enkele buitenlandse collega’s en journalisten 
zich opsluiten. De deelnemers kregen als 
‘gedetineerde’ opdrachten waarvan het personeel 
van de nieuwe gevangenissen niet op de hoogte 
was. Zo kon de werking van beide gevangenissen 
onder de loep worden genomen. 
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Regime per vleugel
In elk van de vier vleugels in de gevangenis heerst 
een ander regime met een verschillend niveau van 
voorrechten voor de gedetineerden. Wie zich goed 
gedraagt, krijgt meer vrijheden. Twee vleugels 
bieden een gestructureerd open regime waar 
gedetineerden kunnen deelnemen aan verschillende 
activiteiten per sectie (ontspanning, fitness, koken, 
enz.) en op bepaalde momenten vrij kunnen 
rondlopen. Een derde vleugel is bestemd voor het 
onthaal en de screening van nieuwe gedetineerden 
en de vierde vleugel voor gedetineerden die een 
risico zijn voor de veiligheid of die ongepast gedrag 
vertonen en daardoor een beperkter regime hebben.

Cellencomplex in kruisvorm
De gevangenis bestaat uit vier delen die met 
elkaar verbonden zijn: het inkomgebouw, het 
cellencomplex met mono- en duocellen, een 

gebouw met werkplaatsen en een dienstengebouw 
met o.a. de bezoekzaal, een sportcomplex, het 
gedetineerdenonthaal en een zittingszaal. Het 
cellencomplex heeft de vorm van een kruis met 
veel ruimte tussen de vleugels. De open galerijen 
vergroten de transparantie, wat de veiligheid ten 
goede komt. 

Thermische camera’s
De gevangenis in Beveren is de eerste Belgische 
gevangenis die is uitgerust met thermische camera’s 
om de perimeter te beveiligen. De camera’s 
werken op temperatuur(verschillen) en niet op 
licht. Ze kunnen dag en nacht worden ingezet, 
zijn niet gevoelig aan weersomstandigheden en 
blijven ook werken bij rookontwikkeling. Ze geven 
weinig valse alarmen en hebben lage verbruiks- en 
onderhoudskosten. 

Beveren
De gevangenis in Beveren werd in februari 2014 officieel ingehuldigd. Er is plaats voor 312 

mannelijke gedetineerden. De eerste gedetineerden kwamen in maart toe.



11Jaarverslag DG EPI  | 

Gemeenschappelijk basisregime 
Een van de bijzondere kenmerken in de gevangenis 
is de invoering van een basisregime met een 
gemeenschappelijk minimumaanbod voor alle 
gedetineerden. Alle dagelijkse activiteiten van 
het basisregime verlopen volgens een standaard 
uurregeling. Voor en na die activiteiten van het 
basisregime bevindt de gedetineerde zich op cel. 
Per afdelingsregime zijn de celdeuren zes dagen 
op zeven gedurende één uur geopend. Voor de 
werkende gedetineerden is dat anderhalf uur.

Ruim panoptisch centrum
De gevangenis bestaat uit een inkomgebouw, 
een bezoekersgebouw en een hoofdgebouw, 
waar zich de cellen bevinden alsook de ruimtes 
voor sport en socioculturele activiteiten en 
de personeelslokalen. Op een paviljoen dat is 
afgescheiden van het hoofdgebouw verblijven 
de vrouwelijke gedetineerden in een regime van 
gemeenschappelijke detentie. De gevangenis 
beschikt hoofdzakelijk over eenpersoonscellen en 
over 32 duocellen. 

Leuze-en-Hainaut
De nieuwe gevangenis werd in mei 2014 officieel ingehuldigd. Er is plaats voor 312 mannelijke 

gedetineerden. De eerste gedetineerden kwamen in juli toe. 
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Voor de bouw van de nieuwe gevangenissen 

opteerde de federale overheid voor een 

samenwerking met privéconsortia om op 

relatief korte termijn extra celcapaciteit te 

creëren. Een unicum in de geschiedenis 

van het Belgische gevangeniswezen. De 

bedoeling van die samenwerking is om 

dankzij de creativiteit van de ontwerpers 

een penitentiair park uit te bouwen dat 

een moderne en humane visie op detentie 

vertaalt in infrastructuurprojecten.

Ontwerp, bouw, financiering en 
onderhoud
De samenwerking tussen de federale overheid 
en de privéconsortia die geselecteerd werden 
voor de realisatie van de nieuwe gevangenissen, 
is gebaseerd op een zogenaamde DBFM-
overeenkomst (Design, Build, Finance en Maintain). 
Dat betekent dat de privéfirma’s instaan voor het 
ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud 
van de nieuwe inrichtingen en dit gedurende 25 jaar. 
Dat die opdracht bij een private partner ligt, laat het 
DG EPI en haar medewerkers toe om zich meer 
te focussen op hun kerntaken: het faciliteren van 
activiteiten die op de re-integratie van gedetineerden 
zijn gericht en dit binnen een beveiligde leef- en 
werkomgeving.

Contractuele verplichtingen
De nieuwe werkomgeving volgens de DBFM-
formule is een uitdaging waar het DG EPI nog 
niet voldoende mee vertrouwd is. Een grondige 
juridische kennis van de overeenkomst is nodig 
om de contractuele verplichtingen van alle partijen 
te kennen en ze ook af te dwingen. Maar ook de 
eigen contractuele verplichtingen naleven en ze 
in balans brengen met die van de privépartner 
vergt managementvaardigheden en -technieken 
die verschillen van het beheer van een klassieke 
gevangenis. Problemen rond contractuele 
bepalingen vertalen zich al snel in onvoorziene, 
bijkomende uitgaven. Het financieel beheer en de 

budgettaire opvolging van de projecten zijn dus 
ook belangrijke uitdagingen die specifieke tools 
vergen. Om toekomstige projecten nog beter voor 
te bereiden, is het verwerven van technische kennis 
over de eisen in de lastenboeken en hoe die tijdens 
de bouwfase worden gerealiseerd, een belangrijke 
uitdaging voor toekomstige projectleiders en de 
medewerkers van het DG EPI.

Platform voor publiek-private 
samenwerking
Om te kunnen werken in een omgeving waarin de 
overheid en de privésector de handen in elkaar 
slaan, is kennismanagement van strategisch belang 
voor de organisatie. Daarom richtte het DG EPI een 
platform voor publiek-private samenwerking op. Het 
platform is een deelaspect van het kennisnetwerk 
dat zich binnen het DG EPI in de komende jaren zal 
ontwikkelen.

De medewerkers van het platform zullen de verdere 
uitwerking en de realisatie van de Masterplannen 
opvolgen, het overleg met de Regie der Gebouwen 
(de publieke medepartner) organiseren en tools, 
technieken, handleidingen en andere instrumenten 
ontwikkelen om de projecten met publiek-private 
samenwerking voor te bereiden, te begeleiden en op 
te volgen. Zij zullen hiervoor een beroep doen op een 
netwerk van medewerkers uit de centrale diensten 
van het DG EPI en uit de gevangenissen. 

Een huis van nieuwe kennis over  
publiek-private samenwerking



13Jaarverslag DG EPI  | 

In 2011 sloot de federale regering een akkoord over de zesde staatshervorming. De 

bijzondere wet van 6 januari 2014 bepaalt dat de centra waar uit handen gegeven jongeren 

verblijven, worden overgeheveld naar de gemeenschappen. Sinds 1 januari 2015 zijn dus de 

gemeenschappen, en niet langer het DG EPI, bevoegd voor het beheer van de uit handen 

gegeven jongeren in de centra in Tongeren en Saint-Hubert. De federale overheid en de Vlaamse 

en Franstalige Gemeenschap sloten daarom in 2014 een samenwerkingsovereenkomst om de 

overdracht vlot te laten verlopen en afspraken te maken over hun bevoegdheidsverdeling.

Behandeling als minderjarigen
De personen die in de gemeenschapscentra 
verblijven, zijn jongeren die tussen 16 en 18 
jaar strafbare feiten hebben gepleegd en over 
wie de jeugdrechter geoordeeld heeft dat 
jeugdbeschermingsmaatregelen niet meer kunnen 
helpen. Zij worden dan ‘uit handen gegeven’. Het 
samenwerkingsakkoord baseert zich op het principe 
waarbij de uit handen gegeven jongeren volgens het 
strafrecht als meerderjarigen worden beschouwd, 
maar wel anders worden behandeld omwille van 
hun minderjarigheid op het moment dat zij de feiten 
pleegden. Zo wordt aandacht geschonken aan hun 
specifieke noden, zoals onderwijs. Alle betrokken 
partijen zullen ook samenwerken om de jongeren 
zo goed mogelijk te begeleiden in functie van hun 
re-integratie.

Transfer naar gevangenis
Het samenwerkingsakkoord bepaalt de maatregelen 
om de jongeren over te brengen naar een 
gevangenis zodra zij de leeftijd van 23 jaar hebben 
bereikt. Een jongere kan ook worden overgeplaatst 
naar een gevangenis wanneer hij 18 jaar is én 
wanneer in het centrum onvoldoende plaats is of 
wanneer de jongere de veiligheid in het centrum 
in het gedrang brengt. De bedoeling van de 
maatregelen die in het akkoord worden vastgelegd, 
is om de transfer naar een gevangenis zo vlot 
mogelijk te laten verlopen door alle noodzakelijke 
informatie over de persoonlijke situatie van de 
meerderjarige jongere mee te geven.  

Rechten en plichten
Het samenwerkingsakkoord bepaalt dat de 
Basiswet, die van toepassing is in de klassieke 
gevangenissen voor volwassenen, ook wordt 
toegepast op de uit handen gegeven personen in 
de gemeenschapscentra. Op die manier hebben zij 
dezelfde basisrechten zoals vermeld in verdragen en 
overeenkomsten die België binden. De regels gelden 
totdat de gemeenschappen de specifieke rechten 
en plichten van deze jongeren bepaald hebben. Alle 
wetgeving rond strafuitvoeringsmodaliteiten zoals 
penitentiair verlof, uitgaansvergunning, elektronisch 
toezicht, vervroegde invrijheidstelling, enz., zijn 
eveneens op hen van toepassing.

Informaticaprogramma’s
De federale overheid stelt enkele informatica-
programma’s ter beschikking van de 
gemeenschapscentra. Zo is onder andere 
de federale ICT-toepassing Sidis Suite in de 
centra voorhanden. Op die manier werken de 
overheden op een eenduidige manier samen en 
zijn de administratieve gegevens voor alle partners 
beschikbaar. 

Personeel
Een deel van het personeel van het DG EPI besloot 
om in de centra te blijven werken en dus over te 
stappen naar de gemeenschappen. De overige 
personeelsleden die ervoor kozen om bij de federale 
overheid te blijven, werden geheroriënteerd naar 
andere gevangenissen.

Samenwerkingsakkoord met gemeenschappen 
over uit handen gegeven jongeren
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Gevangenis: geen plaats voor 
geïnterneerden 
Geïnterneerden zijn mensen met een psychiatrische 
problematiek en/of mentale beperking die een misdrijf 
hebben gepleegd. Door een gebrek aan aangepaste 
opvangplaatsen en een gebrekkige afstemming 
op de diverse behandelnoden verblijven velen in 
gevangenissen, hoewel ze daar niet thuishoren. 
De focus ligt er op veiligheid en de behandeling is 
niet vergelijkbaar met die in een zorginstelling of 
psychiatrisch ziekenhuis. Het gebrek aan een geschikte 
omkadering en de lange tijd die geïnterneerden in 
de gevangenis moeten wachten voor doorverwijzing 
naar zorg buiten de muren is een manifest probleem, 
waarvoor ons land al meerdere keren is veroordeeld 
door Belgische en Europese instanties. 

Het DG EPI zette zich in 2014 intensief in 

voor een betere opvang van geïnterneerden. 

De bouw van de forensisch psychiatrische 

centra in Gent en Antwerpen, de verdere 

uitbouw van een geïntegreerd zorgcircuit 

en verschillende verbeterprojecten in de 

gevangenissen zijn een grote stap vooruit. 

Ze dragen enerzijds bij tot een zorgaanbod 

en een infrastructuur die afgestemd zijn 

op het profiel van de geïnterneerden, en 

anderzijds tot een vlottere uitstroom uit de 

gevangenissen naar het externe zorgcircuit. 

De nieuwe interneringswet van 5 mei 

2014 zal bovendien de rechtspositie van 

geïnterneerden en de interneringsprocedure 

verbeteren en zal begin 2016 in werking 

treden. 

Aangepaste opvang voor geïnterneerden
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Verdere uitbouw geïntegreerd 
zorgcircuit
De vraag naar een geïntegreerd zorgcircuit 
tussen de verschillende ambulante en residentiële 
hulpverleningsvoorzieningen ressorterend 
onder de verschillende departementen is 
prangend. Een goede samenwerking tussen 
de partners en overheden die betrokken zijn in 
het interneringsdossier is onontbeerlijk om het 
zorgaanbod voor geïnterneerden te verbeteren. 
In 2014 werd dan ook verder getimmerd aan 
de uitbouw van dat geïntegreerd zorgcircuit. De 
coördinatoren extern zorgcircuit voor geïnterneerden 
binnen het DG EPI werken voortaan niet alleen 
structureel samen met de coördinatoren zorgtraject 
internering binnen de FOD Volksgezondheid, maar 
ook met de nieuwe mobiele equipes internering 
die dat departement in januari 2014 lanceerde. 
Die equipes, ook schakelteams genoemd, 
bestaan uit casemanagers die ondersteuning 
bieden in het werken met geïnterneerden en die 
zorgtrajecten uitwerken voor geïnterneerden bij 
wie dat moeilijk verloopt. Ze zetten zich in om een 
vlottere doorstroom vanuit de gevangenissen naar 
het extern zorgcircuit te realiseren en om gepaste 
zorgomkadering te bieden buiten de muren om de 
re-integratie van geïnterneerden te verbeteren en 
heropnames te voorkomen.  

De schakelteams vervullen een brugfunctie tussen 
het intra- en extrapenitentiaire en werken in de 
gevangenissen samen met de psychosociale 
diensten en de zorgteams. Die gevangenisdiensten 
zetten zich in 2014 in om hun collega’s van de 
FOD Volksgezondheid kennis te laten maken met 
de manier van werken binnen de psychiatrische 
annexen en de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij in Paifve. Die samenwerking leidde tot 
samenwerkingsafspraken die beter afgestemd zijn 
op de realiteit op de werkvloer en die vele voordelen 
bieden: garantie van de zorgverlening, identificatie 
van de begunstigden, uitwisseling van informatie die 
voor beide partners noodzakelijk is en die rekening 
houdt met ieders deontologie, enz. 

Wie zijn de coördinatoren extern 
zorgcircuit voor geïnterneerden? 
Om een brug te slaan tussen de justitiële 
sector en de geestelijke gezondheidszorg 
werden de voorbije jaren per Hof van 
Beroep een coördinator extern zorgcircuit 
voor geïnterneerden binnen de FOD Justitie 
en in 2013 een coördinator zorgtraject 
voor geïnterneerden binnen de FOD 
Volksgezondheid aangesteld die structureel 
samenwerken. Beide departementen zetten 
zich samen in voor de uitbouw van een 
geïntegreerd zorgcircuit, een betere opvang van 
geïnterneerden en een progressief zorgtraject, 
aangepast aan het niveau van zorg en 
beveiliging en dit zowel voor wat de uitstroom 
uit de gevangenissen als de doorstroom in het 
externe hulpverleningslandschap betreft. De 
coördinator vanuit Justitie vertegenwoordigt 
de ‘vraagzijde’ en die vanuit Volksgezondheid 
de ‘aanbodzijde’. Om een zorgcircuit uit te 
bouwen dat voldoet aan de zorgbehoeften van 
de geïnterneerden, brengen de coördinatoren 
het profiel van de geïnterneerden zowel binnen 
als buiten de gevangenismuren in kaart. Ze 
werken ook samen aan een cartografie van het 
aanwezige zorgaanbod. 
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Zorgaanbod voor vrouwelijke 
geïnterneerden in Brugge
Op de afdeling voor geïnterneerden in de 
gevangenis van Brugge is voortaan plaats voor 40 
geïnterneerde vrouwen, dubbel zoveel als voordien. 
Na een evaluatie werkte het zorgteam een verbeterd 
zorgprogramma op maat uit. De begeleiding is 
erop gericht om het gedrag van de geïnterneerden 
aan te passen en hen te leren hun leven terug 
in handen te nemen. De eigenwaarde en het 
verantwoordelijkheidsgevoel worden aangewakkerd 
en de nadelige effecten van detentie zoveel mogelijk 
tegengegaan. Een vaste groep speciaal gescreende 
PBA’s staat in voor de bewaking op de afdeling.

De afdeling bestaat uit twee secties waar 
geïnterneerden een eerder individueel of een 
groepsprogramma volgen. Nieuwe geïnterneerden 
starten in het individuele programma en schuiven 
op basis van hun profiel en inzet al dan niet door 
naar het groepsprogramma. In beide programma’s 
nemen geïnterneerden deel aan groepsactiviteiten, 
maar de frequentie van de activiteiten en de grootte 
van de groep is in de individuele benadering meer 
aangepast aan hun problematiek. Het aanbod 
bestaat uit gespreksgroepen, sportactiviteiten, 
arbeids- en creatieve ergotherapie, en dit in 
combinatie met individuele gesprekken, hygiëne- 
en kantinebegeleiding, ondersteuning bij familiale 
contacten, enz. Geïnterneerden die voldoende 
vooruitgang boeken, schuiven door naar de tweede 
sectie met het groepsprogramma. Daar wordt van 
hen verwacht dat ze zelfstandig en verantwoordelijk 
zijn en gemotiveerd deelnemen aan de groeps-
activiteiten. Hun verblijf op de sectie bereidt hen voor 
op een opname en behandeling buiten de muren, de 
volgende stap in hun reclassering. 

Werken rond herstel met 
geïnterneerden
De zorgteams in de gevangenissen konden in 2014 
deelnemen aan een opleiding om gespreksgroepen 
met geïnterneerden rond herstel te begeleiden. De 
focus lag op communicatie- en interactieprocessen 
bij het begeleiden van groepen. 

Met geïnterneerden rond herstel werken is 
geen evidentie. Zij hebben het vaak moeilijk met 
zelfreflectie, zijn zich niet altijd bewust van hun 
daden en contact met het slachtoffer is verboden 
of weinig realistisch. Tijdens de gespreksgroepen 
helpen de leden van het zorgteam de geïnterneerden 
om zich bewust te worden van de gevolgen van 
hun daden en er verantwoordelijkheid voor op te 
nemen. Ze leren hen zelfstandig zijn en werken aan 
het herstel met hun omgeving (familie, kennissen, 
maatschappij, enz.). Het doel is om via motiverende 
gesprekstechnieken de competenties van de 
geïnterneerden en hun omgeving te verkennen 
en te benutten. De gespreksgroepen helpen 
de hen om zich voor te bereiden op de verdere 
behandelingsfase en een eventuele opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis. 
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Omgeving als sleutelfactor in 
herstelproces
Het project ‘werken met omgeving’ voor 
geïnterneerden in de gevangenis in Antwerpen was 
een van de laureaten van de tweejaarlijkse prijs 
Humane Psychiatrische Zorg. Het Psychiatrisch 
Centrum Gent-Sleidinge zet met die prijs initiatieven 
in de geestelijke gezondheidszorg in de kijker die 
zowel resultaatgericht zijn als respectvol voor de 
menselijke waardigheid. 

Binnen het project speelt de omgeving van de 
geïnterneerde een sleutelrol. Omdat sociale 
contacten vaak moeilijk verlopen voor deze 
doelgroep, en detentie de familiebanden vaak 
verzwakt, besloot het team in de Antwerpse 
gevangenis net daarop te focussen met het project. 
Tijdens individuele en groepsmomenten werken 
het zorgteam en enkele therapeuten niet alleen met 
de geïnterneerde zelf, maar focussen ze ook op 
zijn omgeving en zijn leven buiten de gevangenis. 
Geïnterneerden krijgen de mogelijkheid om een 
familielid of vriend uit te nodigen voor een begeleid 
gesprek over een thema (detentie, hulpverlening, 
familie, enz.) dat ze in overleg kiezen. Op een 
respectvolle, empathische en flexibele manier 
worden ideeën uitgewisseld. De dialoog draagt 
niet alleen bij tot een betere relatie tussen de 
geïnterneerde en zijn omgeving, maar ondersteunt 
en motiveert hem ook om te werken aan een betere 
toekomst. 

Gevangenis Turnhout zet deuren 
open voor forensische zorgpartners
Om de opnamekansen van geïnterneerden in een 
externe instelling te verhogen, zette de gevangenis 
in Turnhout op 21 november 2014 haar deuren 
open voor forensische zorgpartners tijdens een 
studiedag. Het doel was om hen beter te informeren 
over het profiel van geïnterneerden en de manier van 
werken in de gevangenis. Niet alleen de complexe 
problematiek, maar ook een zekere onbekendheid 
over geïnterneerden in de gevangenis, maken dat ze 
langer opgesloten blijven. Een 120-tal zorgverleners 
namen deel, onder wie beleidsverantwoordelijken, 
psychiaters en praktijkwerkers. 

Deskundigen die werken op de interneringsafdeling 
vertelden over de dagelijkse inspanningen om binnen 
de moeilijke gevangeniscontext zorgtrajecten uit te 
werken om de reclasseringskansen te verhogen. 
De deelnemers maakten kennis met verschillende 
interne zorgprojecten en brachten een bezoek 
aan de speciale afdeling waar geïnterneerden met 
een psychoseproblematiek zich optimaal kunnen 
voorbereiden op een opname buiten de muren. De 
beleidsinitiatieven die binnen de interneringssector 
op stapel staan, werden toegelicht en enkele niet-
justitiële partners gaven hun kijk op de zaak. 

Jaarverslag DG EPI  | 
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Patiënten
In het FPC Gent is plaats voor 264 mannelijke 
geïnterneerden. Het gaat om mensen die een 
misdrijf hebben gepleegd maar daarnaast aan een 
psychische stoornis lijden. Daardoor zijn zij niet in 
staat om hun eigen daden te controleren. De rechter 
kan daarom beslissen om hen te interneren, met 
als doel de maatschappij te beschermen en hen de 
gepaste zorg te bieden. 

De Commissies tot Bescherming van de 
Maatschappij bepalen hoe en in welke setting de 
interneringsmaatregel wordt uitgevoerd. Zij kiezen 
de penitentiaire of psychiatrische inrichting waar de 
geïnterneerde zal verblijven en beslissen ook over 
een eventuele overplaatsing. Geïnterneerden kunnen 
de toestemming krijgen om buiten het forensisch 

psychiatrisch centrum te werken of enkele dagen 
door te brengen bij familie, vrienden of in een 
onthaalcentrum. Zij kunnen ook op proef worden 
vrijgelaten maar moeten dan wel de voorwaarden 
naleven die hen zijn opgelegd.

Bouwconcept
In het FPC Gent is veel aandacht besteed 
aan licht, ruimte en een groene omgeving. De 
behandeling en genezing van de patiënten en het 
ontwikkelen van verantwoordelijkheidszin staan 
hier centraal. In het midden van het gebouw 
bevinden zich de ondersteunende diensten, 
werk- en ontspanningsruimten, therapielokalen en 
gespreksruimten. Daarrond bevinden zich kleinere 
woonpaviljoenen.

In 2014 werd het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Gent geopend en gingen de 

bouwwerken van een gelijkaardig centrum in Antwerpen van start. De geïnterneerden krijgen in 

het FPC een zorgbehandeling op maat in een klinische setting. Na een intensieve periode van 

opleiding van het personeel en verschillende veiligheidstesten en -simulaties namen de eerste zes 

patiënten op 17 november 2014 hun intrek in het gloednieuwe FPC in Gent. 

Forensische psychiatrische centra  
in Gent en Antwerpen 
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Psychiatrische behandeling op maat
Het FPC is opgedeeld in verschillende 
behandelafdelingen die de geïnterneerden gradueel 
doorlopen. Multidisciplinaire teams werken een 
individueel behandelplan uit waarin patiënten 
nauw worden betrokken. Bij aankomst worden 
de geïnterneerden opgenomen op de afdeling 
‘observatie en oriëntatie’ waar zij kennismaken 
met de afdelingsstaf en hun medepatiënten. De 
zorgequipe bepaalt tijdens die periode wat de 
beste behandeling is voor elke geïnterneerde. De 
behandeling zelf krijgen de geïnterneerden op een 
andere specifieke afdeling. Daarna stromen ze door 
naar de verpleegafdeling en de resocialisatieafdeling 
met een meer transparante beveiliging om opnieuw 
vertrouwd te raken met een natuurlijke leefomgeving. 
De bedoeling van de behandeling is om de 
geïnterneerden op een veilige en verantwoorde 
manier te laten terugkeren naar de maatschappij 
of hen te laten doorstromen naar het externe 
zorgcircuit. 

Eerste geïnterneerden
Op 17 november 2014 werden de eerste zes 
geïnterneerden naar het FPC in Gent overgebracht. 
In mei 2015 verbleven hier al 128 patiënten. Het is 
de bedoeling om 264 mannelijke patiënten op te 
vangen tegen eind september 2015. 

Samenwerking met externe partners
De Nederlandse zorggroep Parnassia en het FPC 
de Kijvelanden zorgen voor de behandeling van 
de geïnterneerden in het FPC. Alle medewerkers 
werden grondig voorbereid en volgden een 
opleiding. De firma Sodexo staat in voor de 
beveiliging binnen het centrum.

Het FPC Gent zal een nauwe samenwerking met 
haar partners opstarten om behandelcombinaties 
voor specifieke patiëntengroepen te ontwikkelen. 
Belangrijk daarbij is dat het FPC Gent de forensisch 
psychiatrische kennis zo goed mogelijk aan de 
partners overdraagt.

Bouw FPC Antwerpen van start
Na een aantal voorbereidende werken startte de 
Regie der Gebouwen in januari 2014 met de bouw 
van het FPC in Antwerpen, dat plaats zal bieden 
aan 182 geïnterneerden. Het centrum zal bestaan 
uit verschillende blokken met twee verblijfsentiteiten. 
Die hebben een verschillend veiligheidsniveau en zijn 
opgedeeld in meerdere relatief kleine afdelingen, wat 
aangepaste zorg en behandeling mogelijk maakt. 
Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar 
van 2016. 
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Sinds eind september 2014 werken 

alle gevangenissen met de nieuwe 

informaticatoepassing Sidis Suite. Dankzij 

dat programma zijn de elektronische 

dossiers van de gedetineerden opgenomen 

in een centrale databank, wat zorgt voor een 

efficiënt beheer van de strafuitvoering. De 

gevangenissen en de centrale administratie 

van het DG EPI, maar ook andere actoren 

binnen justitie kunnen zo een transparant, 

centraal en veilig elektronisch dossier van 

elke gedetineerde raadplegen. 

Elektronisch dossier
Het elektronisch dossier volgt de gedetineerde 
als het ware gedurende zijn ganse detentie. Hierin 
staan zijn persoonlijke gegevens, de reden van 
opsluiting, vroegere veroordelingen, detenties 
en tuchtmaatregelen maar ook informatie over 
zijn persoonlijke bezittingen, bezoekers, werk, 
financiële toestand, enz. De functionaliteiten in 
Sidis Suite zorgen ook voor een vlotter verloop van 
het dagelijkse leven in de gevangenissen, zoals de 
procedures voor de inschrijving en vrijstelling van 
gedetineerden, de organisatie van activiteiten en 
disciplinaire en wettelijk voorgeschreven procedures. 
Belangrijke momenten zoals bezoek, penitentiair 
verlof, transfer naar een andere gevangenis of 
zittingen van de rechtbank worden opgenomen in 
de dagelijkse agenda.

Raadpleging
De partners van de gevangenisadministratie, zoals 
de federale parketten, de Veiligheid van de Staat, de 
Federale Politie, de dienst Vreemdelingenzaken, de 
gemeenschappen en de strafuitvoeringsrechtbanken 
zullen een beperkte toegang hebben tot Sidis Suite. 

Met als resultaat een snellere en meer betrouwbare 
informatiedoorstroming. Dat draagt bij tot een betere 
dienstverlening en samenwerking maar ook tot een 
hoger niveau van veiligheid.

Nieuwe penitentiaire databank  
moderniseert detentiebeheer 

Voordelen
n  Alle informatie wordt synchroon in 

één databank opgeslagen. Informatie 
van verschillende bronnen wordt 
overzichtelijk gebundeld in het 
documentbeheersysteem.

n De inschrijving van de gedetineerden, 
adviezen over o.a. penitentiair verloven en 
uitgaansvergunningen verlopen volledig 
elektronisch.

n De online synchronisatie met het 
Rijksregister zorgt voor correctere 
identificatiegegevens. De genomen 
vingerafdrukken worden geregistreerd 
en doorgestuurd worden naar de 
politiediensten.

n Een digitale agenda toont de planning 
van alle activiteiten en bewegingen in de 
gevangenis.

n Doordat veel informatie samengebracht 
wordt, kan het detentiebeheer tot een 
hoger niveau getild worden, zoals 
bijvoorbeeld gerichte classificatie, 
transport en beheer van de celcapaciteit. 

n  Minder papierverbruik
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Digitale diensten op cel
Dankzij de diensten die PrisonCloud aanbiedt, 
leren de gedetineerden zelfstandig en op een 
verantwoorde manier een aantal handelingen uit 
te voeren. Gedetineerden kunnen via PrisonCloud  
onder andere telefoneren, aan e-learning doen, 
televisie kijken, films huren, een doktersafspraak 
maken, een rapportbriefje sturen naar de 
gevangenisdirecteur en producten bestellen uit 
de kantine. Zij kunnen ook informatie over de 
gevangenis raadplegen, zoals het huishoudelijk 
reglement en de geplande activiteiten. 

PrisonCloud is een soort beperkte computer 
zonder opslagcapaciteit met een scherm, een 
afstandsbediening, een toetsenbord, een muis, een 
hoofdtelefoon met microfoon en een legitimatiestick. 
Voor iedere gedetineerde kan worden bepaald tot 
welke diensten hij toegang krijgt, vanaf welke locatie 
en op welk tijdstip.

Een aantal goedgekeurde websites zijn toegankelijk 
voor de gedetineerden. Zij kunnen enkel de inhoud 
op die pagina’s lezen maar niet reageren of 
downloaden. Ze kunnen ook geen gebruik maken 
van sociale media of vrij surfen. 

Voordelen
PrisonCloud draagt bij aan de zelfredzaamheid 
van gedetineerden en laat hen kennis maken met 
nieuwe technologieën. Zo kunnen zij bepaalde 
vaardigheden en competenties verwerven. Het helpt 
hen om zichzelf voor te bereiden op de periode 
na detentie. Het dienstenplatform vereenvoudigt 
ook de dagelijkse taken van de personeelsleden 
in de gevangenis en het geeft hen meer tijd om 
op kwalitatieve wijze kerntaken uit te voeren. 
PrisonCloud draagt ook bij aan een eenduidige 
omgang met gedetineerden en vermindert de kans 
op incidenten.

De nieuwe gevangenissen in Beveren en Leuze-en-Hainaut werden in 2014 uitgerust met het 

digitale dienstenplatform PrisonCloud. Het is een beveiligd, flexibel en gebruiksvriendelijk 

dienstenplatform voor gedetineerden. PrisonCloud vergroot de zelfredzaamheid van de 

gedetineerden en zorgt voor een correcte, efficiënte en vlotte dienstverlening.

PrisonCloud, een beveiligd dienstenplatform 
voor gedetineerden 
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First speakers
De ‘first speaker’ is een tussenpersoon die 
kan worden ingeschakeld in het geval van een 
gijzeling. Hij treedt in contact met de gijzelnemer 
mocht dat nodig zijn, brengt de communicatie op 
gang, tracht verdere escalatie van de situatie te 
vermijden en probeert informatie te verzamelen. 
Hij is in geen geval een onderhandelaar. De ‘first 
speaker’ moet over de nodige luistervaardigheden 
beschikken, empathie tonen en met stress kunnen 
omgaan. Iedere gevangenis zal meerdere ‘first 
speakers’ hebben die kunnen worden ingezet bij 
gijzelingssituaties.

Opleidingen op maat
De opleidingscentra selecteerden personeelsleden 
die een doorgedreven ‘train the trainer’-opleiding 
van vijf dagen volgden om in een latere fase als 
lesgever de ‘first speakers’ op te leiden. Zij kregen 
hier kennis en vaardigheden aangereikt om met 
gijzelingssituaties om te gaan, onder andere in de 
vorm van simulatieoefeningen. Ook leerden zij de 
nodige pedagogische vaardigheden om hun kennis 
door te geven aan hun collega-first speakers.

Langs Nederlandstalige kant werkte het 
Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel 

(OCPP) samen met het Opleidingsinstituut van de 
Nederlandse Dienst Justitiële Inrichtingen, die al 
verschillende opleidingen rond gijzelingssituaties 
organiseerde. Langs Franstalige kant deed het 
Centre de Formation du Personnel pénitentiaire 
(CFPP) een beroep op een gespecialiseerde lesgever 
in het omgaan met trauma’s. 

Na de ‘train the trainer’-opleiding werkte het OCPP 
samen met de lesgevers een opleiding ‘first speaker’ 
uit, vertaald naar het Belgische gijzelingsbeleid. De 
lesgevers werden klaargestoomd om de eerste ‘first 
speakers’ op te leiden. Eind januari 2015 vonden 
de eerste twee sessies van de driedaagse opleiding 
plaats in het OCPP. 

Ook in het CFPP werden eind 2014 twee groepen 
opgeleid als lesgevers. Zij werkten de opleiding voor 
de ‘first speakers’ van de Franstalige gevangenissen 
uit waarin een aantal situationele oefeningen in de 
simulatievleugel aan bod komen. De opleidingen 
gingen in april 2015 van start. 

Alle personeelsleden zullen opgeleid worden over 
het nieuwe gijzelingsbeleid. De gevangenisdirecties 
en penitentiair assistenten zullen nog een aparte, 
meer specifieke opleiding hierover volgen. 

Cruciale rol van  
‘first speakers’ bij gijzeling 
Sinds 2009 is het aantal incidenten in de gevangenissen met zware agressie en gijzeling, vaak 

met het oog op ontsnapping, sterk gestegen. Het DG EPI besloot het bestaande gijzelingsbeleid 

te evalueren en bij te sturen om het probleem beter te kunnen aanpakken. Een nieuwe 

gijzelingsprocedure kadert binnen de visie op integrale veiligheid. De opleidingscentra en de 

regionale directies werkten voor het personeel opleidingen uit die dat beleid ondersteunen. 
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De gevangenis in Turnhout 

stelde vast dat er steeds meer en 

zwaardere agressieve incidenten 

zijn met materiële schade, en dit 

vooral binnen de afdeling sociaal 

verweer. Het aantal geïnterneerden 

met een ernstige stoornis is sinds 

begin 2013 verdubbeld door de 

opening van een nieuwe vleugel. 

Quasi wekelijks werd celmateriaal 

vernield. Daarom investeerde de 

gevangenis in vandaalbestendige 

cellen. 

Wanneer een geïnterneerde materiële 
schade toebrengt aan zijn cel, is hij zelden 
bereid en/of heeft hij niet genoeg geld 
om die schade te vergoeden. De zes 
vandaalbestendige cellen (in totaal zijn er 
acht voorzien) zijn gestandaardiseerde 
verblijfsruimtes die voldoen aan de criteria 
van de basiswet en die de mogelijkheid 
tot vandalisme sterk reduceren. Een inox 
bed, tafel en stoel zijn bevestigd aan de 
grond. De ramen zijn in lexan voorzien - 
een materiaal dat nagenoeg onbreekbaar 
is - en er zijn veilige stopcontacten 
geplaatst. De cellen zijn ook uitgerust 
met een vandaalbestendige spiegel, het 
televisietoestel is veilig afgerasterd en te 
bedienen aan de buitenkant van de cel en 
de kartonnen kast heeft een brandwerende 
laag. Het technisch personeel en de 
geïnterneerden bouwden de cellen om. 

Vandaalbestendige cellen  
in gevangenis Turnhout
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Bouw nieuwe gevangenissen
Bij de bouw van de nieuwe gevangenissen werden 
de teams die de behoeften op het vlak van veiligheid 
moesten uitwerken, al snel geconfronteerd met 
een paradox: het DG EPI had weinig inspraak bij 
de keuze van het materiaal en de werking van de 
veiligheidsinstallaties en liet die beslissingen over 
aan de Regie der Gebouwen en de privéfirma’s. 
De gebruiker moest zich dus aanpassen aan de 
techniek.

Volgens de gebruikelijke aanpak wordt een bestek 
opgemaakt waarin de prestaties worden vermeld 
zonder functionele beschrijving van de installaties. 
Het was duidelijk dat het DG EPI voor de bouw van 
de nieuwe gevangenissen voor een andere aanpak 
moest kiezen, in het bijzonder door uitdrukkelijk en 
grondig te beschrijven hoe de nieuwe installaties 
moeten werken. De logica werd dus omgedraaid: 
voortaan beslist de gebruiker over de werking van 
de veiligheidsinstallaties en moeten de partners zich 
aanpassen. De functionele veiligheidsanalyses zijn 
zo gestart en toegepast, in het bijzonder voor de 
bouw van de gevangenissen in Marche-en-Famenne 
en Leuze-en-Hainaut.

Structurele invoering
Op basis van die ervaring besloot het DG EPI 
om de functionele veiligheidsanalyses uit te 
breiden naar alle toekomstige nieuwe bouw- 
en renovatieprojecten. De bedoeling is om de 
exploitatie te vergemakkelijken, de werking van 
de installaties te uniformeren, de verschillende 
systemen te integreren, rekening te houden met de 
personeelsbehoeften en de veiligheidsprocessen en 
de ergonomie van de werkposten te verhogen. Zo 
gelden voor alle entiteiten van het DG EPI dezelfde 
richtlijnen en kunnen eerdere ervaringen als leidraad 
dienen.

Tot voor kort werden de renovatie- of bouwprojecten van nieuwe veiligheidsinfrastructuur 

in de gevangenissen per project vastgelegd en opgevolgd. Als gevolg hiervan was er weinig 

interconnectiviteit tussen de systemen en weinig coherentie tussen de projecten van de 

gevangenissen onderling. De functionele veiligheidsanalyses moeten dat probleem oplossen.

Functionele veiligheidsanalyses  
bij nieuwbouw- en renovatieprojecten

Best practice in gevangenis Arlon
Er werd een functionele analyse per techniek 
uitgevoerd voor de uitbreiding van het portiek- 
en administratiecomplex van de gevangenis. 
Functionele analyses werden uitgewerkt voor 
onderstaande installaties die met elkaar in 
verbinding staan: 

n de alarmen

n de toegangen

n de deuren, sassen en tralies

n het cameratoezicht
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Centrale rol voor 
personeelsdirecteurs
Er wordt een apart overlegplatform georganiseerd 
voor de Nederlandstalige en Franstalige 
gevangenissen. De regionale directies Noord 
en Zuid zitten samen met de centrale dienst 
P&O hun overlegplatform voor. Zij hebben een 
ondersteunende rol en leiden het verloop van het 
platform in goede banen. De personeelsdirecteurs 
van de gevangenissen staan centraal in het debat. 

Ervaringen uitwisselen
De regionale directies en de centrale dienst P&O 
brengen een aantal onderwerpen aan om het 
debat te voeden. Zij lichten nieuwe werkwijzen en 
procedures toe en laten ook ruimte voor de inbreng 
van de lokale personeelsdirecteurs. Op die manier 
kunnen, dankzij het platform, de lokale werkwijzen 
op elkaar worden afgestemd. 

Daarnaast kunnen de personeelsdirecteurs ook zelf 
thema’s kiezen die ze aan bod willen laten komen. 
Zo brengen zij interessante, specifieke dossiers rond 

het personeelsbeleid ter sprake, denken zij na over 
mogelijke vragen of onduidelijkheden rond wetgeving 
en stellen zij hun eigen ‘best practices’ voor aan 
hun collega’s. Tijdens de voorbije platforms stonden 
onder andere de wijziging in de pensioenregeling en 
de communicatie rond het personeelsbeleid op de 
agenda. 

Eerste bevindingen
Zowel de personeelsdirecteurs als de regionale 
directies en de centrale dienst P&O zien een 
duidelijke meerwaarde in het overlegplatform. 
Dankzij de open en constructieve sfeer heeft het 
platform vooral een verhelderende functie rond het 
vaak ingewikkelde personeelsbeleid. 

De bedoeling is om het platform in de toekomst nog 
interactiever te maken en de personeelsdirecteurs 
van de gevangenissen verder aan te moedigen om 
thema’s en onderwerpen naar voren te brengen 
zodat het platform niet alleen informerend maar ook 
verrijkend is.

Personeelsbeleid toegelicht tijdens 
overlegplatforms

Samen met de centrale dienst Personeel & Organisatie (P&O) richtten de regionale directies in 

2014 een overlegplatform op voor alle gevangenisdirecteurs die verantwoordelijk zijn voor het 

personeelsbeleid in hun inrichting. Zowel langs Vlaamse als langs Waalse kant vond het initiatief 

grote bijval. Tijdens de platforms worden actuele thema’s van het personeelsbeleid besproken, 

nieuwe werkwijzen toegelicht en ervaringen uitgewisseld. De bedoeling is om de overlegplatforms 

op regelmatige basis te organiseren.
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De Regie van de Gevangenisarbeid (RGA) 

timmerde de voorbije jaren aan een meer 

professioneel, klantgericht en commercieel 

beleid om zoveel mogelijk gedetineerden 

de kans te geven om te werken in de 

gevangenis. Om gevangenisarbeid nog 

meer in de kijker te zetten en bedrijfsleiders 

te overtuigen om werk aan gedetineerden 

te geven, lanceerde de dienst het label 

Cellmade. Dat is een nieuwe visuele 

identiteit met een eigen huisstijl, logo en 

bijhorende campagne die de RGA een 

modern en commercieel imago aanmeet 

en van gevangenisarbeid een sterk en 

herkenbaar merk maakt.

Mesoteams als schakels
De RGA maakte de laatste jaren een vlucht 
voorwaarts met de oprichting van de mesoteams. 
Die teams zijn de schakel tussen de centrale RGA 
in Brussel en de werkhuizen in de gevangenissen in 
hun regio. Daarnaast verkennen zij de markt, nemen 
deel aan beurzen, leggen contacten met potentiële 
klanten en zetten gevangenisarbeid in de kijker. 

Gevangenisarbeid als merk
De RGA investeerde de laatste jaren flink in 
haar commerciële activiteiten zoals netwerken, 
prospecteren en het aanboren van nieuwe 
marktsegmenten. Tewerkstelling aan en productie 
door gedetineerden krijgen voor de maatschappelijk 
verantwoorde ondernemer stilaan een volwaardige 
plaats binnen het landschap van outsourcing. De 
corporate identity van een bedrijf is echter sterk 
verbonden met de uitstraling en de huisstijl. Daarom 
ontwikkelde de RGA een commercieel slagkrachtige 
naam, een conceptbeeld, een vernieuwde website 
(www.cellmade.be) en een slogan die de missie en 
visie weerspiegelt.

Cellmade, 
het sterke merk van gevangenisarbeid 

bedrijfsleiders die niet bang zijn 
om naar de gevangenis te gaan

Gevangenisarbeid loont. In de meer dan 30 penitentiaire ateliers in België staan 
dagelijks flexibele en gemotiveerde krachten voor u klaar. Montage, boekbinden, 
packaging, confectie of ander werk? U krijgt kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.  
 En de gedetineerden? Werken geeft hen de kans om hun verantwoordelijkheid te  nemen 
en de slachtoffers te vergoeden. Ze verwerven levensdiscipline en beroepservaring, 
en  vinden later makkelijker hun plaats in de maatschappij. Iedereen wint dus big time! 
Waarom zou u dan niet naar de gevangenis gaan? Afspraak op www.cellmade.be

Gevangenisarbeid werkt efficiënter dan u denkt.
Zowel voor uw onderneming als voor de gedetineerden.

Regie van de Gevangenisarbeid

143110 RGA ADV A4.indd   1 22/10/14   13:47
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Campagne ‘De gevangenis levert 
goed werk’
De campagne, de nieuwe naam en de website 
werden op 19 november 2014 tijdens een nationale 
persconferentie gelanceerd. Cellmade verwijst 
letterlijk naar ‘werk gemaakt in de gevangenis’, maar 
ook naar ‘celmaat’ en ‘de gevangenis als partner 
voor uw bedrijf’. De slogan ‘de gevangenis levert 
goed werk’ onderlijnt de meerwaarde voor bedrijven 
en voor gedetineerden. Iedereen wint ‘big time’, zo 
staat in de gloednieuwe advertentie. 

De campagne doet een oproep naar bedrijfsleiders 
die niet bang zijn om naar de gevangenis te gaan. 
Een reeks ‘gezocht’-foto’s toont bedrijfsleiders die 
een bordje vasthouden met hun werkopdracht voor 
de gevangenis. De mugshot-campagne trok de 
aandacht van de pers en werd opgepikt door vrijwel 
alle kranten en actuamagazines. 

Schot in de roos
De nieuwe website lokt heel wat bezoekers en 
ook de offerteaanvragen komen vlot binnen. De 
campagne is slechts een aanzet om nog meer 
tools, ook richting consument, te ontwikkelen 
en van Cellmade een sterk label te maken. Het 
technisch personeel in de werkhuizen, samen 
met de Cellmade-teams (directie, boekhouding 
en account managers), zijn de katalysatoren om 
het succesverhaal van gevangenisarbeid verder te 
schrijven.
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Vier schrijnwerkerijen 
In de gevangenis in Marneffe werken een vijftiental 
gedetineerden in de schrijnwerkerij. In 2014 maakten 
zij de meubels voor de cellen en personeelsbureaus 
in de nieuwe gevangenis in Leuze-en-Hainaut en 
in het forensisch psychiatrisch centrum in Gent. 
Daarnaast werd een gloednieuw prototype bed voor 
op cel geproduceerd. Het multifunctionele meubel 
kan naar believen worden samengesteld door 
bijvoorbeeld kastruimte onder het bed te voorzien 
of door als mezzanine te worden gemaakt met 
bureauruimte onderaan.

Ook in de schrijnwerkerijen van de gevangenis in 
Hoogstraten, de Leuvense centrale gevangenis 
en het detentiecentrum in Saint-Hubert maken 
de gedetineerden een uiteenlopend gamma van 
meubels voor de cellen. Daarnaast vervaardigen zij 
ook bureaumeubels, waaronder vergadertafels en 
bureaustoelen.

Gespecialiseerde opleiding
De gedetineerden die in de schrijnwerkerij werken, 
volgen een hoofdzakelijk praktische opleiding. 
De technici in de werkplaatsen leren hen het 
ganse productieproces aan. Ze geven eerst de 
nodige uitleg over de werking van de machines 
en over de manier van werken. Daarna mogen de 
gedetineerden eenvoudige taken uitvoeren, zoals 
hout schuren. Tijdens de eerste weken volgen de 
technici de gedetineerden steeds nauwkeurig op. 
Het is immers belangrijk dat de gedetineerden 
de veiligheidsnormen naleven wanneer zij met de 
machines werken. Daarna mogen zij, naargelang 
hun vaardigheden en voorkeur, meer complexe 
taken uitvoeren, van hout zagen tot de meubels in 
elkaar zetten.

Gevangenisarbeid speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van gedetineerden. Zij leren 

onder meer allerlei producten maken en verpakken in de werkplaatsen. In de schrijnwerkerijen 

van de gevangenissen in Hoogstraten, Leuven, Marneffe en Saint-Hubert maken de gedetineerden 

onder andere meubels. Na een praktische opleiding zijn zij in staat om kasten, bedden en ander 

meubilair van a tot z in elkaar te timmeren. De gedetineerden in de schrijnwerkerij in Marneffe 

staken in 2014 bovendien de handen uit de mouwen om de honderden cellen in de nieuwe 

gevangenis in Leuze-en-Hainaut en in het Gentse forensisch psychiatrisch centrum van meubilair 

te voorzien.

Meubels maken  
in de gevangenis

Van ruw hout tot meubelstuk
Na het ontwerp van het meubelstuk, maken 
de technici in de werkplaatsen een prototype. 
Daarna worden de bestelde meubels 
in verschillende fasen gemaakt: zagen, 
monteren, plakken, schuren, vernissen en 
ten slotte verpakken. Elke gedetineerde krijgt 
een specifieke taak toegewezen en wordt 
voortdurend begeleid. 
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De drugvrije afdeling ‘D-side’ in de 
gevangenis in Brugge vierde in 2014 haar 
vijfjarig bestaan. Op die afdeling verblijft 
een groep langgestrafte mannen die bewust 
kiezen voor een drugvrije detentie. In juni 
werd de afdeling uitgebreid en kunnen er 
dubbel zoveel gedetineerden als voordien 

terecht. Het zijn bovendien niet langer 

enkel gedetineerden binnen de muren in 
Brugge zelf die hier kunnen verblijven, maar 
ook gedetineerden uit andere Vlaamse 
gevangenissen. 

Begeleiding om drugvrij te leven
‘D-side’ is de enige drugvrije afdeling in de Belgische 
gevangenissen. Sinds 2014 biedt ze plaats aan 44 
mannelijke langgestrafte gedetineerden, dubbel 
zoveel als voordien. Het gaat om gedetineerden 
die drugvrij willen leven en tijdens hun detentie niet 
geconfronteerd willen worden met drugs. Zowel 
gedetineerden met als zonder drugverleden kunnen 
er terecht. 

De gedetineerden leven op de afdeling 
samen in groep, maar in afzondering van 
de rest van de gevangenis. Ze moeten zelf 
de afdeling onderhouden en leven volgens 
een normale dagstructuur van verplichte 
tewerkstelling, opleiding en vrijetijdsbesteding. 
De zorgequipe van de gevangenis en een extern 
drughulpverleningscentrum begeleiden de 
gedetineerden om drugvrij te leven en ondersteunen 
hen om problemen aan te pakken en zich verder 
te ontwikkelen. Ex-druggebruikers die het moeilijk 
hebben, kunnen deelnemen aan speciale sessies 

gericht op hervalpreventie. Verder zijn er lessen 
die focussen op o.a. zelfstandigheid, inzicht 
en assertiviteit. Dat alles gaat gepaard met 
urinecontroles, een voorwaarde om het programma 
te volgen en nodig om het drugvrije klimaat op de 
afdeling te ondersteunen.

Deuren open voor andere Vlaamse 
gevangenissen
Dankzij de uitbreiding is op de afdeling niet enkel 
plaats voor gedetineerden die in de gevangenis van 
Brugge verblijven, maar ook voor gedetineerden 
uit andere gevangenissen. Elke veroordeelde die 
zijn problematiek wil aanpakken, in een drugvrije 
omgeving wil verblijven of een traject binnen de 
hulpverlening wil uitbouwen, kan een aanvraag doen 
via de lokale gevangenisdirectie of psychosociale 
dienst. De kandidaat moet wel Nederlands kunnen 
spreken en legaal in België verblijven. Gedetineerden 
met ernstige psychiatrische problemen en 
zedendelinquenten zijn uitgesloten. 

Nadat de gedetineerde de eerste plaats op de 
wachtlijst bereikt, wordt hij overgeplaatst naar de 
gevangenis in Brugge. Na een positieve screening 
start daar de voorbereidingsfase. De zorgequipe 
en een arts begeleiden hem vervolgens tijdens 
zijn ontwenning en ondersteunen hem gedurende 
maximum twee maanden om medicatie- en 
druggebruik af te bouwen. Als de gedetineerde zich 
een maand clean bewijst, kan hij instappen in het 
programma op de drugvrije afdeling. Kandidaten 
die niet weerhouden worden of de ontwenningsfase 
niet succesvol afronden, moeten terug naar hun 
oorspronkelijke inrichting. 

Vijf jaar drugvrije afdeling  
in Brugge
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Inhoud afgestemd op functie
Langs Nederlandstalige kant is de vernieuwde 
achtdaagse basisopleiding beter afgestemd op 
het profiel en de taken van een PBA ploegchef. De 
focus ligt op de kerntaken van gevangenispersoneel, 
de veiligheidsprocessen in de gevangenissen en 
het penitentiair wettelijk kader. Ook professioneel 
communiceren, gepast reageren en deontologische 
problemen analyseren, zijn belangrijke pijlers binnen het 
opleidingspakket. De diversiteit van de onderwerpen 
die aan bod komen, is een heuse verbetering tegenover 
de oorspronkelijke basisopleiding ploegchef. Die was 
vooral gefocust op veiligheid en leidinggeven. 

Ook de Franstalige opleiding werd aangepast met 
een nieuwe module van acht dagen. Het eerste deel 
focust op de specifieke taken van een ploegchef, op 
zijn rol als functionele chef en zijn rol in de toepassing 
van reglementaire, technische en veiligheidsrichtlijnen. 
Het tweede deel staat in het teken van de ploegchef 
als leider en coach en in het derde deel krijgen ze een 
opleiding als first speaker. 

Interactiviteit troef
Niet alleen de inhoud van de opleiding is verbeterd, 
maar ook de manier van lesgeven. In de nieuwe 
interactieve lesmethode gaan theorie en praktijk hand 
in hand. Tijdens de lessen worden de deelnemers 
ook gestimuleerd om het eigen gedrag te evalueren, 
van anderen te leren en onderling te communiceren, 
belangrijke eigenschappen als PBA ploegchef.    

Wat doet een penitentiair 
bewakingsassistent 
ploegchef? 
De ploegchef staat in voor de coördinatie, 
de opvolging en de supervisie van de 
groep penitentiair bewakingsassistenten 
binnen een celkwartier of vleugel. Hij 
geeft leiding aan de ploeg en stimuleert 
en motiveert zijn medewerkers om 
de dienst goed te laten draaien. Hij is 
verantwoordelijk voor alle interne en 
externe veiligheidscontroles en zorgt 
ervoor dat het dagelijkse gevangenisleven 
vlot verloopt door bijvoorbeeld de grote 
bewegingen van de gedetineerden 
(naar de wandeling, de werkplaatsen, 
enz.) te coördineren. Als leidinggevende 
onderhoudt hij ook contacten met de 
hiërarchie. 

Vernieuwde basisopleiding   
voor ploegchefs

De opleidingscentra voor penitentiair personeel evalueerden en verbeterden in 2014 de opleiding 

voor penitentiair bewakingsassistenten (PBA) ploegchef. De aangepaste interactieve opleiding 

moet PBA’s die bevorderen naar PBA ploegchef nog beter voorbereiden op hun nieuwe functie en 

focust zich vooral op de specifieke competenties die een ploegchef in huis moet hebben. 
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Met vertrouwen werken in de 
gevangenis
De opleiding gaat door in het opleidingscentrum 
en duurt elf dagen, verdeeld over vijf modules. De 
deelnemers leren onder meer over de belangrijkste 
penitentiaire regelgeving, over strafrecht en over het 
profiel en de rechtspositie van gedetineerden. Ook 
de taken van het bewakingspersoneel, de missie 
van het departement evenals crisissituaties en 
druggebruik in de gevangenissen komen aan bod, 
net zoals het personeelsbeleid.  

Dankzij de basisopleiding krijgen medewerkers 
algemene kennis mee over strafuitvoering en over 
de werking van het DG EPI. Ze voelen zich meer 
vertrouwd in het dagelijkse gevangenismilieu en 
voeren hun functie met meer kennis van zaken 
uit. Ze kunnen zichzelf situeren in de grote 
organisatie, hebben een zicht op de verschillende 
diensten en hun kerntaken en zijn op de hoogte 
van vaak gebruikte reglementering en juridische 
terminologie. Ook weten ze hoe ze moeten 
omgaan met agressieve gedetineerden en wat 
te doen bij gijzeling, noodzakelijke info voor 
gevangenismedewerkers. 

Oude opleiding in nieuw jasje
De oude achtdaagse opleiding had sinds 2008 
niet meer plaatsgevonden omwille van praktische 
redenen. Nieuwe medewerkers kregen toen enkel 
op hun werkplek zelf een opleiding over de inhoud 
en de uitvoering van hun kerntaken, eventueel 
gevolgd door een stage bij een of meerdere diensten 
binnen de centrale administratie. De vernieuwde 
basisopleiding geeft alle nieuwe niet-geüniformeerde 
personeelsleden een gemeenschappelijke basis over 
verschillende aspecten van het gevangenisleven. 

In de gevangenissen werken heel wat 
aalmoezeniers, moreel en islamconsulenten die de 
gedetineerden ondersteunen en begeleiden. Het 
Franstalige opleidingscentrum werkte bovendien een 
opleiding op maat van vier dagen voor hen uit, en dit 
in samenwerking met de Interlevensbeschouwelijke 
Raad van Bevoegde Instanties inzake de religieuze 
en niet-confessionele morele bijstand in de 
gevangenissen. 

Basisopleiding niet-bewakingspersoneel  
in de gevangenissen

Omdat werken in een gevangenismilieu geen evidentie is, voorziet het DG EPI niet alleen een 

basisopleiding voor het bewakingspersoneel maar ook voor andere personeelsgroepen die in 

dienst treden. Die opleiding moet nieuwe medewerkers binnen administratieve, psychosociale, 

medische en erediensten beter voorbereiden op hun job binnen de muren. Omwille van praktische 

redenen had de opleiding langs Franstalige kant al enige tijd niet meer plaatsgevonden. In 2014 

werd ze niet alleen opnieuw georganiseerd voor alle nieuwe medewerkers sinds 2012, maar ook 

verbeterd. De Nederlandstalige opleiding was eerder al aangepast. 
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Betrokkenheid van het terrein 
Samen met enkele externe experten voerde 
de gevangenisdirectie in Namen een nieuw 
managementmodel in om op een efficiënte en 
gestructureerde manier het advies van haar 
personeel in te winnen. Binnen het nieuwe model 
krijgen medewerkers de kans om samen met 
collega’s van eenzelfde niveau of met eenzelfde 
functie in een zogenaamde vakgroep op geregelde 
tijdstippen een tweetal uur te vergaderen en na te 
denken over hoe de dagelijkse werkorganisatie beter 
kan. Oplossingen of verbeteringen voor bepaalde 
werkproblemen kan elke groep schriftelijk voorstellen 
aan de verschillende hiërarchische niveaus. 

Gestructureerde informatiestroom
Per vakgroep bepalen de deelnemers de agenda, 
wisselen ze onderling informatie uit en werken 
ze samen veranderingsvoorstellen uit. Na elke 
vergadering wordt een verslag opgemaakt voor 
de hiërarchie. De communicatiestroom vertrekt 
vanop de werkvloer en bereikt via verschillende 
tussenniveaus de gevangenisdirectie die het 
stuurcomité vormt. Dat comité moet verplicht 
binnen de anderhalve maand feedback geven op de 
verslagen van de verschillende vakgroepen. 

Het stuurcomité kan voorstellen al dan niet 
goedkeuren en bijkomende informatie geven, maar 
kan ook een aanvraag laten bestuderen of zelf 
punten aanhalen die ze geconcretiseerd wil zien. 
Als een voorstel niet wordt weerhouden, dan moet 
het comité haar beslissing beargumenteren. Het 
nieuwe managementmodel bevordert zo de flux van 
relevante informatie, wat bijdraagt tot een betere 
werkomgeving voor iedereen. Nadat het stuurcomité 
haar antwoord heeft verzonden, start een nieuwe 
cyclus waarin de vakgroepen opnieuw een agenda 
opmaken en vergaderen. 

Beter draagvlak voor beslissingen
De ervaring wijst uit dat beslissingen die gesteund 
zijn op de adviezen van de verschillende betrokken 
actoren vaak beter zijn dan beslissingen die 
daarmee weinig of geen rekening houden. Een 
cultuur van participatie en samenwerking waarin 
aandacht is voor de mening van het personeel 
op het terrein draagt er toe bij dat medewerkers 
zich beter voelen en dat ze meer voldoening halen 
uit hun werk. De deelnemers zijn ervan overtuigd 
dat het nieuwe managementmodel kan bijdragen 
tot een grotere tevredenheid op het werk, betere 
arbeidsprestaties en een betere werking van de 
inrichting, wat ook de gedetineerden ten goede 
komt.

De personeelsbehoeften kennen en het advies van medewerkers inwinnen, maakt deel uit van een 

goed managementbeleid. De gevangenis in Namen voerde in 2014 een nieuw managementmodel 

in om het personeel nauwer te betrekken bij het dagelijks beheer van de gevangenis en zo de 

werkomstandigheden en -procedures te verbeteren.

Participatief managementmodel  
in gevangenis Namen
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Informatiesessies
De Dienst Vreemdelingenzaken is verantwoordelijk 
voor het identificeren van mogelijke illegale 
vreemdelingen die in de gevangenissen worden 
opgesloten. De informatiesessies die werden 
georganiseerd gingen over de moeilijkheden op 
vlak van identificatie van illegale gedetineerden 
binnen de gevangenissen en over de manier waarop 
een reclasseringsplan voor illegale geïnterneerden 
tot stand kon worden gebracht. De sessies 
werden bijgewoond door vertegenwoordigers 
van de commissies tot bescherming van de 
maatschappij, van de strafuitvoeringsrechtbanken 
en personeelsleden van de centrale diensten 
van het DG EPI. De bedoeling was om elkaars 
verantwoordelijkheden en realiteit beter te 
begrijpen om zo efficiënter samen te werken en alle 
noodzakelijke informatie uit te wisselen.  

Samenwerkingsverbanden
Na de informatiesessies kwamen de betrokken 
partijen opnieuw samen om de werkmethode 
van het zorgcircuit, de opdrachten van de 
psychosociale dienst, de zorgequipes, de 
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij 
en het interne en externe zorgnetwerk voor te 
stellen. Op basis van elkaars verwachtingen werden 
samenwerkingsverbanden afgesloten. Zo werden 
afspraken gemaakt rond een betere samenwerking 
bij vastgelopen dossiers dankzij het bespreken 
en oplossen van problemen via e-mail en, indien 

nodig (hoofdzakelijk bij personen met psychische 
problemen), het organiseren van casusbesprekingen 
op aangeven van de Dienst Vreemdelingenzaken 
of van het DG EPI. De partners sloten concrete 
werkprocedures af om in de toekomst sneller en 
efficiënter samen te werken.

Knowhow en expertise
De psychologen van de gesloten centra ervaren 
dezelfde problemen als psychologen bij het DG EPI. 
In samenspraak met de coördinerende psychologe 
voor de gesloten centra spraken beide diensten 
af om elkaars ervaringen en kennis te bundelen. 
Zo wisselden zij opleidingsmateriaal uit en kreeg 
de coördinerende psychologe van de gesloten 
centra ook informatie over de werking van de dienst 
Coördinatie Medische Zorg, van de psychosociale 
dienst, de zorgequipes binnen het DG EPI en over 
het Strategisch Plan voor Hulp- en Dienstverlening 
van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast werd 
afgesproken dat de opleidingsbehoeften zullen 
worden onderzocht op het vlak van de werking 
van de psychosociale dienst en de zorgequipes. 
De resultaten hiervan zullen de basis zijn voor een 
concreet opleidingsplan. 

De Dienst Vreemdelingenzaken bezorgde aan het 
DG EPI ook zorgfiches die in de gesloten centra 
voor illegalen worden gebruikt. Die fiches geven 
weer hoe het best kan worden omgegaan met de 
illegale bewoners. 

Naar aanleiding van een incident tijdens de overbrenging van een gedetineerde met 
psychopathologische problemen, nam de Dienst Vreemdelingenzaken contact op met de centrale 
psychosociale dienst van het DG EPI. Beide partijen zaten rond de tafel om te bekijken hoe de 
samenwerking tussen de diensten beter kan. Er werden informatiesessies gegeven voor alle 
betrokken partners met als doel betere afspraken te maken en elkaars knowhow en expertise te 
bundelen.

Nauwere samenwerking met  
Dienst Vreemdelingenzaken
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Over de hele wereld werd in 2014 het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook in België 

stonden heel wat herdenkingsactiviteiten in het teken van de ‘Groote Oorlog’. De gevangenissen 

in Ieper, Wortel en Leuven organiseerden dan ook verschillende activiteiten rond dat thema 

om de gedetineerden te laten terugblikken op de gebeurtenissen die de wereldgeschiedenis 

veranderden.

Creatieve workshops in Ieper
Tijdens de atypische workshop ‘Insecten in de 
oorlog’ konden de gedetineerden hun creativiteit 
de vrije loop laten. Onder begeleiding van een 
kunstenares, dachten zij na over de manier waarop 
een klein en nietig wezen als een insect de oorlog 
zou ervaren. In samenwerking met de hogeschool 
VIVES, Parol! en vzw Creatief Schrijven leerden 
gedetineerden tijdens de workshop ‘Beeld aan het 
Woord’ haiku’s en gedichten schrijven over het 
thema ‘Oorlog en vrijheid’, die verwerkt werden 
in een collage. De huiskunstenaar begeleidde 
de gedetineerden het hele jaar door in een 
creatief atelier. De werken van de gedetineerden 
werden getoond in het Vleeshuis in Ieper. 
Oorlogscorrespondent Rudi Vranckx kwam 
bovendien langs in de gevangenis om met zijn 
voordracht ‘Het Gezicht van de Oorlog’ te vertellen 
over zijn vele reizen in conflictgebieden.

Oorlogstaferelen schilderen in 
Wortel
De gevangenis in Wortel organiseerde samen 
met de Openbare Bibliotheek van Turnhout een 
reeks creatieve workshops rond het thema ‘100 
jaar Groote Oorlog’. Onder begeleiding van een 

lesgeefster in schilder- en decoratietechnieken 
schilderden enkele gedetineerden taferelen uit de 
Eerste Wereldoorlog. De panelen werden samen 
met een aantal sfeerbeelden van de workshops 
tentoongesteld in de bibliotheek van Turnhout. Eén 
paneel kreeg een centrale plaats in de gevangenis 
van Wortel zelf. De kunstwerken werden later 
overhandigd aan de stadsbibliotheek van Turnhout.

Gespreksmomenten met Leuvense 
gedetineerden 
In het Leuvense Museum M liep in 2014 een 
tentoonstelling rond de vernielingen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Vanuit dat thema organiseerden 
de Leuvense gevangenissen gesprekken tussen 
medewerkers van het museum en de gedetineerden. 
In het project ‘Ravage - Ons verhaal’ gingen 
gedetineerden uit de twee Leuvense gevangenissen 
samen met een groep slachtoffers aan de slag. De 
gedetineerden en de slachtoffers maakten ieder een 
korte film. Nadien wisselden de groepen de films 
onderling uit. De gedetineerden waren onder de 
indruk van de verhalen van de slachtoffers, zeker 
bij hen die de stap naar bemiddeling hadden gezet. 
Ook voor de slachtoffers waren de kortfilms van de 
gedetineerden een openbaring. Alle verhalen werden 
van april tot oktober 2014 getoond in Museum M.

Gevangenissen herdenken  
Eerste Wereldoorlog
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Gedetineerden bereiken met kunst en 

cultuur is geen evidentie. Beide spelen 

nochtans een belangrijke rol om de 

detentietijd zinvol in te vullen. Daarom 

stapte de gevangenis in Andenne in 

2014 mee in het project ‘Art Story’ 

van de vzw Art Without Bars. Tijdens 

verschillende workshops ging een groep 

gedetineerden aan de slag met het nieuwe 

kunstwerkboek, de Art Pad, en toonden 

ze zich van hun meest creatieve kant. Het 

kunstproject mondde uit in verschillende 

museumtentoonstellingen waar de 

gedetineerden zich als kunstenaar en 

curator bewezen. 

Creatief denken en doen 
Een groep gedetineerden in de gevangenis in 
Andenne nam deel aan het project ‘Art Story’ van de 
vzw Art Without Bars. Tijdens dat project maakten zij 
kennis met de wondere wereld van kunst en cultuur, 
leerden ze kritisch nadenken én werkten zo aan 
hun re-integratie. Ze deden dat door middel van het 
interactieve en didactische instrument, de Art Pad. 
Dat is een groot werkboek dat ook als schildersezel 
kan worden gebruikt. Gedetineerden kunnen er 
tal van meesterwerken in ontdekken maar ook zelf 
hun gedachten en gevoelens via taal en plastische 
kunst erin uitdrukken. Professionele kunstenaars uit 
verschillende disciplines (geluid, slam, conceptuele 
kunst) namen deel aan de workshops en deelden 
hun ervaring en passie met de gedetineerden. 

Museumdeuren open
De gedetineerden kregen de kans om hun originele 
kunstwerken te tonen tijdens de tentoonstelling 
‘How Are You Never You’ van 4 februari tot 15 
maart 2015 in museum Dhondt–Dhaenens. Die 
maakte deel uit van het bijzondere kunstproject 
‘De wereld van geknipte doornen’ in het museum 
waarvoor de gedetineerden, de gevangenis van 
Andenne en de vzw Art Without Bars samenwerkten 
met Zachary Susskind van de New Yorkse 
kunstgroep Still House (die haar werk toonde in de 
andere zalen van het museum). De gedetineerden 
namen ook in het najaar van 2014 de rol van curator 
waar voor twee andere tentoonstellingen. Tijdens 
de workshops in de gevangenis hadden ze immers 
ook veel opgestoken over de tentoonstelling als 
kunstvorm.

Tijdens de tentoonstelling vond bovendien een 
debat plaats met als thema ‘Kunst in de gevangenis. 
Creativiteit als escapisme of toekomstperspectief.’ 
Verschillende panelleden uit de justitiële, onderwijs-
en kunstsector benadrukten het belang van kunst 
en cultuur voor een op herstelgerichte detentie 
en dachten samen na over oplossingen om 
gedetineerden makkelijker te bereiken. Creatieve 
activiteiten kunnen immers een belangrijke rol spelen 
in de voorbereiding op de vrijlating. 

Kunst zonder tralies  
in gevangenis Andenne
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Keramiek, poëzie en mixed media in 
Tilburg
In de gevangenis in Tilburg schreven gedetineerden 
haikugedichten die ze omzetten in keramiekwerken. 
Tijdens een cursus ‘slam poetry’ konden ze hun 
gevoelens en dagelijkse beslommeringen onder 
woorden brengen. In de workshop ‘mixed media’ 
richtten ze een brief aan een persoon met wie ze 
zich verbonden voelen (familie, vrienden, idool, enz.). 
Daarna werd het handschrift van elke deelnemer 
gefotografeerd en verwerkt in een kunstwerk. 

Woord en beeld in Dendermonde
In de workshop ‘Muren vertellen…’ maakten daders, 
slachtoffers en andere burgers beeldgedichten in de 
vorm van muurpanelen. De gedetineerden kozen de 
meest voorkomende kleuren binnen de gevangenis. 

Die hangen nu aan de buitenmuur als realisatie van 
het materieel cultureel erfgoed van Parol!. 

Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van 
de gevangenis vonden ook een vertellers- en een 
haikupoëzieworkshop met collagetechniek plaats. 
De Japanse ambassade en televisie brachten een 
bezoek aan Dendermonde. Eén gedetineerde won 
een haikuprijs uit Matsuyama in Japan. 

Op Gedichtendag brachten gedetineerden voor 
Radio 2 een speciale editie van de wekelijkse 
activiteit ‘Goedemorgen Poëzie’. Een Italiaanse 
woordkunstenaar leerde de gedetineerden de 
knepen van de voordrachtkunst. Ze kwamen 
wekelijks samen in de gevangenisbibliotheek hun 
zelfgeschreven gedichten voordragen. Op de 
ochtendwandeling waren die gedichten in andere 
talen te horen via luidsprekers. Tijdens de workshop 
‘Geef jezelf een gezicht’ maakten de gedetineerden 

Gedetineerden laten creativiteit de vrije loop in 
Europees kunstproject
Gevangenissen uit vijf Europese landen sloegen de handen in elkaar voor het internationale 

culturele project Parol! om twee jaar lang via kunst en cultuur een brug te slaan tussen de wereld 

binnen en buiten de gevangenismuren. Via zogenaamde ‘art boxes’ reisden hun creaties van land 

tot land. Naast gevangenissen in Italië, Griekenland, Servië en Polen namen ook de gevangenissen 

in Dendermonde, Hoogstraten, Tilburg en Oudenaarde deel aan het project. Onder begeleiding van 

de vzw Creatief Schrijven en professionele kunstenaars leerden gedetineerden hun gedachten op 

papier zetten en verwerken in onder andere fotografie, film en grafische poëzie. 
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ÜÜÜ
slam poetry

workshop
slam poetry

workshop

maskers in was en een poëtische video die 
werden tentoongesteld in de gevangenis en de 
stadsbibliotheek. 

Moving Dialogue in Oudenaarde
Twee beeldende kunstenaars gingen in dialoog met 
vier gedetineerden die ieder met een pelliculecamera 
hun eigen film opnamen. Hun persoonlijke leefwereld 
en beleving stonden centraal. De twee kunstenaars 
namen ook beelden van personen of plaatsen buiten 
de gevangenismuren waarmee de gedetineerden 
een band hadden. De montage van alle beelden 
resulteerde in de film ‘Moving Dialogue’ die de 
interactie toont tussen het leven binnen en buiten de 
gevangenismuren.

Slam poetry en fotografische 
gedichten in Hoogstraten 
Ook in Hoogstraten konden de gedetineerden een 
workshop ‘slam poetry’ volgen. Hun spreektaal 
werd gepimpt met poëzie om hun gevoelens 
uit te drukken. Een tweede workshop, onder 
begeleiding van fotograaf Lieven Nollet, maakte 
de gedetineerden warm voor ‘fotografische 
gedichten’. Zij fotografeerden hun eigen cel en het 
gevangenisdomein. De foto’s en zelfgeschreven 
teksten werden verwerkt in een visueel persoonlijk 

dagboek van iedere deelnemer en gebundeld in een 
‘art book’ voor Poolse gedetineerden. 

De ‘art box’ met kunstprojecten van enkele Griekse 
gedetineerden, inspireerde de gedetineerden in 
Hoogstraten om ook een eigen kunstwerk te maken 
en terug te sturen naar de afzenders. Ze maakten 
een kalender met eigen foto’s, een symbool voor het 
aftellen van de dagen naar de vrijlating. 

Parol! European Exhibition 
Tijdens de Parol!-tentoonstelling ‘Writing and art 
beyond walls, beyond borders’ in Muntpunt in 
Brussel kreeg het grote publiek een overzicht te 
zien van alle artistieke werken van de deelnemende 
Belgische en buitenlandse gevangenissen aan het 
project.
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De gedetineerde: een burger als een 
andere
In België kunnen de meeste gedetineerden 
deelnemen aan de verkiezingen. Gedetineerden 
blijven immers burgers en hebben dus het recht 
om te stemmen. Velen weten dat echter niet of zijn 
daarin niet geïnteresseerd. Stemmen binnen de 
muren is dan ook geen evidentie. 

Bewustmaking over burgerplicht
Om de gedetineerden te sensibiliseren,  
organiseerde de gevangenis in Nijvel kort vóór 
de federale en Europese verkiezingen van mei 
2014 workshops ‘stemrecht en burgerschap’, dit 
samen met de Stichting voor Morele Bijstand aan 
Gevangenen en de vzw Bruxelles Laïque. Het doel 
was om de gedetineerden te laten inzien dat hun 
stem ertoe doet, hen bewust te maken over hun 
burgerplichten en hen voeling te laten behouden met 
het maatschappelijk leven, ondanks hun opsluiting. 

Er werd een oproep gedaan aan 
alle gedetineerden in de Nijvelse 
gevangenis. Een twaalftal onder 
hen werd geselecteerd om deel 
te nemen aan de discussie- en 
informatieworkshops van drie 
sessies waarin de thema’s 
‘stemmen’ en ‘burgerschap’ centraal 
stonden. De gevangenis zette zich 
ook in om de andere gedetineerden 
te sensibiliseren over hun stemrecht 
door in alle vleugels affiches op te 
hangen en in alle cellen flyers uit te 
delen met uitleg over het stemmen. 

Positief resultaat
Het initiatief viel in de smaak bij de 
gedetineerden die geïnteresseerd 
en gemotiveerd waren. De 
deelnemers gaven ook aan dat 
ze graag nog meer dergelijke 
workshops zouden volgen om 
andere maatschappijgerelateerde 
onderwerpen te kunnen bespreken. 
De gevangenis overweegt dan ook 
om in de toekomst nog soortgelijke 
activiteiten te organiseren.

De meeste gedetineerden in België behouden hun stemrecht en kunnen dus deelnemen aan 

het democratisch proces van ons land. Tijdens de detentie ligt dat echter niet voor de hand. In 

de aanloop naar de verkiezingen in mei 2014 organiseerde de gevangenis in Nijvel daarom een 

workshop ‘stemrecht en burgerschap’ voor de gedetineerden.  

Workshop ‘stemrecht’  
in gevangenis Nijvel

C’EST POSSIBLE !
C’EST UN 
DROIT !

VOTER
QUAND ON EST EN PRISON ?

QUI PEUT VOTER ? COMMENT FAIRE ?
Vous aurez une réponse à ces questions en demandant :

Au SPS • A un service externe • Au commissaire du mois • A la direction de la prison

LE 25 MAI 2014, LES CITOYENS DE BELGIQUE VONT ÉLIRE LEURS REPRÉSENTANTS 
DANS TOUS LES PARLEMENTS (RÉGIONAUX, FÉDÉRAL, EUROPÉEN).

E.R./V.U. : A.Hassid • Av. de Stalingrad, 18 -20 • 1000 Bxl • Design par Bruxelles Laïque

POUR RECEVOIR UNE INFORMATION, ENVOYEZ UN BILLET DE RAPPORT À :

INDIQUEZ VOTRE NOM, VOTRE PRÉNOM ET : “DROIT DE VOTE”
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Gedetineerden gaan vaak door een moeilijke periode in de gevangenis. De opsluiting eist 

soms een zware tol. In iedere gevangenis heerst wel het risico dat gedetineerden het niet meer 

zien zitten en de laatste uitweg kiezen. De gevangenis in Hasselt besteedde de voorbije jaren 

extra aandacht aan zelfmoordpreventie en stelde hiervoor een werkgroep samen met zowel 

interne medewerkers als partnerorganisaties. De focus ligt op de begeleiding en preventie van 

crisissituaties met een levensbedreigend karakter.

Vlotte communicatie bij 
crisissituaties
Bij crisissituaties nemen uiteraard de 
gevangenisdirectie, de medische dienst en het 
penitentiair personeel de belangrijkste rol op. Er is 
in de praktijk een vlotte onderlinge samenwerking, 
maar er is zeker verbetering mogelijk. 

In een eerste fase was een betere afstemming 
tussen de psychosociale dienst, Justitieel 
Welzijnswerk en het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg nodig. De drie diensten engageren 
zich om aan zelfmoordpreventie te doen, maar 
kampen met een hoge werkdruk of een wachtlijst. 
De oplossing lag bijgevolg in een samenwerking 
tussen de verschillende diensten. 

Er werden communicatieschema’s uitgetekend 
die zorgen voor een vlotte communicatie bij 
crisissituaties. Het resultaat: de gedetineerde in 
crisis kan gedurende minstens één week iedere dag 
een gesprek hebben. Vervolgens wordt nagegaan 
of verdere begeleiding nodig is. In 2014 hebben een 
vijftiental gedetineerden van het nieuwe systeem 
gebruik gemaakt. Het aantal doorverwijzingen steeg 
in de loop van het jaar. In 2015 blijft het aantal 
aanmeldingen stijgen.

Beleid voor crisiscoördinatie
Een uitdaging voor 2015 is om de afspraken 
in een beleidsnota te vervatten. Hierin worden 
vragen beantwoord over wie interne meldpost is, 
coördineert, contact legt met familie of vrienden van 
de gedetineerde, de verwijzing naar een externe 
partner opvolgt, enz. 

Bij de uitwerking van het beleid wordt de werkgroep 
ondersteund door het DAGG, een centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg met expertise op 
vlak van zelfmoordpreventie. Daarnaast kan de 
werkgroep gebruik maken van de knowhow en 
expertise van andere inrichtingen, zoals van de 
gevangenis in Gent waar ook projecten rond 
zelfmoordpreventie lopen. 

Crisisopvang voor gedetineerden  
in Hasseltse gevangenis 
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Een aantal gedetineerden van het 

penitentiair schoolcentrum (PSC) in 

Hoogstraten heeft na hun vrijlating al 

zeker uitzicht op een vaste job. Dankzij 

de opleiding tot bos-, natuur- en 

landschapsbeheerder kunnen zij terecht in 

de groensector. Bovendien heeft het PSC 

er dankzij het gloednieuwe project een 

natuurgebied bij.

Kandidaat-groenwerkers
Acht gedetineerden van het PSC in Hoogstraten 
kregen de kans om een opleiding tot bos-, natuur- 
en landschapsbeheerder te volgen. Het initiatief 
komt van Inverde, het Forum voor Groenexpertise 
van de Vlaamse overheid. Want voor een 
gedetineerde is werk vinden na een gevangenisstraf 
geen sinecure.

De acht kandidaten moesten voldoen aan drie 
belangrijke voorwaarden: fysiek fit en voldoende 
gemotiveerd zijn en in aanmerking komen voor 
vervroegde vrijlating, zodat ze na hun opleiding 
meteen aan de slag kunnen.

Eerst theorie, dan stage
De gedetineerden kregen eerst een theoretische 
opleiding van Inverde. Ze leerden hoe ze 
dieren en planten moeten beschermen en hoe 
ze moeten omgaan met de machines en het 
materiaal. Nadien liepen ze meerdere weken 
stage en werkten op het natuurreservaat van het 
historisch gevangenisdomein van Hoogstraten. 
De vzw Natuurwerk, die aan groenbeheer doet en 
natuurwerkers opleidt, zorgde voor een stageplek 
waar de cursisten werkervaring kunnen opdoen. Tot 
slot krijgen ze begeleiding naar een job: ze krijgen 
voorrang bij elke vacature van vzw Natuurwerk. Het 
hele traject duurt een jaar.

Unieke samenwerking
De opleiding is een pilootproject waarvoor 
verschillende partners de handen in elkaar 
sloegen. Het Agentschap voor Natuur en Bos, 
de VDAB en de Regie van de Gevangenisarbeid 
financieren het project. Het PSC zelf zorgt voor de 
praktische organisatie, samen met het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk Kempen, de Strategische 
Projectorganisatie Kempen, vzw Natuurwerk, 
Inverde en de afdeling Welzijn en Samenleving van 
de Vlaamse Gemeenschap. 

Win-win situatie voor iedereen
De succesvolle samenwerking tussen alle partners 
maakt van het project een win-winsituatie voor de 
gedetineerden, de maatschappij en de natuur. De 
gedetineerden leren in groep werken, krijgen de 
kans om een beroepsopleiding te volgen en hebben 
uitzicht op een vaste job. De vzw Natuurwerk op 
haar beurt kan mensen tewerkstellen die de nodige 
kennis ter zake hebben, waar ook de natuur zelf bij 
gebaat is. 

Van gedetineerde tot natuurwerker
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Groene vingers
De gevangenis besliste in 2014 om een stuk verlaten 
grond op hun domein nieuw leven in te blazen door 
een eigen moestuin aan te leggen. Zo wilde de 
inrichting niet alleen haar steentje bijdragen tot het 
milieu, maar ook meer kostenefficiënt werken. 

Omdat het stuk grond er al enkele jaren verlaten 
bijlag, was een grondige voorbereiding broodnodig. 
In verschillende fasen werd de grond herwerkt, 
schoongemaakt en heraangelegd. Het deel van 
de oude stadsmuur van Hoei, dat zich op het stuk 
grond bevond, werd opgekuist en bleef behouden. 
Een experiment op een deel van de grond maakte 
vervolgens duidelijk voor welk soort groenten de 
grond het meest geschikt is. Samen met en dankzij 
de expertise van de tuin- en landbouwdeskundigen 
in de gevangenis in Marneffe, werd de hele moestuin 
ten slotte voorbereid voor de lente van 2015. Enkele 
gedetineerden staan in voor het onderhoud van de 
tuin. 

Duurzaam denken
Door de moestuin aan te leggen, zullen op het 
menu in de gevangenis in Hoei voortaan verse 
seizoensgroenten staan. De inrichting bespaart zo 
niet alleen op voeding, maar zet zich ook in voor 
het milieu. Op termijn zal bovendien een kippenhok 
worden geplaatst, wat moet bijdragen tot een 
natuurlijk en ecologisch afvalbeleid.

Gedetineerden en personeel in de 

gevangenis in Hoei zullen voortaan kunnen 

smullen van verse groenten van eigen 

kweek. De gevangenis toverde in 2014 

een braakliggend stuk grond om tot een 

milieuvriendelijke moestuin. Behalve een 

smakelijke en ecologisch verantwoorde 

oogst, biedt de nieuwe moestuin 

tewerkstelling aan gedetineerden. Mooie 

voordelen in een budgettair moeilijke 

periode.

Eigen groenten kweken  
in gevangenis Hoei
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Gedetineerden en bijenteelt, een op 

het eerste zicht wat vreemde maar wel 

geslaagde combinatie in de gevangenissen 

in Marche-en-Famenne en Gent, die beide 

een bijenproject lanceerden in 2014. In de 

Waalse gevangenis kunnen gedetineerden 

een opleiding tot imker volgen en maken en 

onderhouden ze bijenkasten. In de Vlaamse 

gevangenis zijn het geïnterneerden die bij 

het project betrokken zijn en mee de honing 

helpen maken. De gevangenissen zetten 

zich met die projecten in voor het milieu en 

de bedreigde bijenpopulatie. 

Opleiding bijenteelt en zelfgemaakte 
bijenkasten
200.000, dat is het aantal bijen dat in april 2014 
haar intrek nam in de gevangenis in Marche-
en-Famenne. In samenwerking met de ‘service 
d’aide aux détenus’ en de vzw ‘Made in Abeilles’ 
installeerde de gevangenis drie bijenkasten en 
bood zij een groep gedetineerden de kans om een 
theoretische en praktische opleiding bijenteelt te 

volgen. De gedetineerden verzorgen de bijen en 
onderhouden de bijenkasten. Andere gedetineerden 
onderhouden de omringende tuin die verse 
producten oplevert voor het gevangenismenu 
en de keukenopleiding. Het bijenproject is een 
zinvolle en ook therapeutische bezigheid die 
de gedetineerden dichter bij de natuur brengt, 
hen bewust maakt van milieuproblemen en hen 
ook geduld en zelfbeheersing bijbrengt. Ook de 
toegevoegde waarde voor de maatschappij en 
voor de biodiversiteit is groot. En niet te vergeten, 
de zelfgemaakte honing is een belangrijk en lekker 
pluspunt. 

Het verhaal stopt daar niet. De gevangenis in 
Marche-en-Famenne heeft immers een primeur beet 
met zelfgemaakte bijenkasten, de enige productielijn 
van die soort in België. Het zijn gedetineerden die 
de volledige opleiding bijenteelt volgden die binnen 
de muren de kasten met lokaal hout in elkaar 
timmeren en bovendien het idee lanceerden. Ook 
honingraten, vogelhuisjes en insectenhotels worden 
in het atelier gemaakt. Het nog maar recent gestarte 
project speelt niet alleen een belangrijke rol in de re-
integratie van gedetineerden, maar draagt ook bij tot 
de lokale economie en tot het milieu, want zo goed 
als alle bijenkasten worden momenteel ver over de 
landsgrenzen heen geproduceerd. 

Bezige bijen in Marche-en-Famenne en Gent
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Het DG EPI blijft zich verder inzetten voor een 
rationeel en duurzaam energieverbruik in de 
gevangenissen. Samen met Fedesco en de 
Regie der Gebouwen voerde het in verschillende 
inrichtingen energieaudits uit om te bekijken hoe, 
waar en hoeveel energie kan worden bespaard. 
Afhankelijk van de gevangenis, gebeurde er 
onderzoek naar het verwarmingssysteem, de 
isolatie, de plaatsing van zonnepanelen, enz. 
Haalbaarheidsstudies toonden aan dat verschillende 
energiebesparende projecten niet alleen zouden 
bijdragen tot een beter leefmilieu maar op termijn 
ook kostenbesparend zijn. Een van de initiatieven 
waarin het DG EPI in 2014 investeerde, was 
de nieuwe verlichting in de gevangenissen in 
Brugge, Gent en Oudenaarde. Het resultaat is niet 
alleen een lager energieverbruik, maar ook een 
modernere en aangenamere werkomgeving voor het 
gevangenispersoneel.

Bijenteelt voor geïnterneerden
Ook de gevangenis in Gent lanceerde in 2014 een 
bijenproject en kan binnenkort haar eigen honing 
oogsten. De inrichting sloeg de handen in elkaar 
met de Gentse en de Deinse Imkersverenigingen 
om vier bijenkasten te installeren en een aantal 
personeelsleden op te leiden tot imker. Waar in 
Marche-en-Famenne een groep gedetineerden 
betrokken zijn in de bijenteelt, richt het Gentse 
bijenproject zich tot geïnterneerden. Samen met 
de technische dienst van de gevangenis legden 
zij ter voorbereiding van het project de tuin aan de 
bezoekzaal opnieuw aan om de nodige planten te 
voorzien voor de wel 30.000 bijen. Verder doen ze 
onder begeleiding van de Gentse Imkervereniging 
en de Gentse ‘gevangenisimkers’ aan bijenteelt, 
onderhouden ze de tuin en helpen ze bij het 
bereiden van de honing. 

Het bijenproject heeft een grote sociale waarde 
voor de geïnterneerden. Het geeft hen de kans om 
acht uur per week zinvol en in een kleine groep 
doelgericht in de buitenlucht te werken. Binnen 
het reguliere werkaanbod van de gevangenis 
kunnen ze immers vaak niet terecht omdat ze de 
capaciteiten en sociale vaardigheden missen. Door 
de duidelijke taken en de nauwe contacten met hun 
begeleiders en medegeïnterneerden vinden ze in dit 
natuurproject wel hun gading.

Verantwoord energieverbruik 
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Nederlandse les  
voor anderstalige gedetineerden

Nederlands op gevangenisvloer in 
Mechelen
In de gevangenis van Mechelen was het 
reguliere aanbod van het Centrum voor 
Volwassenenonderwijs (CVO) Crescendo niet 
afgestemd op de noden van de gevangenis. 
Zo was er maar één cursus per semester, 
waren er grote verschillen bij de cursisten of 
haakten veel gedetineerden af. Samen met het 
Consortium ‘Samen Stromen’, bestaande uit 
aanbodverstrekkers in de gevangenis, CVO 
Crescendo en het Centrum voor Basiseducatie 
(CBE) Open School Mechelen zocht de gevangenis 
naar alternatieven. 

Het CBE Open School kreeg middelen van de 
Provincie Antwerpen voor het project ‘Talig 
overleven in de gevangenis van Mechelen’. De 
anderstalige inkomende gedetineerden worden 
eerst uitgenodigd voor een intakegesprek. Zo goed 
als alle anderstaligen volgen dus les. Zij konden in 
het voorjaar van 2014 twee modules ‘Nederlands 
op de gevangenisvloer’ volgen van telkens 60 
uur. Dat werd later uitgebreid naar vijf modules. 
Iedere module duurt zes weken met telkens vier 
lesmomenten van 2,5 uur per week. De educatieve 
consulenten van CBE Open School staan in voor 
het lesmateriaal dat is afgestemd op de Mechelse 
gevangeniscontext. 

Het project heeft tal van voordelen. De 
gedetineerden kunnen eenvoudige instructies 
van het bewakingspersoneel begrijpen en hen 
ook vragen stellen. Ze kunnen ook de gangbare 
formulieren gebruiken, zoals rapportbriefjes, 
kantinelijsten, enz. Bovendien begrijpen ze de 
werking van de gevangenis beter en ontwikkelen ze 
algemene vaardigheden. Voor het schooljaar 2015-
2016 zijn opnieuw vier modules gepland.

Burgers praten met gedetineerden 
in Oudenaarde
Ook de gevangenis van Oudenaarde werkte een 
speciaal taaltraject uit. Bij het project ‘Babbelonië’ 
ontmoetten burgers van buiten de muren 
gedetineerden die het Nederlands niet goed 
machtig zijn. Enkele vrijdagavonden kwamen 
Nederlandstaligen en anderstaligen bijeen om 
Nederlands te oefenen in groepjes. De gesprekken 
gingen over alledaagse dingen zoals familie, 
gezondheid en werk. De nadruk lag op thema’s 
die niets te maken hebben met de strafuitvoering. 
Op die manier is Babbelonië voor iedereen een 
ontspannende activiteit waar op een leuke en 
ontspannen manier geoefend kan worden met de 
Nederlandse taal.

Een groot aantal gedetineerden zijn één van de Belgische landstalen niet machtig. Om 
anderstaligen op weg te helpen, organiseren vele gevangenissen daarom cursussen Nederlands 
of Frans. Op die manier kunnen ze toch vertrouwd geraken met woorden die noodzakelijk zijn om 
hun weg te vinden in de gevangeniswereld. Door middel van taalprojecten wordt getracht om de 
taalbarrière te verkleinen. Twee Vlaamse gevangenissen zetten hun taalaanbod in de kijker.
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In 2014 organiseerde de Centrale 
Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen 
de ‘Nationale dagen van de gevangenis’, 
in samenwerking met verschillende 
externe actoren. Het evenement kreeg 
veel weerklank en bood de gelegenheid 
om de buitenwereld bewust te maken van 
de realiteit binnen de gevangenismuren. 
Er waren vele lokale initiatieven zoals een 
bezoek van twee federale parlementsleden 
aan de gevangenis in Ittre en een door 
gedetineerden uit Lantin nagebouwde cel in 
het station van Luik-Guillemins.

Parlementsleden op bezoek in Ittre
In samenwerking met de directie nodigde de 
Commissie van Toezicht van de gevangenis in Ittre 
alle federale en gewestelijke parlementsleden van 
Waals-Brabant uit voor een bezoek, evenals een 
federaal parlementslid dat lid is van de Commissie 
voor de Justitie. Twee federale parlementsleden 
gingen hierop in en werden rondgeleid door 
de gevangenisdirectie en de Commissie van 
Toezicht. Tijdens het bezoek ging de aandacht 
vooral uit naar de sportieve en culturele activiteiten 
en naar de kwalificerende opleidingen die in de 
gevangenis worden georganiseerd, zoals tuinbouw, 
management en informatica. Ook de werkplaatsen 
en het nieuwe merk van gevangenisarbeid Cellmade 
werden voorgesteld om de parlementsleden bewust 
te maken van de meerwaarde die de gevangenissen 
bieden.

Workshops voor gedetineerden in 
Lantin
De katholieke aalmoezenier, een moreel consulent 
en een persoon van een vereniging voor bijstand 
aan rechtzoekenden, werkten samen enkele 
workshops uit waaraan een twintigtal gedetineerden 
van het arresthuis deelnamen. De deelnemende 
gedetineerden kregen informatie over de idee achter 
de ‘Nationale dagen van de gevangenis’ en over 
het project waarbij een cel wordt nagebouwd op 
een openbare plaats, in dit geval de ingang van 
het station van Luik-Guillemins. De gedetineerden 
moesten daarna aangeven wat spontaan in hen 
opkwam wanneer zij dachten aan hun dagelijkse 
leven in de gevangenis. Hun indrukken werden 
onderverdeeld volgens drie categorieën: emoties/

gevoelens, levensomstandigheden en gevolgen van 
de detentie. Vervolgens bespraken zij hoe zij die 
ideeën concreet en visueel zouden voorstellen. 

Vervolgens maakten de deelnemers knutselwerken 
en verzamelden zij voorwerpen, tekeningen en 
tekstjes om de cel aan te kleden. Zij maakten 
ook een lijst op van de zaken die absoluut in 
de cel aanwezig moesten zijn, zoals meubels, 
kleding en een kantinelijst. Ze kregen tijdens de 
afsluitende workshop de kans om alle postkaarten 
te lezen die de voorbijgangers in het station van 
Luik-Guillemins aan hen hadden geschreven. 
De postkaarten werden geordend volgens het 
soort boodschap. In de meeste kaartjes stonden 
bemoedigende woorden maar ze toonden ook 
verbazing over het leven in de gevangenis. Uit 
de ongeveer 130 ontvangen kaartjes werden er 
acht gepubliceerd in de gedetineerdenkrant. De 
overige kaartjes werden bij de gemeenschappelijke 
eindejaarspakketten gevoegd. De gedetineerden 
konden de krantenartikels over het project lezen 
en de televisiereportages hierover bekijken. Alle 
deelnemende gedetineerden waren tevreden over 
de impact van de actie en deden voorstellen voor de 
verdere bewustmaking van het publiek.

Nationale dagen  
van de gevangenis



46 |  Jaarverslag DG EPI

C
ijf

er
s 

20
14 Cijfers

Enkele termen uitgelegd

De gedetineerdenbevolking binnen een gevangenis 
verandert het hele jaar door. Om de samenstelling 
ervan beter te begrijpen zal gesproken worden over 
de gemiddelde bevolking. Zo worden extreme 
schommelingen tot een minimum beperkt en wordt 
ook rekening gehouden met alle verblijven in de 
gevangenis. 

De gemiddelde capaciteit is het gemiddeld 
aantal plaatsen voorzien voor de gedetineerden 
in de verschillende inrichtingen. Dat gemiddelde 
kan stijgen door de opening van nieuwe afdelingen 
binnen bestaande inrichtingen en door de bouw van 
nieuwe inrichtingen. Een daling van het gemiddelde 
is het gevolg van cellen die buiten gebruik zijn. Dat 
kan tijdelijk zijn door bijvoorbeeld renovatiewerken of 
definitief door de sluiting van een inrichting. 

De gemiddelde overbevolkingsgraad is het aantal 
overtollige gedetineerden op basis van de verhouding 
tussen de gemiddelde bevolking en de gemiddelde 
capaciteit. De gemiddelde overbevolkingsgraad 
is niet geldig voor de toestand binnen elke 
gevangenis. Bepaalde inrichtingen zijn helemaal niet 
of weinig overbevolkt. In andere inrichtingen ligt de 
overbevolkingsgraad ver boven het gemiddelde. 

Beklaagden zijn verdachten die zijn opgesloten in 
afwachting van een definitieve rechterlijke beslissing 
(veroordeling, internering, vrijspraak, enz.). 

Veroordeelden zijn gedetineerden die omwille van 
een strafbaar feit door de rechtbank een straf of 
maatregel zijn opgelegd. 

Geïnterneerden zijn gedetineerden die zijn 
opgesloten op basis van een internering die is 
aanbevolen door een strafrechtbank of het zijn 
veroordeelden die op basis van een ministeriële 
beslissing zijn geïnterneerd omwille van hun 
geestestoestand. 

Andere gedetineerden zijn onder andere 
minderjarigen die niet uit handen zijn gegeven, 
vreemdelingen ter beschikking van de Dienst 
Vreemdelingenzaken (administratieve opsluiting), 
personen onder voorlopige aanhouding, in het 
kader van de probatie of de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, personen ter beschikking van de 
strafuitvoeringsrechtbank (voordien ‘ter beschikking 
van de regering’) en landlopers. 

Halve vrijheid voor veroordeelden is een 
strafregime waarbij de gedetineerde die is veroordeeld 
tot een totale straf van maximum drie jaar, tijdens 

weekdagen een uitgangsvergunning krijgt om een job 
uit te oefenen of om een opleiding te volgen en daarbij 
’s avonds terugkeert naar de gevangenis. 

Beperkte detentie is een gelijkaardig regime als de 
halve vrijheid. Het is een uitvoering van de vrijheidsstraf 
waarbij de gedetineerde die veroordeeld is tot 
een totale gevangenisstraf van meer dan drie jaar, 
regelmatig de penitentiaire inrichting mag verlaten. 
Dat kan voor een bepaalde duur van maximum 
12 uur per dag. De beperkte detentie kan door de 
strafuitvoeringsrechtbank aan de veroordeelde worden 
toegekend omwille van professionele, familiale of 
opleidingsbelangen die zijn aanwezigheid buiten de 
gevangenis vereisen. 

Halve vrijheid voor geïnterneerden is een 
regime dat is toegekend door de Commissies 
tot Bescherming van de Maatschappij aan de 
geïnterneerden die daarvan afhangen.

Opgelet  

n Door de inwerkingtreding van de nieuwe 
informaticatoepassing Sidis Suite eind 
september werden de gemiddelde cijfers 
berekend voor de periode tussen 1 januari 
2014 en 26 september 2014. Die cijfers zijn 
dus louter indicatief voor het ganse jaar. 

n Voor bepaalde statistieken, zoals de 
gemiddelden, is het resultaat afzonderlijk 
berekend voor elke cel van de tabel en voor 
de totalen. De afronding gebeurde op één 
cijfer na de komma. Door deze afrondingen 
kan het soms zijn dat de precieze waarde van 
het totaal niet geheel overeenstemt met de 
som van de opgetelde cijfers.

n De nieuwe gevangenissen in Beveren en in 
Leuze-en-Hainaut ontvingen respectievelijk 
in maart en augustus 2014 de eerste 
gedetineerden. De gemiddelden voor die 
gevangenissen zijn dus berekend op de 
periode gaande van de opening tot 26 
september 2014. 
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Gemiddelde  
overbevolkingsgraad 

In 2014 waren de gevangenissen met de meeste overbevolking (in dalende lijn) Dinant, Antwerpen en Vorst. 
Voor die inrichtingen bedroeg de gemiddelde overbevolkingsgraad meer dan 45%. Twaalf inrichtingen (inclusief 
de gesloten federale centra voor jongeren) hadden een gemiddelde bevolking die lager lag dan de theoretische 
capaciteit. Het is wel mogelijk dat die inrichtingen overbevolking hebben gekend tijdens bepaalde periodes van 
het jaar of in bepaalde secties.

Inrichting
Gemiddelde 
bevolking

Gemiddelde 
capaciteit

Gemiddelde 
overbevolkingsgraad

Andenne 421,4 396,0 6,4%

Antwerpen 661,0 439,0 50,6%

Arlon 131,5 111,0 18,4%

Berkendael 94,3 64,0 47,4%

Beveren 98,8 312,0 -68,3%

Brugge 771,4 608,0 26,9%

Dendermonde 232,2 168,0 38,2%

Dinant 54,6 32,0 70,6%

Gent 428,4 299,0 43,3%

Hasselt 564,2 450,0 25,4%

Hoogstraten 168,1 170,0 -1,1%

Huy 79,1 64,0 23,5%

Ieper 77,4 67,0 15,5%

Ittre 413,9 420,0 -1,5%

Jamioulx 326,7 232,0 40,8%

Lantin 961,6 694,0 38,6%

Leuven Centraal 346,5 350,0 -1,0%

Leuven Hulp 195,8 149,0 31,4%

Leuze-en-Hainaut 30,3 312,0 -90,3%

Marche-en-Famenne 290,5 312,0 -6,9%

Marneffe 134,3 131,0 2,5%

Mechelen 118,7 84,0 41,3%

Merksplas 655,2 694,0 -5,6%

Mons 423,3 307,0 37,9%

Namur 191,9 140,0 37,1%

Nivelles 261,6 192,0 36,3%

Oudenaarde 161,3 132,0 22,2%

Paifve 200,1 205,0 -2,4%

Ruiselede 55,7 52,0 7,1%

Sint-Gillis 827,8 587,0 41,0%

Saint-Hubert 234,9 235,0 0,0%

Tournai 219,4 183,0 19,9%

Turnhout 268,4 269,0 -0,2%

Vorst 600,5 405,0 48,3%

Wortel (& Tilburg) 901,8 918,3 -1,8%

Totaal 11578,3 9931,8 16,6%

GFC Everberg 35,8 40,0 -10,6%

GFC Saint-Hubert 39,4 49,6 -20,3%

GFC Tongeren 36,7 34,0 18,4%
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volgens geslacht

De gevangenisbevolking is grotendeels mannelijk. De vrouwelijke bevolking (4%) is verspreid over acht 
inrichtingen: Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Berkendael (Vorst), Lantin, Mons en Marche-en-Famenne. Meer 
dan de helft van de vrouwelijke gedetineerden verblijven in Berkendael, Brugge en Lantin.

Inrichting Mannen Vrouwen Totaal

Andenne 421,4   421,4

Antwerpen 603,0 57,9 661,0

Arlon 131,5   131,5

Berkendael   94,3 94,3

Beveren 98,8   98,8

Brugge 663,1 108,4 771,4

Dendermonde 232,2   232,2

Dinant 54,6   54,6

Gent 369,1 59,3 428,4

Hasselt 527,0 37,2 564,2

Hoogstraten 168,1   168,1

Huy 79,1   79,1

Ieper 77,4   77,4

Ittre 413,9   413,9

Jamioulx 326,7   326,7

Lantin 885,1 76,5 961,6

Leuven Centraal 346,5   346,5

Leuven Hulp 195,8   195,8

Leuze-en-Hainaut 30,3   30,3

Marche-en-Famenne 280,9 9,6 290,5

Marneffe 134,3   134,3

Mechelen 118,7   118,7

Merksplas 655,2   655,2

Mons 379,9 43,4 423,3

Namur 191,9   191,9

Nivelles 261,6   261,6

Oudenaarde 161,3   161,3

Paifve 200,1   200,1

Ruiselede 55,7   55,7

Sint-Gillis 827,8   827,8

Saint-Hubert 234,9   234,9

Tournai 219,4   219,4

Turnhout 268,4   268,4

Vorst 600,5   600,5

Wortel (& Tilburg) 901,8   901,8

Totaal 11091,6 486,6 11578,3
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Gemiddelde dagelijkse bevolking  
per nationaliteit
In 2014 hadden gemiddeld iets meer dan de helft van de gedetineerden binnen een penitentiaire inrichting (55%) de 
Belgische nationaliteit. De nationaliteiten staan in onderstaande tabel vermeld per staatsburgerschap. Voor de andere 
nationaliteiten die minstens 1% van de gemiddelde gedetineerdenbevolking uitmaken, zijn er voornamelijk burgers van de 
volgende landen: 

Marokko (10,5%)  — Algerije (6,6%)  — Roemenië (3,4%)  — Nederland (2,2%)  — Frankrijk (2,1%) 
Italië (1,5%)  — Turkije (1,4%)  — Albanië (1,2%)  — Tunesië (1%) — de landen van ex-Joegoslavië (2,3%) 
In 2014 waren er in het totaal burgers van meer dan 120 landen gedetineerd in de Belgische gevangenissen.

Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  %

ALBANIE 160,4 1,4% OEKRAINE 7,6 0,1%
CENTRAAL-

AFRIKAANSE REP.
0,9 0,0% MAROKKO 1.160,1 10,0%

DUITSLAND 26,8 0,2% MOLDAVIE 11,0 0,1% CONGO (DEM. REP.) 112,6 1,0% MAURITANIE 6,9 0,1%

OOSTENRIJK 1,1 0,0% RUSLAND 61,5 0,5% CONGO (VOLKSREP.) 3,4 0,0% SOEDAN 4,3 0,0%

BULGARIJE 68,7 0,6% BELGIE 6.404,6 55,3% BURKINA FASO 3,6 0,0% TUNESIE 129,3 1,1%

DENEMARKEN 1,9 0,0% MYANMAR 1,0 0,0% IVOORKUST 8,9 0,1% CANADA 0,9 0,0%

SPANJE 43,2 0,4% SRI LANKA 1,3 0,0% BENIN 0,7 0,0%
VERENIGDE STATEN 

VAN AMERIKA
1,4 0,0%

FRANKRIJK 260,5 2,3% INDIA 28,9 0,2% ETHIOPIE 2,3 0,0% CUBA 3,7 0,0%

VERENIGD 
KONINKRIJK

20,0 0,2% CAMBODJA 1,0 0,0% GABON 1,3 0,0% GUATEMALA 0,0 0,0%

LUXEMBURG 4,2 0,0% NEPAL 2,3 0,0% GAMBIA 5,6 0,0% JAMAICA 4,9 0,0%

GRIEKENLAND 18,0 0,2% FILIPIJNEN 1,4 0,0% GHANA 13,8 0,1% MEXICO 0,6 0,0%

HONGARIJE 17,9 0,2% CHINA 3,7 0,0% GUINEA 27,8 0,2% HAITI 0,6 0,0%

IERLAND 2,0 0,0% VIETNAM 10,7 0,1% MAURITIUS 1,4 0,0% DOMINICAANSE REP. 8,3 0,1%

MALTA 1,1 0,0% MONGOLIE 4,6 0,0% LIBERIA 2,6 0,0% DOMINICA 2,6 0,0%

NOORWEGEN 0,8   KAZACHSTAN 3,7 0,0% MALI 4,1 0,0% SAINT LUCIA 0,1 0,0%

POLEN 121,1 1,0% KIRGIZSTAN 1,7 0,0% SENEGAL 8,0 0,1% BELIZE 0,0 0,0%

PORTUGAL 35,0 0,3% OEZBEKISTAN 3,6 0,0% NIGER 11,0 0,1% ARGENTINIE 2,3 0,0%

ROEMENIE 408,2 3,5%   THAILAND 0,2 0,0% NIGERIA 20,6 0,2% BRAZILIE 23,1 0,2%

ZWEDEN 2,6 0,0% BANGLADESH 1,8 0,0%
MADAGASKAR 
(DEM. REP.)

1,0 0,0% CHILI 24,5 0,2%

ZWITSERLAND 1,6 0,0% ARMENIE 19,6 0,2% ZUID-AFRIKA 2,1 0,0% COLOMBIA 8,7 0,1%

ITALIE 171,6 1,5% AZERBEIDZJAN 3,1 0,0% RWANDA 9,7 0,1% ECUADOR 7,9 0,1%

NEDERLAND 270,3 2,3% AFGHANISTAN 31,5 0,3% SIERRA LEONE 8,5 0,1% PERU 1,6 0,0%

EX-JOEGOSLAVIE 270,4 2,3% GEORGIE 33,9 0,3% SOMALIE 14,1 0,1% URUGUAY 0,2 0,0%

waarvan     IRAK 57,5 0,5% TANZANIA 4,3 0,0% VENEZUELA 1,4 0,0%

KROATIE 17,0 0,1% IRAN 25,9 0,2% TSJAAD 0,3 0,0% GUYANA 0,2 0,0%

SLOVENIE 1,6 0,0% ISRAEL 5,6 0,0% TOGO 3,0 0,0% SURINAME 12,7 0,1%

MACEDONIE 33,0 0,3% JORDANIE 2,1 0,0% ZAMBIA 0,1 0,0% AUSTRALIE 0,2 0,0%

BOSNIE-
HERZEGOVINA

19,3 0,2% LIBANON 18,6 0,2% KENIA 2,5 0,0% VLUCHTELING 24,4 0,2%

ONBEPAALD 199,5 1,7% PAKISTAN 15,8 0,1% KAAPVERDIE (REP.) 2,0 0,0% NAVO 0,1 0,0%

LETLAND 5,5 0,0% SYRIE 20,3 0,2% ANGOLA 26,1 0,2% OVN-VLUCHTELING 13,7 0,1%

ESTLAND 6,7 0,1% TURKIJE 160,5 1,4% ZIMBABWE 0,9 0,0% OVN ONBEPAALD 1,0 0,0%

LITOUWEN 36,2 0,3% JEMEN 0,1 0,0% ALGERIJE 734,3 6,3% VADERLANDSLOOS 11,7 0,1%

TSJECHIE 14,6 0,1% PALESTINA 75,8 0,7% EGYPTE 11,1 0,1% ONBEPAALD 19,8 0,2%

SLOVAKIJE 23,2 0,2% BURUNDI 5,8 0,0% LIBIE 6,5 0,1% Totaal 11578,3 100%

WIT-RUSLAND 5,4 0,0% KAMEROEN 19,8 0,2%
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per prioritaire wettelijke toestand
In totaal verblijven in de gevangenissen ongeveer de helft van de gedetineerden als veroordeelden. Een derde van hen zijn 
beklaagden en 10 % zijn geïnterneerden. De verhoudingen variëren per inrichting naargelang de functie van de inrichting. 
Sommige inrichtingen fungeren als arresthuis, andere als strafhuis en nog andere als beide. Enkel de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij in Paifve is uitsluitend bestemd voor geïnterneerden. Daarnaast zijn er nog de inrichtingen 
tot bescherming van de maatschappij in Bergen en Doornik die afhangen van het Waals Gewest en het forensisch 
psychiatrisch centrum in Gent onder publiek-private samenwerking. Tot slot verbleven in de gesloten federale centra voor 
jongeren gemiddeld 68 jongeren die daar gedetineerd zijn na een beslissing van de jeugdrechtbank zonder dat ze uit handen 
zijn gegeven (d.w.z. doorverwijzing naar het gerecht voor volwassenen). Daarnaast verbleven in de gesloten federale centra 
in Tongeren en Saint-Hubert dagelijks gemiddeld 43 jongbeklaagden en veroordeelden die doorverwezen zijn naar het 
gerecht voor volwassenen.

Inrichting
Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Totaal

GDB % GDB % GDB % GDB % GDB %

Andenne 10,9 2,6% 408,7 97,0% 0,0% 1,8 0,4% 421,4 100%

Antwerpen 511,5 77,4% 78,1 11,8% 69,1 10,4% 2,3 0,3% 661,0 100%

Arlon 53,2 40,4% 75,1 57,2% 0,0% 3,2 2,4% 131,5 100%

Berkendael 55,2 58,5% 30,4 32,2% 8,7 9,2% 0,0 0,0% 94,3 100%

Beveren 22,5 22,7% 74,8 75,7% 0,0% 1,6 1,6% 98,8 100%

Brugge 262,8 34,1% 456,5 59,2% 30,9 4,0% 21,3 2,8% 771,4 100%

Dendermonde 128,5 55,3% 100,7 43,4% 0,3 0,1% 2,7 1,1% 232,2 100%

Dinant 40,4 74,0% 14,2 26,0% 0,0% 0,0% 54,6 100%

Gent 209,9 49,0% 110,4 25,8% 103,4 24,1% 4,8 1,1% 428,4 100%

Hasselt 202,7 35,9% 351,5 62,3% 0,9 0,0% 9,1 1,6% 564,2 100%

Hoogstraten 0,1 0,1% 165,8 98,6% 0,0% 2,2 1,3% 168,1 100%

Huy 34,1 0,0% 44,9 0,0% 0,0% 0,0 0,0% 79,1 100%

Ieper 55,2 71,3% 21,9 28,2% 0,1 0,1% 0,3 0,3% 77,4 100%

Ittre 5,0 1,2% 407,7 98,5% 0,0% 1,2 0,3% 413,9 100%

Jamioulx 160,7 49,2% 139,2 42,6% 26,2 0,0% 0,6 0,0% 326,7 100%

Lantin 419,3 43,6% 502,8 52,3% 37,6 3,9% 2,0 0,2% 961,6 100%

Leuven Centraal 2,6 0,7% 328,4 94,8% 1,0 0,3% 14,6 4,2% 346,5 100%

Leuven Hulp 76,7 39,2% 68,6 35,0% 49,7 25,4% 0,9 0,5% 195,8 100%

Leuze-en-Hainaut 0,0% 30,3 100,0% 0,0% 0,0% 30,3 100%

Marche-en-Famenne 21,8 7,5% 266,3 91,7% 0,0% 2,3 0,8% 290,5 100%

Marneffe 0,0% 134,1 99,8% 0,0% 0,2 0,2% 134,3 100%

Mechelen 82,0 69,1% 36,3 30,6% 0,1 0,1% 0,3 0,3% 118,7 100%

Merksplas 12,5 1,9% 319,4 48,8% 317,3 48,4% 6,0 0,9% 655,2 100%

Mons 108,2 25,6% 283,2 66,9% 26,1 6,2% 5,8 1,4% 423,3 100%

Namur 89,3 46,6% 76,7 39,9% 25,2 0,0% 0,8 0,4% 191,9 100%

Nivelles 72,1 27,5% 187,3 71,6% 0,0% 2,2 0,9% 261,6 100%

Oudenaarde 48,4 30,0% 108,1 67,0% 0,8 0,5% 4,0 2,5% 161,3 100%

Paifve 1,1 0,5% 0,3 0,2% 198,7 99,3% 0,0% 200,1 100%

Ruiselede 0,0% 54,6 98,1% 0,0% 1,1 1,9% 55,7 100%

Sint-Gillis 385,9 46,6% 438,3 52,9% 2,1 0,3% 1,6 0,2% 827,8 100%

Saint-Hubert 0,1 0,0% 232,9 99,1% 0,0% 2,0 0,8% 234,9 100%

Tournai 49,9 22,7% 168,3 76,7% 0,0 0,0% 1,2 0,5% 219,4 100%

Turnhout 114,0 42,5% 43,8 16,3% 110,4 41,1% 0,2 0,1% 268,4 100%

Vorst 368,1 61,3% 150,5 25,1% 79,3 13,2% 2,7 0,4% 600,5 100%

Wortel (& Tilburg) 6,1 0,7% 887,1 98,4% 0,0% 8,6 1,0% 901,8 100%

Totaal 3610,6 31,2% 6772,8 58,5% 1087,7 9,4% 107,2 0,9% 11578,3 100%

Inrichting voor 
jongeren

Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Totaal

GDB % GDB % GDB % GDB % GDB %

Everberg   0,0%   0,0%   0,0% 35,8 100,0% 35,8 100%

Saint-Hubert 7,4 18,8% 1,6 4,2%   0,0% 30,4 77,0% 39,4 100%

Tongeren 6,9 18,8% 27,5 75,0% 0,0 0,1% 2,2 6,1% 36,7 100%

Totaal 14,3 12,8% 29,2 26,1% 0,0 0,0% 68,4 61,1% 111,9 100%
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Gemiddelde dagelijkse bevolking  
per detentieregime
De overgrote meerderheid van de gevangenisbevolking in de gevangenis valt onder het gewone detentieregime. Dat wil 
zeggen dat zij voortdurend onder toezicht van de penitentiaire inrichtingen blijven, behalve bij de toekenning van penitentiaire 
verloven en uitgangsvergunningen. Gemiddeld 75 veroordeelden waren dagelijks geplaatst onder het regime van beperkte 
detentie of halve vrijheid (met toelating om op regelmatige wijze de penitentiaire inrichting te verlaten voor een bepaalde 
duur van maximum 12 uur per dag). Het aantal veroordeelden en beklaagden dat geplaatst is onder elektronisch toezicht, 
bedroeg gemiddeld 1783 op dagbasis (exclusief penitentiair verlof ). De afgebeelde tabel toont ook hun dagelijks gemiddelde 
aantal naargelang de inrichting van waaruit zij onder elektronisch toezicht geplaatst zijn en die dus instaat voor het 
administratief beheer van hun detentie.

Inrichting Gewoon regime
Halve vrijheid 

(veroordeelden)
Beperkte detentie

Beperkte vrijheid 
(geïnterneerden)

Totaal Elektronisch toezicht

Andenne 421,4       421,4 26,7

Antwerpen 643,9   12,3 4,8 661,0 275,2

Arlon 130,5   1,0   131,5 37,1

Berkendael 94,3       94,3 22,9

Beveren 98,8       98,8 0,5

Brugge 757,9 0,5 12,9 0,2 771,4 101,2

Dendermonde 227,2 0,0 4,8 0,2 232,2 85,3

Dinant 54,6       54,6 12,7

Gent 417,3   8,9 2,1 428,4 118,3

Hasselt 559,3 0,3 4,2 0,4 564,2 133,9

Hoogstraten 168,1       168,1 23,1

Huy 77,6   1,5   79,1 15,2

Ieper 74,3   3,1   77,4 40,1

Ittre 413,9   0,0   413,9 39,7

Jamioulx 325,5   1,2   326,7 54,0

Lantin 960,4   1,1 0,0 961,6 146,3

Leuven Centraal 345,2   1,3   346,5 16,5

Leuven Hulp 190,5   2,1 3,3 195,8 40,6

Leuze-en-Hainaut 30,3       30,3 0,0

Marche-en-Famenne 290,5   0,0   290,5 9,8

Marneffe 134,3       134,3 27,1

Mechelen 118,7       118,7 49,3

Merksplas 655,2     0,0 655,2 23,4

Mons 423,0   0,3   423,3 64,4

Namur 190,6   1,3   191,9 28,5

Nivelles 260,3   1,3   261,6 46,7

Oudenaarde 154,7   5,9 0,7 161,3 27,9

Paifve 200,1       200,1 0,0

Ruiselede 53,8   1,9   55,7 13,0

Sint-Gillis 822,4   5,4   827,8 39,3

Saint-Hubert 234,9       234,9 25,3

Tournai 219,0   0,4   219,4 22,5

Turnhout 264,8   3,3 0,4 268,4 37,8

Vorst 600,4   0,1   600,5 139,2

Wortel (& Tilburg) 901,7   0,1   901,8 39,6

Totaal 11491,0 0,8 74,4 12,0 11578,3 1783,0

Inrichting voor 
jongeren

Gewoon regime Elektronisch toezicht

Everberg 35,8 0,0

Saint-Hubert 39,4 0,1

Tongeren 36,7 3,5

Totaal 111,9 3,7
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De dagelijkse bevolking in de penitentiaire inrichtingen wordt bepaald door de in- en uitstroom van personen. De 
instroom in een penitentiaire inrichting komt door opsluitingen. Dat kan het gevolg zijn van de tenuitvoerlegging van een 
aanhoudingsbevel (beklaagden), een vrijheidsstraf (veroordeelden), een bevel tot internering (geïnterneerden) of andere titels 
zoals de voorlopige aanhouding van voorwaardelijk in vrijheid gestelde veroordeelden of veroordeelden die vrij zijn onder 
voorwaarden. 

Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de opsluitingen in de verschillende inrichtingen. Bepaalde gevangenissen 
zijn niet vermeld. Dat is niet omdat er in 2014 geen nieuwe gedetineerden verbleven, maar omdat de instroom er onder 
andere vormen gebeurde, vooral door overbrengingen vanuit een andere inrichting. Het merendeel van de opsluitingen 
gebeurt na afgifte van een aanhoudingsbevel (beklaagden). Iets meer dan een derde van die opsluitingen ging over definitief 
veroordeelden. Sommige beklaagden in opsluiting blijven opgesloten tot hun veroordeling of internering en krijgen daarna 
een definitieve gevangenisstraf. Bijgevolg maakt de opsluiting van veroordeelden slechts een deel uit van de instroom in de 
categorieën definitief veroordeelden of geïnterneerden.

Inrichting Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Onbekend Totaal

Andenne 1       1 2

Antwerpen 2019 1127 40 26 9 3221

Arlon 157 159   1 1 318

Berkendael 212 111 5     328

Brugge 805 433 21 22 4 1285

Dendermonde 453 362 7 11 5 838

Dinant 151 90     2 243

Gent 649 396 74 15   1134

Hasselt 686 474 19 14 6 1199

Huy 99 54     1 154

Ieper 198 179 3 9   389

Ittre 1         1

Jamioulx 577 300 19 1 1 898

Lantin 1236 748 17 9 2 2012

Leuven Centraal       1 1 2

Leuven Hulp 242 179 34 5   460

Marche-En-Famenne 90 45   2   137

Mechelen 289 163 2 2 3 459

Merksplas   1 1     2

Mons 344 279 15 4 1 643

Namur 265 90 11 1 2 369

Nivelles 204 103   1 2 310

Oudenaarde 120 62   3   185

Paifve     5     5

Ruiselede       1   1

Sint-Gillis 787 21     3 811

Tournai 157 127   2 1 287

Turnhout 403 204 3 3   613

Vorst 1515 856 34 37 7 2449

Totaal 11660 6563 310 170 52 18755

Inrichting voor jongeren Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Onbekend Totaal

Everberg       229   229

Saint-Hubert 14 1   286 1 301

Tongeren 10 3   38 3 51

Totaal 24 4   553 4 581
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Invrijheidstellingen 
In 2014 konden 13 741 gedetineerden de gevangenis verlaten door een beslissing tot invrijheidstelling. Hierbij komen de  
5 044 invrijheidstellingen van gedetineerden onder het regime van elektronisch toezicht en de 642 vrijgelaten gedetineerden 
uit de gesloten federale centra. Dat brengt het totaal invrijheidstellingen op 19 427. De meeste gedetineerden die niet onder 
elektronisch toezicht staan en die de gevangenis kunnen verlaten, zijn beklaagden die opnieuw in vrijheid zijn gesteld vóór 
hun definitieve vonnis. De overige invrijheidstellingen zijn hoofdzakelijk voorlopige invrijheidstellingen. Het is de voornaamste 
vorm van vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden die een totale gevangenisstraf van maximaal drie jaar uitzitten. De 
vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden met een totale gevangenisstraf van meer dan drie jaar neemt de vorm aan 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling (voor Belgen en vreemdelingen met verblijfsrecht in België) of die van een ‘voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering’ (opgenomen in de tabel onder de bijzondere voorlopige invrijheidstelling). Meer dan 
de helft van het aantal voorwaardelijke invrijheidstellingen wordt uitgevoerd nadat de gedetineerde een deel van zijn straf onder 
elektronisch toezicht heeft uitgezeten. De categorie ‘vreemdelingen (exclusief voorlopige invrijheidstellingen)’ heeft betrekking op 
vreemdelingen die administratief gedetineerd zijn in een penitentiaire inrichting na hun detentie als beklaagde of als veroordeelde 
aan het einde van de straf (uitzonderlijk als geïnterneerde) en die na hun invrijheidstelling ter beschikking gesteld zijn van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Die buitenlandse gedetineerden die in vrijheid gesteld zijn na het einde van hun straf, zijn niet opgenomen in 
de categorie ‘strafeinde’. Hetzelfde geldt voor de gedetineerden die in vrijheid gesteld zijn aan het einde van de tenuitvoerlegging 
van de hoofdstraffen, op wie een subsidiaire gevangenisstraf ingevolge de niet-betaling van een boete ook van toepassing was 
en die vrijgelaten zijn na betaling van een deel van de verschuldigde bedragen. Dat is een ander geval van ‘bijzondere voorlopige 
invrijheidstelling’. 

Invrijheidstellingen uit de penitentiaire inrichtingen

Inrichting
Voorlopige 
hechtenis

Vreemdelingen 
(excl. voorl. invr.)

Strafeinde Geïnterneerden
Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)
Minderjarigen Andere Totaal

Andenne 1   32   14 1 8     56

Antwerpen 1290 3 11 38 9 425 5   16 1797

Arlon 122 1 8   1 57 3   7 199

Berkendael 139   3 4   73 6   4 229

Beveren 11   1   2 34 1     49

Brugge 540 8 65 14 14 247 15   10 913

Dendermonde 250   21 1 3 185   1 6 467

Dinant 142   2   1 15 3   1 164

Gent 375   5 97 5 211 1   8 702

Hasselt 429 2 45 2 26 208 5   9 726

Hoogstraten 2   20   14 27       63

Huy 67   6   4 17 1     95

Ieper 155   2     77 1     235

Ittre   1 27   27 2 3   2 62

Jamioulx 397 3 10 32 7 113 3   1 566

Lantin 914 6 72 7 15 419 7   11 1451

Leuven Centraal 6 3 7   10 195 7   6 234

Leuven Hulp 174 4 6 43 4 195 157   6 589

Leuze-en-
Hainaut

      1           1

Marche-en-
Famenne

71 1 21   7 6 1     107

Marneffe     13   4         17

Mechelen 200 2 7   1 60     2 272

Merksplas 17   41 82 19 120 6   6 291

Mons 296 3 24 11 18 90 3   7 452

Namur 207 3 7 10 3 40     2 272

Nivelles 159   14   19 42 2   5 241

Oudenaarde 69   6 1   29     1 106

Paifve     1 30   1       32

Ruiselede     1   4 3     1 9

Sint-Gillis 567 9 25   20 340 63   2 1026

Saint-Hubert     71   9 110 2     192

Tournai 132   20   10 67 3   2 234

Turnhout 248 1 4 27 1 106 4   7 398

Vorst 891   5 37 5 275 7 1 27 1248

Wortel (& 
Tilburg)

4   86   21 95 29   11 246

Totaal 7875 50 689 437 297 3885 346 2 160 13741

In 2014 konden 13 741 gedetineerden de gevangenis verlaten 
door een beslissing tot invrijheidstelling. Hierbij komen de  
5 044 invrijheidstellingen van gedetineerden onder het regime 
van elektronisch toezicht en de 642 vrijgelaten gedetineerden 
uit de gesloten federale centra. Dat brengt het totaal 
invrijheidstellingen op 19 427. De meeste gedetineerden die niet 
onder elektronisch toezicht staan en die de gevangenis kunnen 
verlaten, zijn beklaagden die opnieuw in vrijheid zijn gesteld 
vóór hun definitieve vonnis. De overige invrijheidstellingen 
zijn hoofdzakelijk voorlopige invrijheidstellingen. Het is de 
voornaamste vorm van vervroegde invrijheidstelling van 
veroordeelden die een totale gevangenisstraf van maximaal drie 
jaar uitzitten. De vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden 
met een totale gevangenisstraf van meer dan drie jaar neemt 
de vorm aan van de voorwaardelijke invrijheidstelling (voor 
Belgen en vreemdelingen met verblijfsrecht in België) of die van 
een ‘voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering’ 
(opgenomen in de tabel onder de bijzondere

voorlopige invrijheidstelling). Meer dan de helft van het aantal 
voorwaardelijke invrijheidstellingen wordt uitgevoerd nadat 
de gedetineerde een deel van zijn straf onder elektronisch 
toezicht heeft uitgezeten. De categorie ‘vreemdelingen 
(exclusief voorlopige invrijheidstellingen)’ heeft betrekking 
op vreemdelingen die administratief gedetineerd zijn in een 
penitentiaire inrichting na hun detentie als beklaagde of als 
veroordeelde aan het einde van de straf (uitzonderlijk als 
geïnterneerde) en die na hun invrijheidstelling ter beschikking 
gesteld zijn van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die 
buitenlandse gedetineerden die in vrijheid gesteld zijn na 
het einde van hun straf, zijn niet opgenomen in de categorie 
‘strafeinde’. Hetzelfde geldt voor de gedetineerden die in vrijheid 
gesteld zijn aan het einde van de tenuitvoerlegging van de 
hoofdstraffen, op wie een subsidiaire gevangenisstraf ingevolge 
de niet-betaling van een boete ook van toepassing was en die 
vrijgelaten zijn na betaling van een deel van de verschuldigde 
bedragen. Dat is een ander geval van ‘bijzondere voorlopige 
invrijheidstelling’. 
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  Invrijheidstellingen uit de gesloten federale centra voor jongeren

Inrichting voor 
jongeren

Voorlopige 
hechtenis

Strafeinde
Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)
Minderjarigen Andere Totaal

Everberg           273   273

Saint-Hubert 5     3   312   320

Tongeren 4 3 2 14 1 21 4 49

Totaal 9 3 2 17 1 606 4 642

Invrijheidstellingen veroordeelden onder elektronisch toezicht

Inrichting
Voorlopige 
hechtenis

Strafeinde
Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)
Minderjarigen Andere Totaal

Andenne   7 20       27

Antwerpen 72 3 3 781   1 860

Arlon     3 103   1 107

Berkendael 1 1 1 72   1 76

Beveren       1     1

Brugge 3 7 16 273   1 300

Dendermonde 4   7 250   1 262

Dinant       53     53

Gent 9 7 10 358   1 385

Hasselt 44 3 31 346     424

Hoogstraten   7 12 5   1 25

Huy 4 1 3 34     42

Ieper 1 1 4 121     127

Ittre   3 41       44

Jamioulx 38 2 8 137     185

Lantin 32 10 34 428   1 505

Leuven Centraal     16 1   1 18

Leuven Hulp 15 3 6 111   1 136

Marche-en-
Famenne

8   2 11     21

Marneffe   6 24       30

Mechelen 43 3 3 156 1   206

Merksplas   1 15 13     29

Mons 14 4 15 136     169

Namur 1 2 10 70     83

Nivelles 10 3 28 61   2 104

Oudenaarde   2 8 58   1 69

Ruiselede   5 11     2 18

Sint-Gillis 2 6 32 48     88

Saint-Hubert   8 19 8     35

Tournai 6 2 10 50     68

Turnhout 18   1 133     152

Vorst 21   1 325   1 348

Wortel (& Tilburg)   5 26 10   1 42

Totaal 346 102 420 4153 1 17 5039

Inrichting voor 
jongeren

Voorlopige 
hechtenis

Strafeinde
Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)
Totaal

Saint-Hubert       1 1

Tongeren 1 1 1 1 4

Totaal 1 1 1 2 5
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Overlijdens
In 2014 overleden 59 gedetineerden in een penitentiaire inrichting of in een ziekenhuis waarnaar zij waren overgebracht. 
Van die sterfgevallen werden 18 geïdentificeerd als zelfdoding. Wegens het medisch beroepsgeheim is het niet mogelijk de 
andere doodsoorzaken mee te geven.

Inrichting Zelfmoorden
Andere 

overlijdens
Totaal

Andenne 1 2 3

Antwerpen 0 3 3

Brugge 4 8 12

Dendermonde 1 0 1

Dinant 1 0 1

Gent 2 1 3

Hasselt 0 3 3

Jamioulx 0 2 2

Lantin 0 3 3

Leuven Hulp 2 2 4

Leuze-en-Hainaut 0 1 1

Mechelen 1 0 1

Merksplas 0 5 5

Nivelles 0 1 1

Paifve 1 3 4

Sint-Gillis 3 5 8

Turnhout 1 1 2

Vorst 1 1 2

Totaal 18 41 59

Ontsnappingen
In 2014 ontsnapten 5 gedetineerden uit een gesloten penitentiaire inrichting of uit een gesloten federaal centrum voor 
jongeren. 12 andere gedetineerden zijn gevlucht uit open of halfopen inrichtingen. Van de 5 ontsnappingen uit de gesloten 
inrichtingen zijn 2 gedetineerden rechtstreeks uit de gevangenis ontsnapt. Drie andere ontsnappingen vonden plaats buiten 
de perimeter van de inrichtingen.

Type Inrichting
Ontsnapte 

gedetineerden

Gesloten  Paifve 1

  Sint-Gillis 1

  GFC Saint-Hubert 1

  Wortel 2

  Subtotaal 5

(Half)open Hoogstraten 2

  Marneffe 6

  Ruiselede 1

  Saint-Hubert 3

  Subtotaal 12

  Totaal 17
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en uitgaansvergunningen

Beslissing Penitentiair verlof Uitgaansvergunning Totaal

Negatief 1869 2228 4097

Positief 1208 2799 4007

Zonder gevolg 5 28 33

Totaal 3082 5055 8137

Binnen de regionale directie behandelt de directie Detentiebeheer de voorstellen tot elektronisch toezicht en 
voorlopige invrijheidstelling voor veroordeelden met een straftotaal van meer dan een jaar en maximum drie jaar, 
en die werden veroordeeld wegens seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen. Zij beslist ook over de 
eventuele intrekking van voorlopige invrijheidstellingen, adviseert de Minister over de voorlopige invrijheidstelling 
om gezondheidsredenen en over de internering van veroordeelden. Ook is zij belast met de toekenning van 
strafonderbrekingen zoals voorzien in artikel 15 e.v. van de Wet Externe Rechtspositie. De directie is daarnaast 
en vooral bevoegd voor de toekenning van uitgaansvergunningen en penitentiair verlof. In 2014 werden er 8 137 
dossiers behandeld voor deze modaliteiten. 

Aan definitief veroordeelden kan penitentiair verlof worden toegekend zodra ze zich bevinden op een jaar vóór 
de datum waarop een voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toegestaan. De directie Detentiebeheer 
beslist op basis van het directieadvies en onderzoekt of er geen tegenaanwijzingen zijn die betrekking hebben 
op een mogelijke onttrekking aan de uitvoering van de straf, op een risico op het plegen van ernstige strafbare 
feiten of op het verontrusten van het slachtoffer. In 2014 werd aan 1208 gedetineerden het principieel akkoord 
gegeven voor penitentiair verlof op regelmatige basis, zodat zij de strafinrichting tot driemaal zesendertig uur per 
trimester mogen verlaten. 

Veroordeelden hebben ook de mogelijkheid om een uitgaansvergunning aan te vragen wanneer, naar aanleiding 
van een bijzondere aangelegenheid, hun aanwezigheid buiten noodzakelijk is. Een dergelijke occasionele 
uitgaansvergunning kan op elk ogenblik van de detentie worden voorgesteld. Twee jaar vóór de datum 
waarop tot een voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden beslist, kunnen ook zogenaamd periodieke 
uitgaansvergunningen worden toegekend om de sociale re-integratie verder voor te bereiden. Die beslissingen 
kunnen een toelating inhouden tot meerdere uitgaansvergunningen. In 2014 werden 2799 beslissingen 
genomen tot toekenning van uitgaansvergunningen, al dan niet op periodieke basis. 
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Vergoedingen voor  
huishoudelijk werk

In 2014 kregen alle gevangenissen en opleidingscentra een bedrag toegewezen om gedetineerden te betalen 
die huishoudelijke werken uitvoeren.  

Inrichting In €

Andenne 162.114,13

Antwerpen 175.054,42

Arlon 48.375,98

Berkendael 40.070,40

Beveren 50.231,08

Brugge 260.960,03

Centrale garage 9.840,00

CFPP Marneffe 23.522,61

Dendermonde 75.878,95

Dinant 23.297,30

Gent 136.950,20

Hasselt 140.977,96

Hoogstraten 72.546,11

Huy 35.538,21

Ieper 38.900,86

Ittre 116.980,08

Jamioulx 109.163,78

Lantin 299.278,91

Leuven Centraal 122.524,54

Leuven Hulp 67.957,70

Leuze-en-Hainaut 5.212,50

Marche-en-Famenne 110.073,42

Marneffe 79.666,20

Mechelen 50.306,32

Merksplas 236.871,57

Mons 138.400,67

Namur 82.137,17

Nivelles 85.883,83

OCPP Brugge 4.659,34

OCPP Merksplas 3.057,57

Oudenaarde 69.305,53

Paifve 78.134,82

Ruiselede 40.427,54

GFC Saint-Hubert 1.580,82

Saint-Hubert 107.879,16

Sint-Gillis 190.941,02

GFC Tongeren 12.705,40

Tournai 87.968,22

Turnhout 95.857,86

Vorst 211.470,60

Wortel (& Tilburg) 99.288,72

Totaal 3.801.991,53
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Graad Effectief
Voltijds 

equivalent

Voorzien in 
personeelsplan 

2014

Nieuwe 
gevangenissen

Invullingsgraad
personeelsplan

Directie 151 147,35 170,60 5,00 86,37%

Attachés 95 88,60 67,00 2,00 132,24%

Administratief 766 685,40 722,76 21,00 94,83%

Medisch 288 244,45 246,41 7,00 99,20%

Psychosociale dienst 395 343,57 348,62 10,00 98,55%

Bewaking/Techniek 8.135 7.136,72 7.289,97 220,00 97,90%

Buiten kader 2 1,45 1,55 93,55%

Totaal inrichtingen 9.832,0 8.647,54 8.846,91 265,00 97,75%

Erediensten 112 62,25 65,00 95,77%

Veiligheidskorps 431 414,00 437,20 15,00 94,69%

Totaal  10.375 9.123,79 9.349,11 280,00 97,59%

In- en uitstroom
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwe medewerkers die in de loop van 2014 werden 
aangeworven en van het aantal medewerkers die het departement hebben verlaten. 

Graad In Uit

Directie 1 6

Attachés 4 1

Administratief 12 31

Medisch 26 13

Psychosociale dienst 21 7

Bewaking/Techniek 265 286

Totaal inrichtingen 329 344

Erediensten 10 6

Veiligheidskorps 22 16

Totaal 361 366

Personeel
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelssituatie op 7 januari 2015 voor alle personeels-
categorieën binnen de inrichtingen en in het Veiligheidskorps. De ‘effectieven’ zijn het aantal fysieke personen 
die tewerkgesteld zijn, terwijl de ‘voltijds equivalenten’ prestaties betreffen.
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Mutaties

Onderstaande tabel toont het aantal mutaties in 2014 volgens de procedure die in 2007 werd ingevoerd. 
Die procedure houdt in dat elke bewakingsassistent een mutatie kan aanvragen naar een gevangenis op vier 
nauwkeurig vastgestelde data. Na een evaluatie van de geplande mutaties stelt de centrale dienst Personeel & 
Organisatie (P&O) van het DG EPI vast in welke gevangenissen plaatsen vrijkomen of vacant zijn. 
 
Vervolgens dient zij bij Selor een aanvraag tot werving in voor die inrichtingen waar het personeelskader moet 
worden aangevuld. Die wervingen vinden eveneens jaarlijks plaats op vier welbepaalde data. Dankzij de proce-
dure slaagt de dienst P&O erin de werving beter af te stemmen op de personeelsbehoeften van elke inrichting. 

Door de opgelegde besparingen op het personeelsbudget moest de organisatie van de mutaties worden 
aangepast. Cyclus 2 vond op een later tijdstip plaats en cycli 3 en 4 zijn voorlopig uitgesteld. Daardoor is het 
aantal mutatieaanvragen zeer hoog tegenover de voorbije jaren en is het aantal mutaties op haar laagste niveau 
sinds 2007. 

Cycli Aanvragen Mutaties

1 634 44 

2 825 128

3 798 13

4 852 38

Totaal 3.109 172 
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Directie 4,00 7,00 3,00 4,00 5,00 5,60 3,00 2,00 5,80 2,80 3,00 3,75 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00

Adviseur-
Attache

3,00 9,80 1,00 0,80 3,60 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

Administratief 24,90 18,10 36,95 13,95 21,15 22,55 11,45 7,85 11,80 11,95 9,05 23,65 13,35 8,75 2,75 12,85 18,30 6,20

Medisch 12,45 1,60 27,85 2,00 8,10 6,10 1,95 6,40 37,65 0,80 12,40 1,75

Psychosociaal 8,70 7,35 21,36 5,95 12,57 15,60 6,55 2,40 11,16 6,15 4,65 19,25 7,55 2,55 1,00 6,20 6,80 8,25

Bewaking-
Techniek 

266,85 204,55 549,96 107,55 186,10 345,30 121,95 65,45 205,95 105,55 87,85 391,70 116,25 38,75 23,20 153,30 151,35 5,55

Eredienst 4,90 0,20 4,45 1,70 2,70 2,50 0,50 3,40 1,30 2,50 3,50 0,20 0,25 0,70 0,70

Buiten kader 1,45

Totaal 324,80 238,80 654,82 136,15 236,42 401,25 144,45 78,70 241,06 134,15 107,05 484,50 141,15 53,30 28,95 189,45 182,90 24,00

Veilgheidskorps
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Directie 6,00 2,00 3,00 2,00 5,00 3,00 6,80 5,00 5,00 2,00 4,00 2,00 3,00 2,60 4,00 4,00

Adviseur-
Attache

3,00 4,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00

Administratief 19,55 8,85 7,40 11,30 21,80 17,10 54,50 18,05 17,35 15,10 25,90 16,15 14,50 14,15 14,70 18,30

Medisch 4,60 1,35 4,80 11,40 17,90 2,90 4,85 8,50 5,70 1,70 27,90 3,20 1,90

Psychosociaal 17,36 3,95 1,95 1,95 16,15 12,60 24,26 4,55 9,85 8,55 11,05 8,25 7,10 11,50 6,80 7,30

Bewaking-
Techniek 

300,20 105,30 40,05 72,20 311,75 225,40 652,20 163,35 221,30 87,26 227,90 142,90 169,20 170,55 155,95 147,65

Eredienst 3,00 1,00 0,30 0,20 1,00 2,00 5,20 0,50 0,50 3,65 1,25 1,60 1,00 0,90 0,70

Buiten kader

Totaal 353,71 122,45 52,70 87,65 364,50 272,50 766,86 196,35 260,85 114,91 283,00 177,25 200,10 227,70 187,55 179,85

Veilgheidskorps 1,00

               

Personeel per inrichting

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het personeel (voltijds equivalent) per penitentiaire inrichting 
en per functie op 7 januari 2015. Het personeel van de gesloten federale centra voor jongeren in Everberg, 
Tongeren en Saint-Hubert is niet in de tabellen opgenomen. Op 1 januari 2015 zijn die centra overgeheveld naar 
de gemeenschappen.
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Directie 4,00 7,00 3,00 4,00 5,00 5,60 3,00 2,00 5,80 2,80 3,00 3,75 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00

Adviseur-
Attache

3,00 9,80 1,00 0,80 3,60 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

Administratief 24,90 18,10 36,95 13,95 21,15 22,55 11,45 7,85 11,80 11,95 9,05 23,65 13,35 8,75 2,75 12,85 18,30 6,20

Medisch 12,45 1,60 27,85 2,00 8,10 6,10 1,95 6,40 37,65 0,80 12,40 1,75

Psychosociaal 8,70 7,35 21,36 5,95 12,57 15,60 6,55 2,40 11,16 6,15 4,65 19,25 7,55 2,55 1,00 6,20 6,80 8,25

Bewaking-
Techniek 

266,85 204,55 549,96 107,55 186,10 345,30 121,95 65,45 205,95 105,55 87,85 391,70 116,25 38,75 23,20 153,30 151,35 5,55

Eredienst 4,90 0,20 4,45 1,70 2,70 2,50 0,50 3,40 1,30 2,50 3,50 0,20 0,25 0,70 0,70

Buiten kader 1,45

Totaal 324,80 238,80 654,82 136,15 236,42 401,25 144,45 78,70 241,06 134,15 107,05 484,50 141,15 53,30 28,95 189,45 182,90 24,00

Veilgheidskorps
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Directie 6,00 2,00 3,00 2,00 5,00 3,00 6,80 5,00 5,00 2,00 4,00 2,00 3,00 2,60 4,00 4,00

Adviseur-
Attache

3,00 4,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00

Administratief 19,55 8,85 7,40 11,30 21,80 17,10 54,50 18,05 17,35 15,10 25,90 16,15 14,50 14,15 14,70 18,30

Medisch 4,60 1,35 4,80 11,40 17,90 2,90 4,85 8,50 5,70 1,70 27,90 3,20 1,90

Psychosociaal 17,36 3,95 1,95 1,95 16,15 12,60 24,26 4,55 9,85 8,55 11,05 8,25 7,10 11,50 6,80 7,30

Bewaking-
Techniek 

300,20 105,30 40,05 72,20 311,75 225,40 652,20 163,35 221,30 87,26 227,90 142,90 169,20 170,55 155,95 147,65

Eredienst 3,00 1,00 0,30 0,20 1,00 2,00 5,20 0,50 0,50 3,65 1,25 1,60 1,00 0,90 0,70

Buiten kader

Totaal 353,71 122,45 52,70 87,65 364,50 272,50 766,86 196,35 260,85 114,91 283,00 177,25 200,10 227,70 187,55 179,85

Veilgheidskorps 1,00
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Directie 3,00 5,00

Adviseur-Attache 3,80 2,00

Administratief 33,90 35,95

Medisch 12,65 13,15

Psychosociaal 19,60 10,86

Bewaking-Techniek 357,15 348,95

Eredienst 4,60 5,35

Buiten kader

Totaal 434,70 421,26

Veilgheidskorps
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De tabel geeft een overzicht van de uitgaven van het 

DG EPI per budgettaire post in 2014.

Hieruit blijkt dat de personeelskost 75,31% van de 

begrotingsmiddelen bedroeg. Voeding en onderhoud 

van gedetineerden kostten 3,67% en hun medische en 

psychologische omkadering nam 6,29% van het budget 

in.

Een woord uitleg:

n Een vereffeningskrediet is een krediet dat 

beschikbaar is om betalingen van vastleggingen 

mee uit te voeren.

n Duurzame bestedingen zijn bestedingen in fysiek 

materiaal dat langdurig gebruikt kan worden, zoals 

meubilair en investeringsgoederen.

Budget
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Vereffend op vereffeningskrediet 2014

in € in % tot beschikbaar

Personeel (gevangenissen, jongerencentra, 
Veiligheidskorps)

€ 447.812.422,11 75,31%

Werkingskosten  € 77.096.832,73 12,97%

energie (elektriciteit, stookolie, gas, stoom) € 10.745.655,28 1,81%

water € 4.486.174,93 0,75%

onderhoudscontracten gebouwen en installaties € 3.948.027,99 0,66%

opleiding personeel € 489.596,63 0,08%

kledij personeel € 3.821.169,53 0,64%

onkostenvergoedingen personeel (verblijfskosten en 
reisonkosten)

€ 1.192.356,23 0,20%

algemene werkingskosten (onderhoudsproducten, 
bureaukosten, afvalophaling, belastingen en 
retributies)

€ 3.306.487,15 0,56%

andere werkingskosten (milieu, prestaties van 
derden, reprobel, enz.)

€ 2.853.662,58 0,48%

duurzame bestedingen: investeringsgoederen en 
meubilair

€ 2.269.878,45 0,38%

informatica (duurzame en niet-duurzame uitgaven) € 4.269.535,96 0,72%

huur cellen PI Tilburg (12 maanden) € 39.714.288,00 6,68%

Onderhoud en voeding gedetineerden € 21.851.076,39 3,67%

vergoedingen gedetineerden bij huishoudelijke dienst € 4.201.000,00 0,71%

aanmoedigingspremie studie gedetineerden € 170.000,00 0,03%

voeding en onderhoud gedetineerden € 16.573.789,93 2,79%

transport gedetineerden € 906.286,46 0,15%

Medische en psychologische expertise en zorg € 37.401.418,34 6,29%

werkingskosten - niet-duurzame bestedingen € 19.114.000,00 3,21%

duurzame bestedingen € 182.418,34 0,03%

kosten medische verzorging gedetineerden en 
geïnterneerden

€ 17.203.000,00 2,89%

subsidie steuncentra behandeling seksuele 
delinquenten, samenwerkingsakkoorden Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel

€ 902.000,00 0,15%

Jongerencentra (Everberg, Tongeren, Saint-
Hubert)

€ 1.239.826,04 0,21%

werkingskosten - niet duurzame bestedingen - 
contracten

€ 607.746,90 0,10%

duurzame bestedingen € 10.169,84 0,00%

voeding en onderhoud jongeren € 621.909,30 0,10%

Veiligheidskorps, Centrale garage € 1.931.911,76 0,32%

werkingskosten - niet-duurzame bestedingen - 
contracten

€ 1.212.994,95 0,20%

duurzame bestedingen: voertuigen Centrale Garage/
Veiligheidskorps

€ 642.689,51 0,11%

algemene duurzame bestedingen € 63.395,15 0,01%

nationale transfers gedetineerden € 12.832,15 0,00%

Contractuele vergoedingen nieuwe 
gevangenissen en centra

€ 7.306.798,47 1,23%

contractuele vergoedingen nieuwe gevangenissen € 7.306.798,47 1,23%

Totaal € 594.640.285,84 100%



Hebben meegewerkt aan dit jaarverslag:

Laurent Sempot, Annelies Boffé, Inge Nagels, Olivier Michiels, Christophe Lalmand en Lieselot Bleyenberg 

Foto’s: Olivier Michiels, Christophe Lalmand, Stephen Vincke, vzw Creatief Schrijven, D’M&S Communications, 
opleidingscentra DG EPI, ILRG

Een extra dankwoord gaat uit naar:

n de inrichtingen, opleidingscentra en diensten voor hun bijdrage 

n de drukkerij van het PSC Hoogstraten

n de vertaaldienst van de FOD Justitie
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