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‘Een jaar van bloed, zweet en tranen’, zo begon ik vorig jaar het 
jaarverslag van onze penitentiaire inrichtingen. Een jaar later kan ik met 
een gerust hart schrijven dat al die inspanningen stilaan beginnen te 
lonen. 

We hebben, pas enkele weken geleden, de opening van de nieuwe 
gevangenis in Beveren meegemaakt, met een ongekende openheid 
naar de media toe. Magistraten en journalisten konden in het oog 
van de camera een weekend lang ervaren hoe het voelt om als 
gedetineerde door het leven te moeten gaan. Hun gezamenlijke 
conclusie: vrijheidsberoving is harder, veel harder dan we dachten.

Het verheugt me dat onze operatie ‘transparantie’ tot die boodschap 
heeft geleid. Hoezeer ik ook fier ben de minister van justitie te zijn die 
voor het eerst in ruim een kwarteeuw de door rechters opgelegde 
straffen weer bijna allemaal in toepassing kan laten brengen, zozeer 
blijf ik er ook van overtuigd dat het onze plicht is elke gedetineerde 
zoveel mogelijk kansen te geven op re-integratie in de samenleving na 
zijn of haar vrijlating. De vox populi vraagt vandaag steeds luider een 
rauwe opsluiting, maar beseft niet hoezeer ze daarmee alleen maar 
voor meer criminelen dreigt te zorgen. Vandaar dat elk antidotum naar 
meer menselijkheid welkom is en blijft.

De ruimte om gedetineerden naar een beter leven te leiden, 
groeit. Doordat we in minder dan twaalf maanden tijd drie nieuwe 
gevangenissen hebben zien opengaan – een feit dat zich, denk ik, zelfs 
in de hele twintigste eeuw niet heeft voorgedaan in ons land – neemt 
de overbevolking voor het eerst sinds vele jaren weer af, van een piek 
van 26 % begin 2013 naar 15 % en minder eind 2013. We zijn er nog 
niet, maar twee andere factoren helpen. 

De eerste is de optie meer te gaan diversifiëren binnen de 
gevangenismuren, waardoor zware criminelen en moeilijke 
gedetineerden onder een apart regime zullen gescheiden worden 
van mensen die al volop aan hun re-integratie werken en van wie het 
moment van vrijlating nadert. De tweede factor is het besef bij rechters 
dat straffen vandaag meer en meer uitvoering krijgen, onder meer via 
de spectaculaire stijging in de toepassing van het aantal enkelbanden, 
en dat ze daardoor niet meer extra moeten vonnissen om zeker te zijn 
dat er toch een minimum aan straf wordt uitgezeten.

We kunnen en moeten nog verder gaan, bijvoorbeeld over de 
grenzen van federale en deelstaten heen, door een gesmeerde 
samenwerking met justitiehuizen of welzijnsdiensten, zoals de mensen 
die gedetineerden in kunst of sport voorthelpen (zoals ik zelf op een 
tentoonstelling in Leuven in november mocht ervaren).

Ik weet nu, enkele weken voor de verkiezingen, niet of ik het volgende 
voorwoord ook nog zal schrijven. Ik hoop enkel dat ik een stuk hoop 
in ons gevangeniswezen heb teruggebracht. En ik wil absoluut de vele 
honderden mensen die zich aan mijn zijde mee ingezet hebben, met 
een intens engagement,  daarvoor honderdvoudig danken. You were a 
wonderful team!

Annemie Turtelboom

Minister

“ Wij willen verder 
diversifiëren binnen de 

gevangenismuren.
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In mijn eerste jaar als Voorzitter van het directiecomité heb ik mij 
vooral gefocust op de opmaak van een nieuw managementplan. 
Daarin komen een aantal domeinen aan bod die rechtstreeks of 
onrechtstreeks gelinkt zijn aan het DG EPI.

Ten eerste wil ik de klemtoon leggen op het belang van samenwerking 
en de onderlinge ondersteuning van de diensten en directies binnen 
onze FOD, maar ook tussen onze FOD en haar partners. De FOD moet 
de drijvende kracht zijn achter de uitvoering van alle facetten van 
Justitie. Ons departement beschikt over veel ervaring, expertise en 
talent. Het wordt hoog tijd om die gemeenschappelijk in te zetten. 
Dat geldt uiteraard ook voor het DG EPI. Samenwerken met de 
transversale diensten zoals Budget en P&O is een absolute vereiste om 
tot goede resultaten te komen. Ook goede banden onderhouden met 
bijvoorbeeld politie, parket en Vreemdelingenzaken, is belangrijk.

Ik stel vast dat het DG EPI zich profileert op internationaal vlak. Zo 
werd dit jaar het CDAP-congres in Brussel georganiseerd. Tijdens die 
conferentie van de Raad van Europa konden de deelnemende landen 
van gedachten wisselen over strafuitvoering. We toonden onze eigen 
‘best practices’ en fungeerden af en toe zelfs als gidsland. Het was ook 
een gelegenheid om de goede praktijken in Europa te leren kennen.

Het DG EPI zal de volgende jaren een opmerkelijke evolutie 
doormaken. Er komen een aantal nieuwe gevangenissen bij en 
het elektronisch toezicht breidt verder uit. Bovendien zal er zwaar 
geïnvesteerd worden in een grotere differentiatie tussen de 
gedetineerden onderling, waarbij elke gedetineerde een regime 
op maat krijgt. Differentiatie is dan ook een sleutelwoord voor de 
toekomst, niet alleen voor gevangenisstraffen, maar eigenlijk voor  de 
hele strafketen. Ook de bestraffing zelf moet gediversifieerd worden. 
Wij moeten durven gaan voor meer werkstraffen, meer geldboetes, 
meer alternatieve straffen en ook op het vlak van de voorlopige 
hechtenis moeten nog veel inspanningen gebeuren.

De context waarin het DG EPI werkt, zal in de toekomst ook 
veranderen. In het kader van de zesde staatshervorming zullen 
de Justitiehuizen de FOD Justitie immers verlaten en naar de 
gemeenschappen overgeheveld worden. Dat geldt eveneens voor de 
jongerencentra in Tongeren, Everberg en Saint-Hubert. Dat vraagt een 
grote voorbereiding en inspanningen van iedereen. 

De FOD Justitie gaat dus met goede moed de toekomst tegemoet, 
beseffende dat er veel werk aan de winkel is. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat iedereen die uitdaging zal aangaan.

Jean-Paul Janssens

Voorzitter

“Het DG EPI zal de komende 
jaren een opmerkelijke 

evolutie doormaken.
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Directeur-generaal
Hoewel 2013 een politiek stabiel jaar was, ver van verkiezingsperiodes 
en regeringsonderhandelingen, werd het DG EPI geconfronteerd 
met een dubbele uitdaging: we moesten de continuïteit van de 
dienstverlening garanderen in een moeilijke budgettaire situatie en 
projecten realiseren die voortvloeien uit mijn managementplan, uit 
het managementplan van de voorzitter van de FOD Justitie en uit 
het programma van de minister van Justitie. Die dubbele belasting 
heeft veel gevraagd van de voltallige penitentiaire administratie. Dit 
jaarverslag is dan ook een erkenning voor al het harde werk en de 
inspanningen van 2013. We mogen niet naïef zijn en de uitdagingen 
niet onderschatten, maar we moeten optimistisch durven zijn.

Dit jaar hebben een aantal moeilijkheden waarmee we de voorbije 
jaren geconfronteerd werden, zich niet meer voorgedaan. Het aantal 
ontsnappingen gaat bijvoorbeeld in dalende lijn. Beter nog, er was 
in 2013 slechts één ontsnapping uit een gevangenis. Een resultaat 
waarop we trots mogen zijn, ook al is elke ontsnapping er één te veel. 
Ook positief is het einde van de reeks gewelddadige ontsnappingen 
met gijzeling die we hebben gekend. De voortdurende, belangrijke 
investeringen in veiligheid dragen daar zeker toe bij.

Voor het eerst in jaren is er bovendien een oplossing in zicht voor 
de overbevolking. Hoewel de gevangenisbevolking op basis van 
de huidige gemiddelden nog steeds licht stijgt, stellen we jaar na 
jaar tijdens bepaalde periodes ook een daling vast. We moeten dat 
fenomeen op lange termijn volgen en de oorzaken analyseren, maar 
ik zou hier toch een hypothese willen opwerpen: in samenwerking 
met onze collega’s van het Nationaal Centrum voor Elektronisch 
Toezicht hebben we, op vraag van de minister, het systeem van 
elektronisch toezicht voor straffen van minder dan drie jaar grondig 
herzien. Nu rijst de vraag over het effect van die hervorming op de 
gevangenisbevolking.

Tegelijkertijd krijgt het Masterplan bis concreet gestalte. Dankzij 
de opening van de gevangenis in Marche-en Famenne werd de 
gevangeniscapaciteit verhoogd met 312 plaatsen. Ook de bouw van 
de gevangenissen in Beveren en Leuze-en-Hainaut en het FPC in Gent 
is in 2013 goed vooruitgegaan. Omwille van de slechte staat van het 
gebouw, hebben we de gevangenis in Verviers wel moeten sluiten.

We hebben ook geïnvesteerd in de verdere informatisering van het DG 
EPI. In de moderne samenleving is het ondenkbaar geworden om niet 
mee te gaan in de digitale evolutie die we nu kennen. Daarom heeft 
het DG EPI veel middelen ingezet voor enkele informaticaprojecten 
waarvan Sidis Suite en PrisonCloud de twee speerpunten zijn. Die 
plannen worden werkelijkheid in 2014.

Hans Meurisse

“We mogen de uitdagingen 
niet onderschatten,  

maar we moeten wel 
optimistisch durven zijn.
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Centrale administratie
Het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen (DG EPI) is één 
van de grootste entiteiten binnen de FOD Justitie. De organisatie 
bestaat uit centrale diensten en buitendiensten die alle penitentiaire 
inrichtingen en opleidingscentra omvatten. 

Voor de uitvoering van zijn opdrachten beschikt de directeur-generaal 
over verschillende centrale diensten en directies die rechtstreeks 
onder zijn bevoegdheid vallen. Door hun sturende en ondersteunende 
rol houden de centrale diensten toezicht op en monitoren zij de 
buitendiensten. Zij behandelen ook de individuele dossiers van 
gedetineerden en beheren zowel het personeel als het materiaal. De 
Regie van de Gevangenisarbeid en het Veiligheidskorps, dat instaat 
voor de overbrenging van de gedetineerden, behoren ook tot het 
directoraat-generaal.

Opleidingscentra
Het DG EPI telt drie opleidingscentra: de Opleidingscentra voor 
Penitentiair Personeel (OCPP) in Brugge en Merksplas voor de 
Nederlandstalige opleidingen en het Centre de Formation du 
Personnel pénitentiaire (CFPP) in Marneffe voor de Franstalige 
opleidingen. Het OCPP in Brugge voorziet een basisopleiding voor 
het beginnend Nederlandstalig penitentiair personeel. Het CFPP in 
Marneffe neemt die taak op zich voor de Franstalige personeelsleden. 
De basisopleiding bereidt de penitentiair bewakingsassistenten 
(PBA) voor om hun taak op een professionele manier uit te voeren. 
Bovendien leren zij ook hoe zij gedetineerden kunnen helpen tijdens 
hun voorbereiding op de re-integratie. De stagiairs volgen afwisselend 
opleiding in het opleidingscentrum en in penitentiaire inrichtingen 
waar zij worden begeleid door een mentor. Hierna treden de PBA’s in 
dienst. In het OCPP in Merksplas en in het CFPP in Marneffe kunnen 
personeelsleden voortgezette opleidingen volgen om zich bij te 
scholen.

Penitentiaire inrichtingen
De Belgische penitentiaire inrichtingen bestaan uit twee groepen: de 
arresthuizen en de strafhuizen. In een arresthuis worden personen 
in hechtenis opgesloten in toepassing van de wet op de voorlopige 
hechtenis, de zogenaamde beklaagden. In een strafhuis verblijven 
personen die veroordeeld zijn tot een vrijheidsberovende straf of 
maatregel.

De inrichtingen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

 › open inrichtingen met beperkte veiligheidsvoorzieningen.   
 Gedetineerden die hier verblijven, aanvaarden vrijwillig een   
 opvoedingsregime met minieme dwangmiddelen.
 › halfopen inrichtingen met een cellulair regime ’s nachts en met   

 tewerkstelling overdag in open lucht of in werkplaatsen. 
 › gesloten inrichtingen met alle nodige bewakingsmiddelen en   

 versterkte veiligheidsvoorzieningen (zoals een omheiningsmuur,   
 tralies en veiligheidsdetectie). Hier verblijven gedetineerden die 
 niet in aanmerking komen om te worden doorverwezen naar een  
 open of halfopen inrichting.

In 2013 telde België 32 penitentiaire inrichtingen, waarvan 16 
in Vlaanderen, 14 in Wallonië en 2 in Brussel. Jongeren die als 
minderjarige een ‘als misdrijf omschreven feit’ hebben gepleegd en die 
niet in een gemeenschapsinstelling kunnen worden geplaatst, kunnen 
onder bepaalde voorwaarden worden ondergebracht in een van de 
gesloten federale centra voor jongeren in Everberg, Tongeren en Saint-
Hubert. In Tongeren en Saint-Hubert kunnen ook jongeren geplaatst 
worden die als minderjarigen werden ‘uit handen gegeven’ door de 
jeugdrechter. In Paifve bevindt zich een inrichting tot bescherming 
van de maatschappij waar geïnterneerden door de Commissie 
tot Bescherming van de Maatschappij worden geplaatst om een 
aangepaste psychiatrische behandeling te volgen.

Om de overbevolking in de Belgische penitentiaire inrichtingen op 
korte termijn aan te pakken, huurt het DG EPI 650 detentieplaatsen in 
de penitentiaire inrichting van Tilburg in Nederland.

|  Jaarverslag DG EPI

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.

EPI als organisatie

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

Ons 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.
 
Wij voeren een resultaatsgericht beheer op elk niveau binnen 
onze organisatie waarbij partnerschappen een belangrijke 
hefboom zijn.
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BouwenEfficiëntie Veiligheid Rechten en plichten

DigitaalWerk

In dit jaarverslag

Personeel Gezondheidszorg

Re-integratie Buiten de muren CijfersGroen
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EPI KIEST VOOR 
EFFICIËNTIE

 � Samen werken aan innovatief penitentiair  
 beleid

 � Gevangenisbeleid beter afgestemd op het  
 terrein

 � Beter overleg tussen regionaal en lokaal  
 niveau

 � Risicobeheer voor doeltreffend         
 management 

 � Nationaal contract voor televisietoestellen

 � Efficiëntie dankzij Business Process   
 Management

 � Eerste stappen in reorganisatie    
 Veiligheidskorps

 � 10 jaar Veiligheidskorps

 � Meten om te weten dankzij Business   
 Intelligence

 �  Samenwerking met Regie der Gebouwen
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Samen werken aan innovatief penitentiair beleid
Eind maart 2013 stelde directeur-generaal Hans Meurisse zijn nieuw managementplan voor. In het plan, 

dat opgesteld werd door medewerkers van de centrale administratie en gevangenissen, licht hij toe hoe 

hij zijn tweede mandaat als directeur-generaal wil invullen. Het plan stippelt de strategie en bijhorende 

krachtlijnen van het DG EPI uit voor de komende jaren. Samen werken aan een innovatief penitentiair 

beleid is de centrale boodschap!

Focus op gedetineerden
De voorbije zes jaar is het DG EPI sterk geëvolueerd van een eerder 
archaïsche naar een meer moderne, dynamische organisatie met 
een toereikend en resultaatsgericht beheer. Goed management blijft 
een aandachtspunt, maar de klemtoon ligt op een toekomstgericht 
en innovatief detentiebeleid, de absolute kernopdracht van het DG 
EPI. Daarnaast wordt ook verder gewerkt om de aansluiting tussen 
de centrale administratie en het terrein te versterken. Een sterke 
betrokkenheid van het terrein bij het uittekenen van het beleid, 
een grote responsabilisering van alle betrokkenen en een expliciet 
leiderschap op regionaal vlak zijn daarbij belangrijke factoren.

Plan voor het DG EPI, door het DG EPI
Het managementplan is niet het plan van één man. Medewerkers uit 
alle takken van de organisatie staken de koppen bijeen en dachten 
samen na over de toekomst van het DG EPI. Dankzij die sterke basis is 
het nieuwe managementplan de leidraad voor de ganse organisatie, 
voor elk personeelslid. Het is een ambitieus maar realistisch plan 
waar elke medewerker, ongeacht zijn functie, rol of niveau, zich bij 
betrokken kan voelen. Het biedt een antwoord op de reële behoeften 
en verwachtingen van de organisatie en houdt ook rekening met het 
globale en geïntegreerde beleid van  de FOD Justitie. 
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We keren terug 
naar onze

 ‘core business’.“
Dynamische leefwereld en 
geïndividualiseerde strafuitvoering 
In het beleid van de komende jaren staat de gedetineerde en zijn 
terugkeer naar de samenleving centraal. Het DG EPI legt zich toe op 
zijn taak om de terugkeer samen met elke gedetineerde optimaal voor 
te bereiden. De nadruk ligt op een dynamische leefwereld binnen de 
muren en een geïndividualiseerde strafuitvoering. 

De gevangenis moet een dynamische leefwereld zijn waarin de 
gedetineerde als persoon kan evolueren, waarin hij kansen krijgt om 
zijn verantwoordelijkheid op te nemen en waarin hij zich zo goed 
mogelijk kan voorbereiden op zijn terugkeer naar de samenleving via 
vorming, werk, psychosociale begeleiding, enz. Tijdens de detentie 
moet de gedetineerde vaardigheden en competenties kunnen 
ontwikkelen om zijn plaats in de maatschappij terug te vinden en de 
risico’s op recidive af te bouwen. Gebaseerd op regelgeving en goede 
praktijken, bepaalt het DG EPI per type inrichting de minimale normen 
en voorziet een evenwichtig dienstenaanbod binnen de muren, zowel 
voor op cel als erbuiten. 

Het DG EPI zet de komende zes jaar ook in op gedifferentieerde 
regimes. Dat moet toelaten om de gedetineerde, in functie van zijn 
profiel, persoonlijke evolutie en individueel detentieplan, toe te wijzen 
aan het meest geschikte regime en veiligheidsniveau. De bestaande 
regimes zullen in kaart worden gebracht en, waar nodig,  zullen 
initiatieven ontwikkeld worden om het gedifferentieerde aanbod 
verder uit te werken. 

IT@EPI
Het DG EPI wandelt verder op het pad van de technologische 
vernieuwing om haar werking te verbeteren en te moderniseren. Het 
spitst zich toe op technologische middelen voor gedetineerden en op 
IT-innovaties op vlak van detentiebeheer en veiligheid.  
 
De invoering van de nieuwe tool Sidis Suite zal een belangrijke 
hefboom zijn voor de modernisering van het detentiebeheer. 
Dat is een geïntegreerd IT-systeem om alle detentieprocessen en 
bewegingen van gedetineerden (opsluiting, penitentiair verlof, transfer, 
vrijlating, enz.) te beheren. Het zorgt voor een betrouwbare en vlotte 
informatiedoorstroming voor interne en externe partners (politie, 
gemeenschappen, enz.) door alle informatie over gedetineerden 
centraal en elektronisch beschikbaar te stellen. 

 
Naast Sidis Suite krijgt ook het digitale dienstenplatform PrisonCloud 
een centrale plaats. Dankzij die applicatie kunnen gedetineerden 
vanuit hun cel producten bestellen in de kantine, telefoneren, films 
huren, aan e-learning doen en enkele vooraf gescreende websites 
bezoeken. Ze vinden op het platform ook informatie over hun 
regime en over de gevangenis. Een zinvolle opvulling van de tijd op 
cel, meer verantwoordelijkheid voor de gedetineerde, een betere 
dienstverlening en tijdswinst voor het personeel zijn slechts enkele van 
de voordelen. 

Veiligheid
Veiligheid blijft een prioriteit, zowel de veiligheid van de maatschappij en van het personeel als die van de gedetineerden. Net zoals de voorbije jaren 
focust het DG EPI enerzijds op de passieve veiligheid door technische hulpmiddelen in te zetten en te moderniseren en anderzijds op de dynamische 
veiligheid door een sereen leefklimaat in de gevangenissen uit te bouwen. Integer handelen en respect voor de rechten en plichten van zowel 
gedetineerden als personeel zijn daarbij cruciaal.  

 
Het DG EPI zet ook in op een integraal risicobeleid. Een gestandaardiseerd model moet toelaten om gedetineerden een risicoprofiel toe te kennen en 
hun behoeften in kaart te brengen zodat ze kunnen toegeleid worden naar het meest optimale regime om hun re-integratie voor te bereiden.  Andere 
belangrijke aspecten zijn een vlotte en betrouwbare informatiedoorstroming naar externe partners en systematische interne kwaliteitsanalyses om de 
werking van alle diensten te verbeteren.  

Hans Meurisse, directeur-generaal
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Nieuwe en moderne gevangenissen
Meer capaciteit door nieuwbouw en renovatie is een cruciale 
doelstelling voor de komende jaren. Extra plaatsen en een toereikende 
en aangepaste infrastructuur moeten de overbevolking verlichten en 
de werking van het DG EPI verbeteren. Een functionele en eigentijdse 
accommodatie laat bovendien toe om moderne detentiemodellen en 
-concepten in te voeren. 

Het managementplan van het DG EPI is geïntegreerd in het 
managementplan van de FOD Justitie waarin haar missie, visie en 
verschillende strategische thema’s zijn opgenomen. De strategische 
doelstellingen die het DG EPI vastlegde en uitwerkte, dragen bij 
tot de realisatie van de doelstellingen van de  FOD Justitie. Het 
managementplan van de FOD Justitie en de bijdrage van het DG 
EPI daarin is beschikbaar op www.justitie.belgium.be .

Meer weten?
De bovenstaande krachtlijnen zijn slechts enkele van de 
doelstellingen voor de komende jaren. Om de ambitie 
en de strategie van het DG EPI te realiseren, moeten 
vijftien concrete doelstellingen worden uitgevoerd. Die 
doelstellingen weerspiegelen de grote lijnen van het beleid 
2012-2018. De projecten en organisatiedoelstellingen in 
de operationele plannen van de diensten, opleidingscentra 
en  gevangenissen moeten hierop zijn afgestemd. De 
doelstellingen zijn opgenomen in een strategische kaart 
die is opgebouwd volgens vier perspectieven: ‘klanten’, 
‘processen’, ‘middelen’ en ‘innovatie’. 

Aangepaste organisatiestructuur
De organisatiestructuur van het DG EPI werd aangepast om het 
beleid van de komende jaren beter te kunnen realiseren en om 
de samenwerking tussen de gevangenissen op het terrein en de 
centrale administratie te versterken. De belangrijkste verandering is 
de hervorming van de regionale directie, het regionaal niveau tussen 
‘Brussel’ en de lokale gevangenissen. De regionale directie, zowel langs 
Nederlandstalige als Franstalige kant, kreeg meer bevoegdheden en 
werd uitgebreid. Zij sturen voortaan op tactisch en operationeel niveau 
aan om de meest optimale aansluiting met het terrein te verzekeren. 

Strategische kaart



10 |  Jaarverslag DG EPI

Gevangenisbeleid beter afgestemd op het terrein
Een van de hoekstenen van het nieuwe managementplan is de hervorming van de regionale directie, het 

niveau tussen de centrale administratie en de gevangenissen. Een nieuwe organisatiestructuur en meer 

bevoegdheden zorgen voor een grote responsabilisering en expliciet leiderschap op regionaal niveau. 

Dat moet zorgen voor meer aansluiting tussen de centrale administratie en de gevangenissen en leiden 

tot een beleid dat meer is aangepast aan de behoeften van het terrein. Regionale directeurs Dirk Janssens 

(foto links) en Michel George (foto rechts) geven een woordje uitleg. 

Waarom was een hervorming van de regionale directie nodig? 
Michel: De kloof tussen ‘Brussel’ en de gevangenissen is te groot. Door 
de regionale directie te hervormen en meer bevoegdheden te geven, 
willen we die verkleinen. Zo hopen we een beleid uit te werken dat 
beter afgestemd is op de behoeften van het terrein.
Dirk: Als voormalig gevangenisdirecteur weet ik dat het niet altijd 
gemakkelijk is om een beleid toe te passen dat te centraal bepaald is. 
Die hervorming moet daar een antwoord bieden.

Wat gaan jullie doen om die kloof te verkleinen? 
Michel: Enerzijds gaan we samen met de directeur-generaal en 
andere centrale diensten het beleid bepalen. Anderzijds spelen we 
een scharnierrol om dat beleid te vertalen naar de realiteit in de 
gevangenissen. Als regionale directie staan wij toch wel dichter bij het 
terrein.

Wat verandert er concreet?
Dirk: De regionale directie krijgt nieuwe diensten, zoals Program 
Management Office, Risicobeheer en Managementondersteuning. We 
nemen ook een aantal bevoegdheden over van de centrale diensten 
die instaan voor het dossierbeheer van de gedetineerden, het beleid 
rond gebouwen en veiligheid en op termijn de psychosociale en 
medische zorg in de gevangenissen.
Michel: Daarnaast organiseren we systematisch regionale 
managementteams waarbij we samen met gevangenisdirecteurs 
en met mensen van de centrale administratie overleggen om het 
regionale beleid vorm te geven.

Zal dat beleid er hetzelfde uitzien langs beide kanten van de 
taalgrens?  
Michel: We werken binnen een federale overheidsdienst dus alle 
gevangenissen zullen steeds volgens dezelfde grote lijnen werken. 
Maar de verschillen tussen Noord en Zuid zijn er en daarom legt elke 
directie eigen prioriteiten. Binnen regio Zuid leggen we de nadruk 
op een betere infrastructuur, meer communicatie en een aangenaam 
leefklimaat in de inrichtingen.
Dirk: De regionale directie Noord moet slaagkracht hebben en 
proactief zijn, in plaats van dagelijks brandjes te blussen in de 
gevangenissen. Daarnaast zijn veiligheid, lokale participatie en 
aangepaste regimes voor gedetineerden doelstellingen van beide 
directies.

Wanneer spreken jullie van een succes?
Dirk: Als ik samen met mijn team en de gevangenisdirecteurs erin 
slaag om het beleid op een praktische manier te vertalen naar de 
werkvloer.
Michel: En als de regionale directie het beleid kan afstemmen op 
de problemen op het terrein en we zo de samenwerking kunnen 
versterken tussen de verschillende beslissingsniveaus.
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Beter overleg tussen regionaal en lokaal niveau 

Regionale Managementteams
De regionale directie komt samen met gevangenisdirecteurs 
die de ressorten (groep van verschillende inrichtingen) 
vertegenwoordigen en met medewerkers van de centrale 
administratie (directie P&O, directie detentiebeheer, dienst 
Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid, enz.) om het regionaal 
beleid vorm te geven en het beter af te stemmen op de behoeften 
van het terrein.  
 
De RMT’s laten bovendien aan alle deelnemers toe om 
aandachts-punten en bezorgdheden naar voren te brengen en 
te bespreken, wat de communicatie en informatiedoorstroming 
tussen het lokale en centrale niveau ten goede komt. Samen 
worden beslissingen genomen en actiepunten bepaald. Het 
systematische overleg moet ook leiden tot een meer uniforme 
werking van alle gevangenissen, rekening houdend met de 
eigenheid en realiteit van elke inrichting.

De RMT’s zorgen voor meer transparantie en een betere 
samenwerking binnen het DG EPI. Zij vervullen enerzijds als 
het ware een schakelfunctie naar het terrein via de ressort-
vergaderingen en anderzijds naar het centraal management via 
het strategisch managementteam.  

Ressortvergaderingen
De hervormde regionale directies zet niet alleen in op meer overleg 
tussen het regionale en lokale niveau, maar ook tussen de lokale 
gevangenisdirecties onderling. Tijdens systematische vergaderingen 
komen de ressortverantwoordelijken, de gevangenisdirecteurs die een 
groep gevangenissen vertegenwoordigen binnen de RMT’s, samen 
met hun collega-gevangenisdirecteurs om de beslissingen van de 
RMT’s terug te koppelen en te bespreken. Die vergaderingen moeten 
bovendien helpen om ‘best practices’ en knelpunten te inventariseren, 
werkafspraken te maken en voorstellen uit te werken. Een goede 
wisselwerking tussen die ressortvergaderingen en de RMT’s is cruciaal 
om van de nieuwe overlegstructuren een succes te maken.

In september 2013 gingen de regionale managementteams (RMT) van de regionale directies van 

start. Die maandelijkse vergaderingen kaderen binnen de hervorming van de regionale directie en 

moeten de kloof tussen ‘Brussel’ en de gevangenissen helpen dichten. Er is ook meer overleg tussen de 

gevangenisdirecties dankzij systematische ressortvergaderingen waar de vertegenwoordigers van de 

lokale gevangenisdirecteurs rond de tafel zitten met hun collega’s.

RMT Noord

RMT Zuid
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Risicobeheer voor doeltreffend management
Elke performante organisatie werkt hard om haar doelstellingen te bereiken. Soms steken echter 

onvoorziene problemen de kop op die haar realisaties in de weg staan. Om die situaties het hoofd te 

bieden, is het dan ook belangrijk om de risico’s van die problemen in kaart te brengen. Met die gedachte 

in het achterhoofd, willen de regionale directies een efficiënt risicobeleid uitbouwen door binnen hun 

werkdomeinen te kijken wat de risico’s kunnen zijn die hun realisaties en een goede dagelijkse werking in 

het gedrang brengen en hoe zij maatregelen kunnen nemen om die risico’s te vermijden. In 2013 stelden 

zij daarom een medewerker risicobeheer aan die verantwoordelijk is voor het risicobeleid van het DG EPI.

Drie kerndomeinen
De regionale directies willen werk maken van een eigen risicobeleid en 
duidden daarom een medewerker risicobeheer aan. Hij heeft in 2013 in 
kaart gebracht hoe het proces voor risicobeheer precies in zijn werk zal 
gaan en welke methodieken zullen worden gebruikt.  
 
Het risicobeheer zal worden toegepast op drie kerndomeinen. Ten 
eerste zijn dat het managementplan van de directeur-generaal, de 
tactische plannen van de regionale directies en de operationele 
plannen van de gevangenissen. Het tweede domein omvat de 
nieuwe initiatieven en projecten die het DG EPI opstart. Die kunnen 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van een nieuwe reglementering. Binnen 
het derde domein vallen de incidenten in de gevangenissen. Bij een 
incident komt immers de dienstverlening of het behalen van een 
doelstelling in het gedrang.  Elke medewerker wordt aangespoord 
alle incidenten te rapporteren zodat de organisatie kan leren uit haar 
fouten. Daarna wordt de ernst van het incident ingeschat en wordt 
geanalyseerd waar het fout liep en welke maatregel in de toekomst 
dat type incident kan helpen vermijden. De regionale directies 
stelden daarom een meldingsformulier voor incidenten op, kozen 
een methodiek en hulpmiddelen voor het inschatten van de ernst en 
analyse van het incident, en stelden ten slotte ook een opvolgingstool 
op punt. 

Voordelen
Dankzij een degelijk uitgebouwd risicobeheer kan het DG EPI leren 
van haar fouten, kan zij haar procedures continu aanpassen aan 
veranderende omstandigheden en maken medewerkers kennis met 
ideeën van hun collega’s. 

 
Implementatie
De regionale directies willen het uitgewerkte risicobeleid in een eerste 
fase testen in één of twee inrichtingen. Na evaluatie en eventuele 
bijsturing komen de andere inrichtingen aan bod.

Risicobeheer is een proces waarbij een organisatie de mogelijke 
risico’s inschat van haar werkprocessen, procedures, projecten, 
beslissingen, enz. De organisatie kijkt naar de kans dat een 
probleem zich voordoet en de impact van het probleem op 
haar werking. Daarna bepaalt zij risicocategorieën en kijkt welke 
maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat 
hetzelfde probleem zich in de toekomst opnieuw stelt. 

Wat is risicobeheer?

In juni 2013 lanceerde de dienst Budget, Aankopen en Boekhouding een Europese overheidsopdracht voor de aankoop van televisietoestellen 
voor de penitentiaire inrichtingen. In oktober sloten zij een nationaal contract af met de firma e-BO Enterprises voor de duur van één jaar, met de 
mogelijkheid om driemaal te verlengen met een periode van één jaar. Het contract omvat de leveringen van televisietoestellen van verschillende 
schermgroottes en bevestigingssystemen afhankelijk van de noden van iedere inrichting. De televisietoestellen zijn geschikt voor PrisonCloud, het 
digitale dienstenplatform voor gedetineerden.

Nationaal contract voor televisietoestellen
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Efficiëntie dankzij Business Process Management 
Het DG EPI bracht in 2013 verschillende kernprocessen in kaart. De focus lag op de processen die de 

veiligheid versterken, het proces om aanvragen tot strafuitvoeringsmodaliteiten te behandelen, de 

communicatieprocessen en de expertiseprocessen van de dienst psychosociale expertise. Door die te 

analyseren, de verschillende activiteiten binnen de processen in een werkstroom te gieten en duidelijke 

taken toe te wijzen, verbeterde de dienstverlening. Business Process Management (BPM), of de analyse en 

beschrijving van processen, is dan ook een belangrijk hulpmiddel om de prestaties van een departement 

te verbeteren.

Veiligheid
BPM was in 2013 in de eerste plaats toegespitst op de 
veiligheidsprocessen. De veiligheid versterken is een van de 
doelstellingen van het project ‘Globaal Plan’ dat de kernprocessen van 
de gevangenissen wil verbeteren en harmoniseren. Eind 2012 gingen 
werkgroepen met directieleden, penitentiaire (bewakings)assistenten 
en medewerkers van de opleidingscentra van start met het analyseren 
en verbeteren van de processen die de veiligheid in de gevangenissen 
garanderen. Ze konden daarvoor rekenen op begeleiding van de 
directie Strategische Coördinatie en de FOD P&O. In 2013 werden 
de resultaten bekend gemaakt. Meer dan 37 aangepaste processen 
moeten leiden tot meer veiligheid en een betere dienstverlening.  

Van maart tot juni 2013 liep een proeffase waarin zes gevangenissen 
de nieuwe processen implementeerden. Hun ervaringen leidden tot 
nieuwe aanpassingen en verduidelijkingen. In juni was de definitieve 
versie klaar en keurde de stuurgroep van het project ‘Globaal Plan’ ze 
goed. In het najaar ging in alle gevangenissen de implementatie van 
de verbeterde veiligheidsprocessen van start. Die zou tegen juni 2014 
voltooid moeten zijn.

 
Strafuitvoeringsmodaliteiten
Het tweede proces focuste op detentie. De regionale directie 
onderzocht samen met de directie Strategische Coördinatie hoe 
aanvragen tot strafuitvoeringsmodaliteiten (penitentiair verlof, 
uitgaansvergunning, strafonderbreking, enz. ) beter kunnen worden 
behandeld. Zij namen van september tot december 2013 deel aan 
een opleidingstraject om processen te analyseren en te verbeteren 
en op die manier zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te werken. Met 
de opleiding in het achterhoofd, beschreven ze het proces in BPM 
en analyseerden het volgens de aangeleerde methodologie. De 
conclusies en verbetervoorstellen worden nog onderzocht. 

Communicatie
Het DG EPI investeerde ook in zijn communicatieprocessen. Sinds 
september 2013 neemt de communicatiedienst samen met de directie 
Strategische Coördinatie deel aan een BPM begeleidingstraject op 
FOD-niveau om met de begeleiding van een externe consultant 
twee kernprocessen te analyseren, te verbeteren en te beschrijven. 
Enerzijds gaat het om de interne communicatie-processen om 
informatie te identificeren, te verwerken en te verspreiden via ad hoc 
communicatiekanalen (EPIsite (intranet), EPIsode (nieuwsbrief ) en 
CommunicationEPI (mailings)). Anderzijds gaat het om het proces 
om parlementaire vragen te beantwoorden, waarvoor het DG EPI 
samenwerkt met  de dienst Parlementaire Vragen van de FOD Justitie.  
In juni 2014 vindt de voorstelling van de verbeterde processen plaats. 

Psychosociale expertise
Met begeleiding van de directie Strategische Coördinatie 
analyseerde en omschreef de dienst Psychosociale Expertise zijn 
expertiseprocessen. Het ging om vier processen:  gedetineerden 
onthalen bij aankomst in de gevangenis, gedetineerden 
opvolgen en begeleiden tijdens de detentie, de psychosociale 
evaluatie van gedetineerden verzekeren en  adviezen geven over 
strafuitvoeringsmodaliteiten, transfers, regime, enz. 

 › minder onnodige handelingen
 › betere samenwerking tussen diensten
 › meer efficiëntie
 › tijdswinst 

Enkele voordelen van BPM
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Eerste stappen in reorganisatie Veiligheidskorps
In 2003 werd het Veiligheidskorps opgericht. De beambten van dat korps staan in voor het transport 

van gedetineerden naar hoven en rechtbanken, ziekenhuizen en andere gevangenissen. Daarnaast 

zorgen zij voor de bewaking van gedetineerden die hun juridisch dossier willen inkijken en tijdens hun 

verschijning in gerechtsgebouwen. Nadat het korps de opleiding van de beambten heeft overgenomen 

van de politiescholen en het administratief beheer procesmatig heeft aangepakt, werd het tijd om het 

operationeel beheer van dichterbij te bekijken. Guy Van Riel, diensthoofd van het Veiligheidskorps, licht 

toe wat dat precies inhoudt.

In 2013 zijn jullie gestart met de plannen voor de reorganisatie 
van het Veiligheidskorps die zal worden doorgevoerd in 2014. 
Wat was de aanleiding voor de reorganisatie? 
Bij de uitvoering van de opdrachten van het Veiligheidskorps 
zijn verschillende partijen betrokken. Naast de beambten van 
het Veiligheidskorps zelf komen ook de politiediensten en de 
gevangenissen tussen. De veiligheidsbeambten zijn verdeeld over 
31 lokale eenheden. Die organisatie leidt tot heel wat verschillende 
werkprocessen en tot een onderbenutting van personeel en materiële 
middelen bij de uitvoering van onze opdrachten.

Wat willen jullie dan anders zien?
Op termijn willen we dat de opdrachten van het Veiligheidskorps 
overal op dezelfde manier worden uitgevoerd en dat de middelen zo 
goed mogelijk worden ingezet.

Hoe gaan jullie die reorganisatie dan concreet realiseren? 
De reorganisatie van het Veiligheidskorps vindt vooral op regionaal en 
provinciaal niveau plaats. Door onze huidige en toekomstige middelen 
op een hoger niveau te organiseren gaan we ze meer rendabel maken.  
Aan het hoofd van elke regio staat een regiomanager en binnen 
elke provinciale eenheid werken één of meerdere coördinatoren. 
Ook hebben we een attaché Interne Controle en Risicobeheer 
aangeworven die zich vooral zal focussen op het uitschrijven van 
de operationele processen. Het nieuwe organogram van de dienst 
weerspiegelt de reorganisatie.

Op welke manier overleggen jullie dan met jullie partners?
Het is belangrijk dat de partners van elke provincie structureel met 
elkaar overleggen. Er moeten ook afspraken worden gemaakt over 
de manier waarop de aanvragen tot uithaling of transfer worden 
ingediend, hoe het dreigingsniveau wordt geëvalueerd, hoe het 
dispositief (welk voertuig met welke begeleiders) wordt vastgelegd 
voor elke opdracht en ook op welke manier de opdrachten worden 
ingepland en uitgevoerd. 
 
Hoever staan jullie nu? 
Naast de aanwervingen van de nieuwe verantwoordelijken hebben 
we al een eerste stap gezet binnen de regio Centrum door de twee 
Brusselse eenheden samen te voegen. Zo konden we de planning 
centraliseren voor alle beambten die in Brussel werken zodat we elke 
beambte en elk celvoertuig zo goed mogelijk kunnen inzetten. Dat 
was naar grote tevredenheid van onze klanten.  

 

Wanneer is de eindmeet in zicht ? 
Elke stap zal besproken moeten worden. Het is zeker niet de bedoeling 
om alles op één dag te veranderen. We nemen de nodige tijd om alles 
grondig te organiseren en evalueren. 

“
De opdrachten van ons 
korps moeten overal op 
dezelfde manier worden 

uitgevoerd en onze 
middelen moeten optimaal 

worden ingezet.
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10 jaar Veiligheidskorps
In 10 jaar tijd is het Veiligheidskorps sterk geëvolueerd. Drie pioniers van het korps, die voordien 

werkzaam waren bij het Ministerie van Defensie, vertellen over hun ervaringen. 

Kunnen jullie je even voorstellen? 
Patrick: Ik werk in de lokale eenheid van Tubeke en ben ook lesgever 
in geweldbeheersing. Ik maakte deel uit van de eerste lichting en 
volgde eerst een basisopleiding van enkele weken in de politieschool 
in Namen. Daarna werd ik met drie collega’s tewerkgesteld in Bergen. 
Filip: Ik ben mijn carrière bij het Veiligheidskorps begonnen in 
het Justitiepaleis in Brussel. Door de grote werklast en het aantal 
gedetineerden dat dagelijks wordt voorgeleid, was dat een goede 
eenheid om ervaring op te doen. Nu deel ik mijn ervaring als lokale 
chef en tijdelijke provinciale coördinator.
Franky: Ik ben momenteel werkzaam als coördinator 
geweldbeheersing binnen de cel opleiding in Brussel. Voordien was ik 
werkzaam in de lokale eenheid Brugge. 

Hoe hebben jullie de overstap van Defensie naar het 
Veiligheidskorps ervaren?

Franky: Mede omdat het Veiligheidskorps een nieuwe dienst was, 
waren er verschillen merkbaar tussen enerzijds de gereglementeerde 
en uniforme werking van het leger en anderzijds de opstart van die 
nieuwe dienst.
Filip:  In het begin was er sprake van onzekerheid bij de beambten. 
Gaandeweg en door middel van open communicatie werden de 
problemen in iedere lokale eenheid uitgeklaard. Dat leidde tot de 
goede relaties die we met de lokale en federale politie hebben.

Wat waren voor jullie de belangrijkste evoluties in die 10 jaar tijd?

Filip:  De creatie van een gedeeltelijke hiërarchie met een belangrijke 
administratieve rol voor de lokale chef.  In mijn eenheid nemen de 
lokale chefs zelfs de verantwoordelijkheid voor de operationele 
planning. Dat heeft ervoor gezorgd dat de overbrengingen van de 
lokale eenheden uit onze provincie reeds op elkaar afgestemd zijn.  
Bovendien kreeg de lokale chef, via diverse vergaderingen ook de kans 
om mee te werken aan de eigen administratieve procedures van het 
korps. Die inbreng zorgde voor meer uniformiteit in de eenheden. 
Patrick:  Voor mij was de overname van de basisopleiding van de 
beambten de belangrijkste verandering. Zo kan het Veiligheidskorps 
de beambten op de best mogelijke manier voorbereiden op het 
terreinwerk. Daarnaast vind ik ook dat de hiërarchie (lokale chefs, 
coördinatoren) zorgt voor een betere overbrenging van de noden van 
het terrein naar de directie toe. De toekenning van administratieve 
standplaatsen vergemakkelijkt ons administratief werk, omdat we ons 
zo loskoppelen van de politie en zelfstandiger werken.
Franky: Naast die basisopleiding is ook bijscholing voorzien. Ik heb, 
samen met mijn Franstalige collega Jean-Michel Lerho, aan de directie 
voorgesteld om een ‘pool’ van lesgevers in geweldbeheersing te 
voorzien. In 2006 zijn 16 Franstalige en 16 Nederlandstalige leden van 
het korps omgevormd tot monitor geweldbeheersing. Onze eigen 
lesgevers geven nu voortgezette opleidingen geweldbeheersing 
aan onze collega’s. Op die manier onderhouden we de technische 
vaardigheden op het gebied van zelfverdediging, zodat onze collega’s 
wettelijk in orde zijn indien ze een onderdeel van hun bewapening 
moeten gebruiken. Sinds kort werken wij ook samen met de 
gevangenissen om de personeelsleden van de interventieteams in de 
gevangenissen op te leiden.

Welke veranderingen zouden nog mogen plaatsvinden volgens 
jullie?

Patrick: Het is noodzakelijk om ons qua uniform een eigen identiteit 
toe te kennen .
Filip:  Er moet nog gewerkt worden rond ons statuut. Hopelijk staat dat 
binnenkort opnieuw op het programma.

Family Day van het Veiligheidskorps
Om zijn tienjarig bestaan te vieren, organiseerde het 
Veiligheidskorps op 14 september een ‘Family Day’ in Duisburg, 
het sportief centrum van Defensie. Medewerkers konden 
samen met hun gezin deelnemen aan verschillende sportieve 
activiteiten, een bezoek brengen aan het  Afrikamuseum in 
Tervuren en genieten van een lekkere barbecue. Ondanks het 
slechte weer konden de organisatoren toch rekenen op een 
honderdtal deelnemers.

Filip De Witte, Patrick Prause en Franky Van Damme
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Meten om te weten dankzij Business Intelligence

Vier businessdomeinen

Het DG EPI ontwikkelde een portaalsite en bracht vier specifieke 
businessdomeinen in kaart aan de hand van tabellen, grafieken 
en indicatoren. Voor het eerste domein ‘budget’ geven rapporten 
informatie over de begroting en meer bepaald over de inkomsten en 
uitgaven per programma en basisallocatie. Voor het tweede domein 
‘personeel’ wordt het personeelseffectief en de voltijdse equivalenten 
berekend volgens geslacht en leeftijdscategorie, en opgesplitst per 
entiteit binnen het DG EPI. Het derde domein ‘detentie’ wordt vertaald 
in een overzicht van de gevangenisbevolking die werd opgedeeld 
volgens gevangenis, geslacht, leeftijd, nationaliteit, enz. Voor het 
laatste domein ‘gevangenisarbeid’ geven rapporten een overzicht van 
het aantal werkende gedetineerden en van de vergoedingen die zij 
daarvoor krijgen.

Automatische rapporten

Via een ‘data warehouse’, een databank die speciaal wordt gebruikt 
voor rapporten en data-analyse, zijn alle bronsystemen aan de 
portaalsite gekoppeld. Zo kunnen automatische rapporten worden 
gemaakt die centraal toegankelijk zijn voor iedereen die het nodig 
heeft. BI ondersteunt ook de analyses van de organisatie in de vier 
businessdomeinen en haar processen in het kader van continue 
verbetering. Zo krijgt het DG EPI een beter inzicht in haar werking.

Het DG EPI wil de komende jaren BI op een gestructureerde manier 
verder uitbouwen, en dit in samenwerking met de stafdiensten en de 
FOD Justitie, om nog meer informatie te verzamelen en die op een 
transparante manier toegankelijk te maken.

In 2013 nam het DG EPI in haar managementplan de doelstelling op om Business Intelligence (BI) als 

strategisch concept te implementeren in de organisatie. Dankzij BI kunnen gegevens over het beheer 

van een organisatie gebruikt worden om strategische keuzes te maken. Het DG EPI wil op termijn een 

organisatie zijn die haar beslissingen neemt op basis van cijfers en informatie.
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Samenwerking met Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen maakte in 2013 een aantal afspraken met haar klanten, waaronder ook het DG 

EPI, om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Zo bepaalden beide partijen voor welke reparaties en 

kleine aanpassingen aan de infrastructuur het DG EPI voortaan zelf instaat. Daarnaast verlopen alle nieuwe 

aanvragen voor infrastructuurwerken nu via een ICT-tool.

Afspraken rond reparaties en kleine 
aanpassingen 
In het administratief reglement van de Regie der Gebouwen staan de 
verplichtingen tussen de Regie en haar klanten in beide richtingen. 
Door de specificiteit van het DG EPI en het DG RO stelden de 
betrokken partijen daarom een bijakte of ‘avenant’ op. Hierin staat 
beschreven voor welke technieken het DG EPI vanaf 1 januari 2014 
de reparaties en kleine aanpassingen zelf moet uitvoeren. In 2014 zal 
de Regie der Gebouwen nog de nodige technische ondersteuning 
geven, maar vanaf 2015 moet het DG EPI zelf de reparaties en 
kleine aanpassingen doen. Het DG EPI zal de werken vanaf 2015 in 
samenwerking met een extern studiebureau uitvoeren.

Aanvragen infrastructuurwerken via 
ICT-tool
De Regie der Gebouwen maakt bij de toekomstige opvolging van alle 
werken, inhuringen en budgetbeheer gebruik van de nieuwe ICT-tool, 
‘DESK’. Alle klanten van de Regie moeten die tool gebruiken, dus ook 
het DG EPI. De dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) 
organiseerde verschillende informatiedagen over de nieuwe tool voor 
de zaakvoerders en techniekers in de gevangenissen. De DOGV herzag 
ook haar werkwijze voor de aanvraag van nieuwe werken. Dankzij de 
DESK-tool kunnen de lokale gevangenisdirecties en de DOGV de stand 
van zaken van de aangevraagde en lopende werken bekijken. 
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EPI VERSTERKT DE 
VEILIGHEID

 � Veiligheidsprocedures harmoniseren

 � Betere screening van risicogedetineerden

 � Uniforme aanpak van gijzelingen

 � Opleiding nieuwe fouilletechniek

 � Nieuwe metaaldetectieportieken en   
 RX-toestellen
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Veiligheidsprocedures harmoniseren
Omwille van incidenten die in de gevangenissen 

plaatsvonden met fysieke agressie tegenover 

personeel, sloten de overheid en de vakbonden 

een protocol af om de regimes binnen de 

gevangenissen te verbeteren en te harmoniseren 

en zo de veiligheid te verhogen. Daarom 

lanceerde het DG EPI het project ‘veiligheid 

versterken’ om de veiligheidsprocedures in 

de gevangenissen te beschrijven binnen vier 

domeinen: ‘bewaking’, ‘hotelfunctie’, ‘organisatie 

van activiteiten voor gedetineerden’ en 

‘detentietraject’. In 2013 besteedde het DG EPI 

prioritaire aandacht aan het domein ‘bewaking’.

Input vanuit werkterrein
Medewerkers van enkele pilootgevangenissen werden aangesteld 
om de veiligheidsprocedures binnen het domein ‘bewaking’ uit te 
schrijven. In de werkgroepen was de volledige lijn vertegenwoordigd 
die met veiligheid te maken heeft, gaande van gevangenisdirecteurs 
tot penitentiair bewakingsassistenten. Naast het beschrijven van de 
veiligheidsprocedures, moet het project de procedures ook zo goed 
mogelijk harmoniseren binnen de gevangenissen en het materiaal in 
de opleidingscentra op de procedures afstemmen. 

Eerste resultaten
De werkgroepen beschreven de veiligheidsprocedures binnen 
de volgende domeinen: eerstelijnscontacten, toegangscontrole, 
bewegingen, controlerondes , appèl, fysieke en technische bewaking, 
tuchtprocedure en interventie. Zij schreven ook aanbevelingen en 
noteerden zaken die om verduidelijking vroegen. Die aanbevelingen 
en vragen gingen vooral over juridische zaken, maar ook over 
alternatieve werkwijzen wanneer bijvoorbeeld een bepaalde stap in de 
procedure onverwachts onmogelijk blijkt te zijn, zoals het uitvallen van 
een RX-toestel.

Validatie van veiligheidsprocedures
Nadien volgde een interne kwaliteitscontrole en werden de 
procedures gevalideerd door de regionale directies. Daarna werden 
de procedures aan de inrichtingen voorgesteld om na te gaan of ze al 
dan niet overeenstemden met de lokale procedures, of er eventuele 
kleine aanpassingen nodig waren of indien er, omwille van de lokale 
werkcontext binnen een specifieke gevangenis, toch een afwijking 
van de procedures nodig was. Daarnaast werden ook uniforme 
fouilletechnieken en -regels opgesteld die opgenomen werden in de 
opleidingen. De opleidingscentra actualiseren momenteel ook het 
opleidingsmateriaal om de theorie en praktijk op elkaar af te stemmen. 

Rudy Van De Voorde, projectleider regio Noord

Alexis Douffet, projectleider regio Zuid

“Nadat alle veiligheidsprocedures zijn beschreven, is het 
belangrijk dat de nieuwe procedures en technieken niet enkel 
bewust worden uitgevoerd maar dat we ze ook voortdurend 
evalueren. We moeten waakzaam blijven voor de invloed 
van bepaalde facetten van het gevangenisleven op de 
veiligheidsprocedures en vice versa. Veiligheid versterken is 
dus een werkwoord.”

“Iedereen weet dat veiligheid een prioriteit is binnen het 
gevangeniswezen. Een kwalitatieve veiligheid steunt op 
aangepaste en doeltreffende infrastructuur, maar ook op de 
procedures die we dagelijks uitvoeren in onze gevangenissen. 
Het project ‘veiligheid versterken’ focust op dat laatste aspect. 
Het doel is om de veiligheidsprocessen te beheren en correct 
te laten toepassen door iedereen, overal en op elk moment.” 
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De gevangenissen zijn regelmatig het decor van zware 
veiligheidsincidenten. Om de gedetineerden die een ernstig 
veiligheidsrisico betekenen beter op te volgen, ontwikkelde de 
regionale directie Noord en Zuid, met behulp van een pluridisciplinaire 
werkgroep, de ICT-tool ‘EPIRisk’.  Dat is een instrument waarmee men 
aan de hand van vaste, duidelijke criteria, risicogedetineerden binnen 
de gevangenisbevolking kan identificeren, lokaliseren en nauwgezet 
opvolgen. Een aangepaste tool zal worden geïntegreerd in Sidis Suite.

Het DG EPI introduceerde EPIRisk in 2013 in alle gevangenissen.  De 
gevangenisdirecties screenden de gedetineerden in hun inrichting 
en stelden die gedetineerden voor die zij als risicovol identificeerden.  
Na advies van de directie Detentiebeheer interne rechtspositie in 
de voorgestelde dossiers, namen de regionale directies op basis van 
beide adviezen een beslissing tot al dan niet opname in de lijst van 
risicogedetineerden.

De lijst met risicogedetineerden is evolutief. De gevangenisdirecties 
volgen de betrokken risicogedetineerden systematisch op.  De 
pluridisciplinair samengestelde Commissie EPIRisk volgt de lijst met 
risicogedetineerden op. Zij bekijkt de tweemaandelijkse evaluaties van 
de risicogedetineerden en beslist over behoud of schrapping van de 
risicogedetineerden van de lijst.  

In navolging van bovenstaand beleid en in het kader van 
strafdifferentiatie wordt een sectie verhoogde veiligheid 
uitgebouwd in de gevangenissen in Ittre en Brugge.  Op die secties 
zullen, na beslissing van de regionale directies, een deel van de 
risicogedetineerden geplaatst worden.  Een uniek en aangepast regime 
is hier van toepassing, geënt op de basisprincipes van de basiswet en 
op een strikte scheiding van de gedetineerden van elkaar en van de 
rest van de populatie.

In het kader van een integraal veiligheidsbeleid en in navolging van 
de ontvluchtingen en pogingen tot ontvluchting met behulp van 
gijzeling waarmee het DG EPI de laatste jaren werd geconfronteerd, 
werkten de regionale directies Noord en Zuid een uniform 
gijzelingsbeleid uit. Dat gijzelingsbeleid is het resultaat van een 
multidisciplinaire samenwerking tussen het DG EPI, verschillende 
politionele instanties en de gerechtelijke autoriteiten. Er worden 
basisprincipes en procedures in opgenomen die perfect aansluiten bij 
de bestaande richtlijnen en modus operandi van politie en parket.

Een operationele fiche werd opgesteld ter ondersteuning en als 
leidraad voor het gevangenispersoneel wanneer zij in aanraking 
komen met een gijzelingsincident. Aan de hand van de fiche weet 
het personeel precies welke acties zij achtereenvolgens moeten 
ondernemen in geval van een gijzeling en welke procedure zij moeten 
volgen tot de politie ter plaatse is.

De opleidingscentra zorgden er samen voor dat de nieuwe aanpak 
wordt geïntegreerd in het opleidingsaanbod.  Zo zal het beheer 
van gijzelingen vanaf 2014 deel uitmaken van de basisopleiding en 
voortgezette opleiding voor penitentiair bewakingsassistenten, zullen 
er infosessies gegeven worden in de gevangenissen voor het voltallige 
personeel en zal een specifieke opleiding worden voorzien voor first 
speakers.

In het kader van het gijzelingsbeleid organiseerden de inrichtingen 
de afgelopen maanden verschillende overlegmomenten met de 
lokale partners van politie en parket.  Die contacten gaven aanleiding 
tot constructieve discussies tussen de verschillende partners 
waarbij een zekere consensus over het beheer van gijzelingen tot 
stand kon komen.  Zij zorgen ook voor een goed gestructureerde 
informatiedoorstroming en een efficiënte reactie op gijzeling.  

Betere screening van 
risicogedetineerden

Uniforme aanpak van 
gijzelingen

Opleiding nieuwe fouilletechniek

Nieuwe metaaldetectieportieken en RX-toestellen 
In 2012 werd beslist om de metaaldetectieportieken en RX-toestellen in alle gevangenissen te vernieuwen om de veiligheid te verbeteren. De dienst 
Begroting, Aankopen en Boekhouding stond in voor de overheidsopdracht en de dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) beschreef 
de technische vereisten. In 2013 werden 118 nieuwe toestellen geïnstalleerd. De DOGV staat in voor de afstelling van de toestellen. De nieuwe 
portieken zijn gebruiksvriendelijker: ze zijn gemakkelijk aan en uit te zetten en geven aan waar een alarmgevend voorwerp zich op het lichaam 
bevindt.  

Er werd ook beslist om de RX-toestellen in de gevangenissen geleidelijk aan te vervangen. Ook hier gebeurde de overheidsopdracht in 
samenwerking met de dienst Begroting, Aankopen en Boekhouding. Het testen van de verschillende aangeboden toestellen gebeurde in 
samenspraak met de opleidingscentra. De nieuwe RX-toestellen in de gevangenissen kunnen zowel organische als niet-organische materie 
detecteren. Tegen 2016 zullen alle oude apparaten door nieuwe zijn vervangen. 

Naar aanleiding van de nieuwe fouilletechniek werkten de 
opleidingscentra voor penitentiair personeel een opleidingsplan 
uit voor alle gevangenissen. Dankzij de opleiding kan het 
personeel het onderzoek van de kledij op een uniforme manier 
uitvoeren. Aan de hand van een didactische fotoreeks konden zij 

het onderzoek stap voor stap volgen. In een eerste fase werden 
de opleiders zelf opgeleid. Daarna kregen alle mentoren een 
opleiding in de nieuwe materie en technieken. Ten slotte werd 
het bewakingspersoneel opgeleid. 
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EPI BOUWT AAN BETERE 
GEVANGENISSEN

 � Nieuwe gevangenis in Marche-en-  
 Famenne

 � Jaren van voorbereiding

 � De directeur aan het woord

 � Het opstartteam doet haar verhaal

 � Een blik achter de muren

 � Project Nova Belgica valt in de prijzen

 � Aanzet voor nieuwe gevangenissen   
 in Antwerpen en Merksplas

 � Aangepaste opvang van     
 geïnterneerden 

 � Sluiting gevangenis Verviers
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Publiek en privé slaan handen in elkaar
De federale overheid koos voor de bouw van deze nieuwe gevangenis, 
net zoals voor die van Beveren en Leuze-en-Hainaut, voor een 
samenwerking met privéconsortia. Voor iedere nieuwe gevangenis 
werd een privéconsortium gekozen. Dat consortium staat in voor 
het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de 
gevangenis volgens de zogenaamde DBFM-overeenkomst (Design, 
Build, Finance & Maintain). De federale overheid betaalt gedurende 
25 jaar een vergoeding en is daarna eigenaar van het gebouw. Eiffage 
Benelux - Eiffage - DG Infra+ is de privépartner voor de gevangenis 
in Marche-en-Famenne. Naast het ontwerp en de bouw, zijn de 
privébedrijven sinds de opening verantwoordelijk voor de catering 
voor personeel en gedetineerden, de uitbating van de wasserij en het 
onderhoud van de gebouwen en de tuinen. 

Focus op mens, milieu en veiligheid
De gevangenis is gebouwd in stervorm waarbij vier vleugels 
vertrekken vanuit een centrale toezichtskern. Het klassieke concept 
werd echter in een modern jasje gestoken. Binnen de omheining 
neemt het gebouwencomplex de vorm aan van een bloem. De 
bloemknop en de bloemblaadjes vormen de celzone, die verbonden 
zijn met een stengel die op zijn beurt bestaat uit het centrale gebouw 
en een galerijgang. De gevangenis telt ook een zittingszaal die de 
strafuitvoeringsrechtbank kan gebruiken en waarin de raadkamer kan 
zetelen.

Moderne technologieën waarborgen de veiligheid in de gevangenis. 
Het ontwerp van de gevangenis en het gebruik van glas creëren 
daarnaast een open gevoel en laten daglicht binnen. In combinatie 
met het uitzicht op binnenpleinen met boomsculpturen voorkomt 
het gevoel van opsluiting. Dat zorgt ervoor dat gedetineerden zich 
beter voelen, wat de veiligheid op een positieve en passieve manier 

ten goede komt. De gevangenis is bovendien energiezuinig dankzij de 
toepassing van verschillende ecologische concepten en hedendaagse 
kunstwerken fleuren het gebouw op. 

Degressief regime
De gevangenis biedt plaats aan 250 mannelijke veroordeelden, 50 
doorverwezen gedetineerden of gedetineerden onder aanhoudingsbevel 
en 11 vrouwen.  De eerste gedetineerden kwamen toe op 5 november 
2013 en momenteel wordt de capaciteit van de gevangenis volledig 
benut.

In de gevangenis heerst een degressief regime waarbij gedetineerden 
kunnen genieten van de faciliteiten en activiteiten die de gevangenis 
te bieden heeft, maar die worden bij ongepast gedrag afgebouwd. Zo 
kunnen zij vrij bewegen tijdens welbepaalde momenten en deelnemen 
aan tal van activiteiten (bezoek, opleiding, sport, cultuur, enz.). 
Gedetineerden worden aangespoord om te werken of een opleiding te 
volgen. Het is immers belangrijk dat zij gemotiveerd zijn om te investeren 
in hun re-integratie. 

Elke vleugel telt 75 cellen, uitgerust met een douche, een televisie en een 
telefoon. Een van de cellen is bovendien aangepast voor mensen met 
een beperkte mobiliteit. Op elke vleugel is een ontspanningszaal, een 
leslokaal, een fitnesszaal, een wasserij, een keukentje en gesprekslokalen. 
De gevangenis beschikt ook over een omnisportzaal waar gedetineerden 
kunnen sporten. 

Aan het werk
De gedetineerden in de gevangenis in Marche-en-Famenne kunnen 
technisch- en onderhoudswerk verrichten, huishoudelijke taken uitvoeren 
of werken voor externe bedrijven in een van de vier werkhuizen. 

Nieuwe

Marche-en-Famenne
In 2013 kreeg België er een nieuwe gevangenis bij. Na twee jaar werkzaamheden werd op 17 oktober 2013 

de gevangenis in Marche-en-Famenne geopend. Ze maakt deel uit van het Masterplan 2008-2012-2016 

voor een humanere gevangenisinfrastructuur om de overbevolking in de gevangenissen te verlichten. De 

mens en het milieu staan centraal in de bouw en de werking van deze gevangenis. Zowel de infrastructuur 

als het regime moeten ervoor zorgen dat gedetineerden zich goed voelen en zich minder agressief 

gedragen, wat de veiligheid ten goede komt. 

gevangenis
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Jaren van voorbereiding
De opening van een nieuwe gevangenis vraagt veel voorbereiding. Het is immers meer dan een gebouw 

optrekken en er gedetineerden in onderbrengen. De gevangenis moet ook van in het begin optimaal 

kunnen functioneren. Nieuw personeel moet worden aangeworven en opgeleid, en mutaties gepland. 

Ook moeten alle werkprocedures worden vastgelegd, meubilair en ander logistiek materiaal worden 

aangekocht, de ateliers in orde worden gebracht, enz. De nieuwe gevangenis in Marche-en-Famenne is dan 

ook het resultaat van een mooie samenwerking tussen de lokale directie en de diensten van de centrale 

administratie, die allen hun steentje hebben bijgedragen. 

Begroting en boekhouding 
Net zoals in alle andere gevangenissen, was in Marche-en-Famenne 
een boekhoudkundige dienst nodig om het geld van de inrichting 
te beheren en aankopen te doen. Nieuwe boekhoudkundigen 
werden aangewezen, en nieuwe administratieve personeelsleden ter 
plaatse opgeleid. Nadat de bankrekeningen werden geopend en de 
boekhouding toegang kreeg tot het betaalprogramma, werden de 
eerste aankopen uitgevoerd. 

Opleidingen op maat
Het opleidingscentrum CFPP organiseerde een reeks algemene en 
specifieke opleidingen voor verschillende personeelsgroepen. Het 
directieteam en de penitentiair assistenten volgden een opleiding 
over de waarden binnen de gevangenis en hoe zij die het best kunnen 
uitdragen.  Voor de griffie, die vooral uit nieuwe administratieve 
personeelsleden bestaat, was een specifieke module van zeven dagen 
voorzien om nieuwe competenties aan te leren en de teamgeest te 
bevorderen. Het CFPP voorzag ook in de gevangenis een opleiding 
over het nieuwe telecommunicatiesysteem I-COM evenals een 
opleiding voor de medewerkers van het onthaal.   
 
Omdat werken in een gevangenis toch iets speciaals is, organiseerde 
het CFPP ook een opleiding voor het middenkader en de technische 
medewerkers van privépartner Sodexo en Eiffage. Voor hen was 
werken binnen de muren immers volledig nieuw. Zij volgden een 
cursus van een week waarbij zij hun plaats in de organisatie leerden 
kennen en kennismaakten met de verschillende diensten van een 
gevangenis, de basiswet, het werk van het bewakingspersoneel en 
de veiligheidsregels. Ook werken met gedetineerden en deontologie 
kwamen aan bod.  

Mutaties en wervingen
Om de gevangenis te laten draaien, was personeel nodig. Enerzijds 
werden personeelsleden uit andere gevangenissen gemuteerd naar 
Marche-en-Famenne en anderzijds werden nieuwe medewerkers 
aangeworven.  
 
In een eerste fase lanceerde de directie P&O in september 2012 
een oproep aan alle personeelsleden van de gevangenissen om via 
mutatie te komen werken in de nieuwe inrichting. Twee maanden later 
waren de resultaten bekend. Omdat de gevangenis aan de westgrens 
van de provincie Luxemburg en op het kruispunt van verschillende 
grote verkeersassen gelegen is, was er veel interesse. Meer dan de 

helft van de 220 beschikbare personeelsplaatsen werd bij de eerste 
oproep tot mutatie opgevuld. Hoewel de  ingebruikname van de 
inrichting op 1 juli 2013 gepland was en de eerste personeelsleden 
er normaal gezien in april moesten zijn, vonden de eerste massale 
personeelsbewegingen pas in september plaats.. Door de lange 
winter in 2013 duurden de bouwwerken langer en moest de opening 
worden uitgesteld. Die vertraging bemoeilijkte de planning van de 
bewegingen.  
 
Er werden ook nieuwe personeelsleden aangeworven, onder wie 
medewerkers van andere departementen van de FOD Justitie die 
dankzij het systeem van de interne markt de kans kregen om dichter 
bij huis te gaan werken. Het ging dan vooral om personeelsleden die 
niet tot het bewakings- en technisch kader behoren. 
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De directeur aan het woord

Wat is uw visie voor de nieuwe gevangenis?
De gevangenis in Marche-en-Famenne is de eerste van haar genre. Ik 
wou dan ook iets nieuws uitproberen. De gevangenissen kijken al te 
lang naar een verleden dat wij telkens herhalen. Ik wou dat principe 
doorbreken en een detentieregime uitwerken dat aan echte noden 
beantwoordt. Ik had dan ook het geluk met het nieuwe gebouw dat 
zich perfect leent om actieve en passieve veiligheid te combineren. 
Daarom wou ik een degressief regime uittekenen. In Marche-en-
Famenne geven wij de inkomende gedetineerde vertrouwen: mits 
uitzondering kan hij een beroep doen op alles wat de gevangenis 
te bieden heeft. Maar opgepast, de regels zijn heel duidelijk: wie dat 
vertrouwen schendt, betaalt er de prijs voor.

Een nieuwe manier van werken dus, zeker in Wallonië. Wat waren 
de reacties? 

Ik heb een aantal mensen eerst moeten overtuigen. En ik moet blijven 
overtuigen omdat er nog steeds twijfel en tegenwind is, zelfs hier in 
Marche. Maar ik ben ervan overtuigd dat het systeem op termijn haar 
nut zal bewijzen. Soms moet men durven veranderen, iets nieuws 
durven doen. Als wij onze gevangenissen en ons regime willen 
differentiëren, dan is een gevangenis zoals in Marche-en-Famenne 
echt noodzakelijk. Gelukkig denken de mensen die eerst overtuigd 
moesten worden, er nu hetzelfde over.

Wat is dan het grote verschil met de andere gevangenissen?
Zoals ik eerder zei, is de aanpak anders: de gedetineerde die hier 
aankomt, kan een beroep doen op alles wat de gevangenis te bieden 
heeft. Dat betekent dat hij zo veel mogelijk uit zijn cel is, en dat hij veel 
contact heeft met zijn medegedetineerden en met het personeel. Wij 
bieden dan ook een breed gamma aan activiteiten aan: opleidingen, 
sport, werk, enz. 

Frédéric de Thier is het eerste inrichtingshoofd van de gevangenis in Marche-en-Famenne. Met zijn 

rijke ervaring als gevangenisdirecteur was hij projectleider en heeft hij vanaf dag één zijn visie kunnen 

meegeven aan de nieuwe gevangenis.

Als het project tot 
een goed einde wordt 
gebracht, en je ziet het 
beetje bij beetje vorm 

krijgen, dan mag je trots 
zijn. “

In Marche willen wij ook op een andere manier omgaan met de 
detentie van vrouwelijke gedetineerden. In ons land worden zij 
meestal bijna helemaal geïsoleerd van de mannelijke gedetineerden. Ik 
wou dit veranderen. Wij organiseren dan ook, als experiment, heel wat 
activiteiten waar zowel mannen als vrouwen aan deelnemen. We zien 
wel hoe het loopt.

En uw grootste uitdaging?
Het regime kan enkel goed functioneren als de gedetineerden zich 
nuttig kunnen bezighouden. Tewerkstelling en opleiding zijn hierin 
cruciaal. Helaas hebben wij niet genoeg werk voor alle gedetineerden 
en dit om verschillende redenen. Daarom moeten we snel een 
oplossing vinden. Anders kan het ganse project mislukken. Maar de 
gevangenis is nieuw en ik weet dat de bevoegde diensten er hard mee 
bezig zijn. Ik moet dus geduld hebben.

Conclusie?
Een gevangenis openen volgens een totaal nieuw concept en filosofie 
vraagt enorm veel tijd en energie. Maar dat heb ik ervoor over. Als het 
project tot een goed einde wordt gebracht, en je ziet het beetje bij 
beetje vorm krijgen, dan mag je trots zijn.  Trots om wat we al gedaan 
hebben en trots op de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.
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Het opstartteam doet haar verhaal
Om de bouw van de nieuwe gevangenis in Marche-en-Famenne in goede banen te leiden, richtte de 

directeur-generaal en de regionale directie een opstartteam op. Dat team bestond uit leden van de 

dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid en de projectleider die ook inrichtingshoofd is. Het team 

werd uitgebreid naarmate de werken vorderden. Zij stonden in voor de opvolging van de werken tot 

de opening en zorgden ervoor dat de gevangenis gebouwd werd volgens de normen van het DG EPI. 

Samen met de privépartner volgde het de werf van begin tot einde op. Het team was verantwoordelijk 

voor de functionele analyses, het uittekenen van de werkprocessen, de modus operandi, het testen van 

de systemen, de opvolging van de aanpassingen, opzoekingen, technische adviezen, enz. De teamleden 

vertellen over hun ervaring. 

Tevreden met het resultaat
“Hoewel sommige zaken beter konden en we soms toegevingen moesten doen, zijn wij toch blij met het eindresultaat. De werklast was 
soms enorm groot, maar we zijn heel fier dat we aan dit unieke project hebben kunnen meewerken en als het ware aan de wieg stonden 
van deze nieuwe gevangenis. Wij hebben ook vrij autonoom kunnen werken, waardoor we eigen accenten konden leggen.”

Vincenzo Lodico (ingenieur), André Wild (technisch assistent) en Orlando Bussoli (penitentiair assistent)

“
“

“
“

Uitdaging van formaat
“Het was een uitdaging om u tegen te zeggen. Vooral ook omdat wij absoluut niet voorbereid waren op wat ons te wachten stond. Het 
was immers de eerste keer dat wij in een DBFM-verhaal stapten, en wij hadden geen enkele expertise ter zake. Dit in tegenstelling tot onze 
privépartner die al gevangenissen in Frankrijk had gebouwd en dus ervaring had. Om niet te spreken over het verschil in middelen: wij 
stonden als kleine, onervaren ploeg tegenover een team van specialisten. Dat was een hele uitdaging, maar maakt de fierheid om het project 
tot een goed einde te brengen des te groter.”

Samen werken aan hetzelfde doel
“Wij hebben enorm veel tijd en energie in dit project moeten steken, ook al omdat wij door een heel leerproces zijn moeten gaan. Het 
begin was dan ook niet gemakkelijk. Met de privépartner zaten we bovendien niet altijd op dezelfde golflengte en we hadden soms zelfs 
tegenstrijdige belangen. Toch zijn we in onze opzet geslaagd.  Gaandeweg hebben wij immers onze expertise kunnen opbouwen, en 
dit ook dankzij onze privépartner die ons erg geholpen heeft en haar ervaring met ons deelde. Ook is niemand het einddoel uit het oog 
verloren, zelfs ondanks de verschillende standpunten. Al hebben wij zwaar moeten onderhandelen, overleggen en waren er soms heftige 
discussies, toch hebben wij in wederzijds respect kunnen werken met één hoofddoel voor ogen: de best mogelijke gevangenis bouwen. 
Dat heeft ervoor gezorgd dat wij vaak een compromis konden vinden.”

Voor herhaling vatbaar
“Wij werken momenteel aan de bouw van de nieuwe gevangenis in Leuze-en-Hainaut. Er is één groot verschil: dit keer beschikken wij wél 
over de nodige expertise en ervaring. En dat helpt ons al goed op weg.”
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De deuren van een gevangenis openen voor het grote publiek gebeurt 
niet elke dag. Voor de aankomst van de eerste gedetineerden konden 
geïnteresseerden in oktober 2013 een kijkje nemen in de nieuwe gevangenis. 
Niet alleen personeelsleden en hun familie, maar ook inwoners van Marche-
en-Famenne en Somme-Leuze ontdekten de architectuur en de werking van de 
inrichting. 

Een blik achter de muren
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Aanzet voor nieuwe gevangenissen in Antwerpen 
en Merksplas
Na Marche-en-Famenne, Beveren en Leuze-en-Hainaut voorziet het 
Masterplan 2008-2012-2016 ook de bouw van nieuwe gevangenissen 
in Antwerpen en Merksplas om de overbevolking aan te pakken. 
In 2013 werd een eerste aanzet gegeven met de opmaak van een 
behoefteprogramma voor deze inrichtingen die gevangenissen van de 
21ste eeuw moeten worden. De dienst Ondersteuning, Gebouwen en 
Veiligheid nam de leiding en lijstte de criteria en functies op waaraan 
binnen de beschikbare ruimte moet worden voldaan. 

Overleg met het personeel in de huidige gevangenis van Antwerpen 
en met andere partners maakte verbeterpunten duidelijk en leidde 
tot innoverende ideeën om de nieuwe inrichting zo goed mogelijk te 
laten draaien.

Voor de nieuwbouw in Merksplas, die zal opgetrokken worden 
op de bestaande site, engageerden de FOD Justitie, de Regie 
der Gebouwen, Monumenten en Landschappen, de Vlaamse 
bouwmeester en de gemeente Merksplas zich om het historisch 
erfgoed van de site te behouden en tegelijkertijd detentie op een 
humane en moderne manier verder te ontwikkelen. Bij de opmaak 
van het behoefteprogramma werd rekening gehouden met de 
twee doelgroepen die in Merksplas verblijven, veroordeelden en 
geïnterneerden. Een huiselijke sfeer en natuurelementen binnen 
de gevangenismuren evenals voldoende bewegingsvrijheid en 
ruimtegevoel waren de belangrijkste uitgangspunten. 

Project Nova Belgica valt in de prijzen
Het DG EPI en de Nederlandse Dienst Justitiële Inrichtingen kregen 

een ‘European Public Sector Award (EPSA) Best Practice Certificate 

2013’ voor hun samenwerking in het project Nova Belgica. Dat project is 

een uniek samenwerkingsverband waarbij België sinds februari 2010 

detentieplaatsen huurt in de penitentiaire inrichting Tilburg (PIT) over de 

grens in Nederland. 

Samenwerken in Tilburg
Eind 2009 sloten België en Nederland een akkoord om een 500-tal 
detentieplaatsen te huren in de PIT. De huur van de cellen, net over de 
Nederlandse grens, is een kortetermijnoplossing om de overbevolking 
in de Belgische gevangenissen tegen te gaan. Na een eerste positieve 
evaluatie werd in het voorjaar van 2011 de capaciteit met 150 plaatsen 
verhoogd. Het akkoord voorzag in een huurperiode van drie jaar met 
de mogelijkheid 

om één jaar te verlengen, maar de samenwerking zal ook in 2014 
worden verder gezet.

In de PIT zijn de Belgische wetgeving en penitentiaire regelgeving 
van toepassing. Een Belgisch directieteam en een kleine Belgische 
staf vangen de gedetineerden op. Een grote equipe van Nederlands 
gevangenispersoneel staat in voor de bewaking.

Goed openbaar bestuur
De EPSA wordt jaarlijks uitgereikt door het European Institute of Public 
Administration (EIPA) aan innovatieve en efficiënte projecten binnen de 
Europese publieke sector die de kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen. 
In het gemeentehuis van Maastricht ontvingen Els Van Herck (projectleider), 
Frank Schoeters (inrichtingshoofd PIT) en Cees Niessen (Nederlandse 
vestigingsdirecteur PIT) de prijs uit handen van de directeur-generaal van EIPA 
Marga Pröhl en de loco-burgemeester van Maastricht Jacques Costongs.
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Aangepaste opvang van geïnterneerden
In Vlaanderen is een manifest gebrek aan opvangplaatsen voor geïnterneerden. Dankzij een constructieve 

samenwerking tussen de twee laatste ministers van Justitie en de Federale en Vlaamse ministers van 

Volksgezondheid en Welzijn werden de nodige middelen vrijgemaakt om een structurele oplossing te 

zoeken voor de opvang van geïnterneerden. Verschillende partners uit de justitiële en de ziekenhuissector 

werkten intensief samen om een volledig zorgcircuit en twee beveiligde centra in Gent en Antwerpen uit 

te bouwen voor de behandeling van geïnterneerde misdaadplegers.

Werking forensische psychiatrische 
centra
Geïnterneerden die in de forensische psychiatrische centra (FPC’s) 
zullen verblijven, krijgen aangepaste therapie en psychiatrische 
begeleiding in een sterk beveiligde omgeving. Binnen de FPC’s 
zullen zij behandeld worden volgens de kwaliteitsnormen van een 
psychiatrische instelling. De veiligheidsnormen van het DG EPI zijn hier 
van toepassing. In het FPC in Gent kunnen 272 geïnterneerden terecht. 
In dat van Antwerpen 180. De FPC’s zijn opgedeeld in verschillende 
behandelafdelingen die de geïnterneerden gradueel zullen doorlopen. 
Wanneer de patiënten in de FPC’s aankomen, starten zij hun 
behandeltraject in de ‘observatie- en oriëntatieafdeling’. Daarna gaan zij 
naar de afdeling ‘intensieve behandeling’ om via de ‘verpleegafdeling’ 
op de ‘resocialisatieafdeling’ terecht te komen. De bedoeling is om hen 
uiteindelijk te laten re-integreren in de maatschappij of hen te laten 
doorstromen naar het reguliere zorgcircuit.

Leefomgeving van geïnterneerden
De geïnterneerden zullen in het FPC in Gent en Antwerpen op 
paviljoenen kunnen wonen. De beveiliging van de FPC’s verschilt 
naargelang het paviljoen waar de geïnterneerden verblijven en is 
vergelijkbaar met de beveiliging in een psychiatrisch ziekenhuis. De 
buitenruimte omvat gemeenschappelijke wandelingen, unittuinen, 
dierenperken, een serre en een moestuin. Die buitenactiviteiten 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het therapeutisch proces.

 

Op 6 mei 2014 werd het 
Forensisch Psychiatrisch Centrum 
in Gent officieel ingehuldigd.

FPC Gent

FPC Antwerpen

In februari 2014 vond de 
inhuldiging plaats van de werf 
van het Forensisch Psychiatrisch 
Centrum in Antwerpen. Dat FPC 
zal in 2016 in gebruik worden 
genomen.



De sluiting liet het personeel niet koud. Sommige mensen werkten
meer dan 35 jaar in deze gevangenis en kunnen terugblikken

op een rijke carrière in Verviers, vol gevangenisanekdotes.
De deur achter zich dicht trekken, was niet gemakkelijk. 

Sluiting
gevangenis

Verviers

“ Alain Laloire, inrichtingshoofd
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Op 29 november 2013 gingen de deuren van de gevangenis in Verviers voorgoed dicht. Om 15u00 

overhandigde de directeur van de gevangenis in aanwezigheid van enkele overgebleven medewerkers 

de sleutel aan de Regie der Gebouwen. Het was de eerste sluiting van een inrichting na die van de 

Luikse gevangenis van Saint-Leonard in 1979. Een historisch moment in 2013 en het afscheid van een 

karaktervolle gevangenis die al meer dan 100 jaar deel uitmaakt van het gevangenislandschap.

 
Ontruiming en afbraak
De ontruiming van de gevangenis ging al eind 2011 van start. Het gebouw was er slecht aan toe en er was instortingsgevaar. De burgemeester 
van Verviers had daarom een verordening tot evacuatie uitgevaardigd. De sluiting twee jaar later was een logisch gevolg. In een eerste fase werden 
in het najaar van 2011 de veroordeelden overgebracht naar andere gevangenissen, vooral Lantin, Andenne en Huy waar ook een honderdtal 
personeelsleden van Verviers aan de slag konden. De vleugels A en B, waar de veroordeelden verbleven, werden afgebroken. Sinds november 2011 
deed de gevangenis dan ook enkel dienst als arresthuis met een capaciteit van 50 plaatsen en een kleine afdeling voor een achttal veroordeelden. Er 
werden geen nieuwe gedetineerden meer opgenomen. 

 
Na de sloop van het centrum, de wasserij en de oude 
keuken in september 2013, volgde in november de tweede 
ontruimingsfase. De overgebleven gedetineerden werden 
hoofzakelijk opgevangen in de gevangenis in Lantin. Op enkelen 
na die tot de effectieve sluiting bleven, werd het personeel 
gedetacheerd naar de gevangenissen in Andenne en Lantin. 

Alle nog bruikbare materiaal werd bewaard en gegeven 
aan andere gevangenissen. Het ging dan vooral om cel- 
en kantoormeubelen, interventiemateriaal, koelkasten en 
televisietoestellen voor cellen, pingpongtafels, fitnesstoestellen, 
keukenmateriaal, enz. Veiligheidsmateriaal zoals camera’s 
en walkie-talkies ging terug naar de dienst Ondersteuning, 
Gebouwen en Veiligheid. Dankzij een goede samenwerking 
met de Regie der Gebouwen kon bijvoorbeeld ook de volledige 
keuken worden gegeven aan andere gevangenissen. 

Toekomst
In de toekomst zal op de bestaande site een volledig nieuwe 
gevangenis komen. De oude infrastructuur zal in de tweede helft 
van 2014 worden afgebroken en daarna heropgebouwd.

GESCHIEDENIS 

 > gebouwd in1895 
 > Ducpétiauxmodel in Y-vorm 
 > arrest- en strafhuis 
 > plaats voor 50 beklaagden 

 en 136 veroordeelden 
 > beklaagden en veroordeelden  

 leefden gescheiden, elk met  
 eigen regime
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EPI BEPAALT RECHTEN EN 
PLICHTEN

 � Belangrijke wijzigingen in de basiswet

 � Nieuwe procedure voor elektronisch   
 toezicht

 � Evaluatie overlegorganen voor    
 gedetineerden
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Belangrijke wijzigingen in de basiswet
De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden 

werd in 2013 aangepast om te voldoen aan nieuwe veiligheidsvereisten en aan veranderingen op het vlak 

van gevangenisarbeid, fouillering op het lichaam en tuchtregime.

Fouillering op het lichaam 
De wetgever beoogde een wijziging van de gevallen waarin 
een fouillering op het lichaam mocht worden uitgevoerd. 
Tijdens de fouillering op het lichaam wordt de gedetineerde 
verplicht om zich uit te kleden en de openingen en 
holten van het lichaam uitwendig te laten schouwen. De 
basisgedachte was om in een aantal gevallen het lichaam 
zonder voorafgaande toestemming van de directeur te 
mogen fouilleren, voornamelijk wanneer de gedetineerde 
in rechtstreeks contact met de buitenwereld was geweest 
(bij de aankomst in de gevangenis, na bepaalde vormen 
van bezoek enz.). In andere gevallen zou de fouillering op 
het lichaam enkel toegestaan blijven na voorafgaande 
toestemming van de directeur om zeer precieze redenen. 
Het Grondwettelijk Hof heeft die wijziging echter ongedaan 
gemaakt bij een arrest van 29 januari 2014. De oude regeling 
is dan ook opnieuw van kracht.

Gevangenisarbeid
Voortaan bepaalt de wet uitdrukkelijk dat het werk 
voor gedetineerden niet onderworpen is aan een 
‘arbeidsovereenkomst’ zoals bepaald in de wet van 
3 juli 1978. Er werden immers vragen gesteld bij het 
juridisch karakter van het werk dat gedetineerden in de 
gevangenissen uitvoeren. De basiswet bepaalt voortaan 
het specifieke karakter van gevangenisarbeid zonder 
afbreuk te doen aan de werkende gedetineerde en zijn 
bescherming. 

Tuchtregime
Ook de tuchtregeling is veranderd. Het bezit of gebruik van technologische 
middelen die verboden zijn en communicatie met de buitenwereld mogelijk 
maken (bijvoorbeeld een gsm) wordt in de toekomst strafbaar gesteld 
als een inbreuk van de eerste categorie. Dat type inbreuk wordt namelijk 
beschouwd als een ernstige bedreiging voor de veiligheid, vooral omdat 
met gsm’s een ontsnapping kan worden gepland en het eenvoudiger is om 
handel te drijven in de gevangenis. Het niet naleven van de regels van het 
huishoudelijk reglement wordt beschouwd als een inbreuk van de tweede 
categorie. 

Naar aanleiding van de ontsnappingen met gijzelneming tijdens de laatste 
jaren, wordt in geval van gijzelneming het maximumaantal dagen van 
de tuchtsanctie, opsluiting in een strafcel, opgetrokken van 9 naar 14 
dagen. Tegelijkertijd vereenvoudigt de nieuwe wet de tuchtprocedure als 
de directeur beslist om geen tuchtprocedure op te starten. Tot voor de 
wetswijziging moest de directeur de gedetineerde daarvan op de hoogte 
brengen, wat leidde tot een administratieve overbelasting voor een pover 
resultaat. Indien de directeur beslist geen gevolg te geven aan een rapport 
dat over tuchtrechtelijke inbreuken werd opgesteld, moet hij voortaan de 
gedetineerde niet meer op de hoogte brengen. De directeur moet op het 
rapport de redenen aangeven waarom er geen tuchtprocedure is opgestart.

Herstellingen van schade veroorzaakt door 
gedetineerden
De nieuwe wet voert een wettelijke basis in. Indien een gedetineerde door 
nalatigheid of kwaadwilligheid schade veroorzaakt aan goederen die eigendom 
zijn van de gevangenis, kan de directeur het bedrag van de veroorzaakte 
schade terugvorderen van het geld dat de gevangenis-administratie 
aan de gedetineerde verschuldigd is. De inhouding op de inkomsten uit 
gevangenisarbeid mag per maand echter niet meer dan veertig procent van het 
uit te betalen bedrag zijn.



34 |  Jaarverslag DG EPI

Dankzij een nieuwe procedure worden straffen onder de drie jaar voortaan principieel uitgevoerd via 

elektronisch toezicht. De uitvoering van die straffen was al jaren een probleem. Sommige werden niet 

uitgevoerd en slechts een beperkt aantal via elektronisch toezicht. Omdat de procedure lang duurde, de 

middelen ontoereikend waren en de wachtlijsten veel te lang, duurde het vaak maanden, tot meer dan 

een jaar, voordat een veroordeelde zijn enkelband daadwerkelijk kreeg. Dat tastte de geloofwaardigheid 

van straffen aan en gaf de indruk dat straffen onder de drie jaar niet uitgevoerd werden, wat de facto op 

straffeloosheid neerkwam. Bij haar aanstelling als Minister van Justitie gaf Annemie Turtelboom dan ook 

de opdracht om een einde te maken aan die situatie.

Eerste fase
In de eerste fase werden de straffen tussen acht maanden en drie 
jaar onder de loep genomen. Een analyse toonde snel aan dat een 
dubbele aanpak noodzakelijk was, en dat de betrokken partijen beter 
met elkaar moesten communiceren en samenwerken. Het DG EPI is 
immers verantwoordelijk voor de beslissingen tot toekenning van het 
elektronisch toezicht terwijl het Nationaal Centrum voor Elektronisch 
Toezicht (NCET) instaat voor de plaatsing van de enkelband en de 
opvolging van de maatregel. 

De procedures tot toekenning moesten dus herzien worden, evenals 
de manier waarop enkelbanden bij de veroordeelden geplaatst 
worden en de opvolging van de maatregel. Het was de bedoeling om 
zo efficiënt mogelijk te werken en onnodige stappen weg te laten. De 
voornaamste bekommernis was om de straffen van veroordeelden 
met een straf van minder dan drie jaar zo snel mogelijk uit te voeren, 
waarbij de veiligheid van de maatschappij gegarandeerd moet blijven.

Nieuwe omzendbrief
Na maandenlange voorbereidingen werd de ministeriële omzendbrief 
ET/SE-1 op 12 maart 2013 gepubliceerd. Zij bevat de nieuwe 
reglementering rond elektronisch toezicht voor straffen tussen acht 
maanden en drie jaar. De nieuwe reglementering vereenvoudigt de 
procedure op verschillende gebieden. Ten eerste is de verplichting 
verdwenen om systematisch een maatschappelijke enquête te laten 
uitvoeren door het justitiehuis. Vaak had die enquête immers geen 
toegevoegde waarde en verlengde ze de procedure nodeloos. De 

directeur kan nog wel een maatschappelijke enquête vragen, maar 
enkel wanneer hij dat absoluut noodzakelijk acht om een beslissing 
te nemen. De veroordeelde weet nu ook onmiddellijk wanneer hij zijn 
enkelband zal krijgen. 
 
Er werden ook bijkomende middelen vrijgemaakt en het systeem 
werd geïnformatiseerd. Het aantal veroordeelden die een straf van 
minder dan drie jaar uitzitten en een elektronische enkelband dragen, 
is inmiddels spectaculair de hoogte in gegaan en de wachttijden zijn 
korter. Voortaan worden die straffen dan ook veel sneller en efficiënter 
uitgevoerd.

Spraakherkenning
Voor straffen tussen zes en acht maanden werd het voice-
systeem ingevoerd, een systeem dat werkt met spraakherkenning. 
Gedetineerden onder elektronisch toezicht worden enkele keren per 
dag opgebeld om na te gaan of zij thuis zijn. Een computer herkent 
hun stem. In 2014 zal dat systeem nog verder uitgebreid worden naar 
straffen tussen vier en zes maanden.

Nieuwe procedure voor elektronisch toezicht
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Evaluatie overlegorganen voor gedetineerden
De basiswet bepaalt dat overleg één van de rechten is van gedetineerden in België. De voorbije jaren 

richtten de gevangenissen daarom een overlegorgaan op. Dat communicatieplatform geeft gedetineerden 

de mogelijkheid om inspraak te hebben in bepaalde aspecten van het gevangenisleven en om 

onderwerpen die hen rechtstreeks aanbelangen, aan te kaarten bij de gevangenisdirectie. Dat moet de 

spanningen binnen de muren verminderen.

Tijd voor evaluatie
In 2007 besliste het gevangeniswezen in een aantal gevangenissen 
een pilootproject op te starten om de inwerkingtreding van de 
overlegorganen voor te bereiden. Het resultaat was positief en het 
initiatief werd in 2011 uitgebreid naar alle gevangenissen. In 2013 was 
het dan ook tijd voor een evaluatie. Een ontwerp van koninklijk besluit 
over de officiële inwerkingtreding ervan werd opgesteld.

Betere communicatie
De evaluatie toont aan dat de communicatie tussen gedetineerden 
en gevangenisdirecties er is op vooruitgegaan, wat bijdraagt tot een 
beter klimaat in de gevangenissen en zo ook tot de veiligheid. De 
gevangenisdirecties zijn beter op de hoogte van de problemen die 
de gedetineerden ervaren en kunnen daar beter op inspelen. Dankzij 
het overlegorgaan kunnen gedetineerden hun stem laten horen en 
eventuele klachten uiten, wat tot minder spanningen leidt.

 
Tijdens de vergaderingen van de overlegorganen komen 
uiteenlopende thema’s aan bod: samenstelling van de kantinelijsten, 
prijs van telefoongesprekken, tewerkstelling, maaltijden, sport-
activiteiten, hygiëne, televisieaanbod, enz. Vragen die onmogelijk of 
moeilijk waar te maken zijn om juridische, logistieke of budgettaire 
redenen, blijven een werkpunt. Toch zijn de gedetineerden tevreden 
met de verbeteringen die dankzij het overlegorgaan wel al werden 
doorgevoerd.

Conclusies
Alle inrichtingen met een overlegorgaan zijn het erover eens: 
het overlegorgaan leidt tot dialoog, luisterbereidheid en 
wederzijds begrip voor de moeilijkheden en problemen die 
in de gevangenissen voorkomen en die het dagelijkse leven 
van de gedetineerden moeilijker maken. De overlegorganen 
komen het klimaat in de gevangenissen ten goede.

Verbeterpunten
Het grote verloop van gedetineerden in de arresthuizen bemoeilijkt 
de invoering van overlegorganen. Hun aandacht is vooral gericht op 
hun juridisch dossier en proces. Enkele arresthuizen hebben daarom 
geen overlegorgaan kunnen invoeren. Omdat in de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij in Paifve enkel geïnterneerden 
verblijven, moest het overlegorgaan worden aangepast aan die 
specifieke bevolkingsgroep. 

Snelle officiële inwerkingtreding
Als gevolg van de evaluatie is een ontwerp van koninklijk besluit 
over de officiële organisatie van de overlegorganen opgesteld 
en voorgelegd aan de politieke besluitvormers. In dat ontwerp 
zijn verschillende antwoorden op de vastgestelde moeilijkheden 
opgenomen.
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 � Opleidingen van de psychosociale   
 dienst

 � Promotie-examens voor ploegchef

 � Werken aan een gezond sociaal klimaat

 � Nieuwe adjunct-veiligheidsassistenten bij  
 Veiligheidskorps

 � Cursus leidinggeven voor lokale chefs   
 Veiligheidskorps

 � Veilig werken met de heftruck

 � Oudenaarde test nieuwe     
 opleidingsmethode
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Opleidingen van de psychosociale dienst
Werken binnen een psychosociale dienst (PSD) in een gevangenis is op zijn zachtst gezegd een 

voortdurende uitdaging. PSD’ers moeten zware dossiers behandelen, omgaan met moeilijke 

gedetineerden of gedetineerden uit andere culturen en daarbij toch professioneel werken. In 2013 

konden zij enkele opleidingen volgen en deelnemen aan een aantal studiedagen. De centrale dienst 

psychosociale expertise organiseerde ook voor de Gentse rechtbank van eerste aanleg en de Franstalige 

gevangenisdirecteurs opleidingen om zich te verdiepen in de principes van de psychopathologie, oftewel 

de studie van gedragsstoornissen.

Studie- en ontmoetingsdag voor PSD’ers
Op 22 oktober 2013 organiseerde de dienst psychosociale expertise 
een studie- en ontmoetingsdag voor psychologen, maatschappelijk 
assistenten, PSD-directeurs en psychiaters in de gevangenissen. 
Zij volgden lezingen van internationaal gerenommeerde sprekers, 
aangevuld met workshops. Professor Adrian Raine, hoogleraar 
Neurocriminologie aan de Universiteit van Pennsylvania, gaf een lezing 
rond zijn meest recente boek ‘Het gewelddadige brein’. Dr. Marinus 
Spreen van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Groningen, stelde 
de doelstellingen en de methodiek voor van de Forensische Sociale 
Netwerkanalyse, een methode waarin de structuur en kenmerken van 
het sociale netwerk gerelateerd worden aan diverse risicosituaties. 

Omgaan met moeilijke werksituaties
Dag in dag uit werken met gedetineerden heeft een impact op de 
PSD-leden. De uitzichtloosheid van sommige dossiers, de complexe 
persoonlijkheidsproblematiek van bepaalde gedetineerden en de 
moeilijke situatie om anderen gereclasseerd te krijgen, kan doorwegen. 
De PSD’ers konden daarom deelnemen aan groepsintervisies om 
hun professionele attitude te verbeteren en om hun draagkracht in 
belastende werksituaties te versterken. 

Zij debatteerden in groep over persoons- en functiegebonden 
vraagstukken en problemen uit hun eigen werksituatie. Zo 
kregen zij inzicht in hun eigen manier van werken. Thematische 
werkbegeleidingen leerden hen om hun werkproblemen beter aan te 
pakken, bijvoorbeeld op vlak van het uitwerken van de reclassering, 
meerzijdige partijdigheid en de positie van de coördinator binnen 
de equipe. Na enkele opleidingen rond risicotaxatie, psychopathie 
en seksuele delinquentie te hebben gevolgd, leerden zij tijdens 
terugkomdagen aan de hand van casusbesprekingen hoe zij de 
kwaliteit en uniformiteit in hun verslaggeving kunnen verbeteren. 

Opleidingen psychopathologie 
In overleg met de voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg in 
Gent en met de coördinator extern zorgcircuit voor geïnterneerden, 
organiseerde de dienst psychosociale expertise voor de medewerkers 
van de Gentse rechtbank van eerste aanleg een halve dag opleiding 
over psychopathologie binnen de forensische context. De bedoeling 
was om interesse te wekken voor een multidisciplinaire benadering. 
Verschillende delictscategorieën kwamen aan bod en de meest 
voorkomende stoornissen werden beschreven. Parketmagistraten, 

magistraten van de penale sectie, rechters en assessoren van de 
strafuitvoeringsrechtbank kregen een interactief programma over 
algemeen geweld, seksueel geweld, partnergeweld en criminele 
veelzijdigheid.

 
De Franstalige gevangenisdirecteurs konden in het opleidings-
centrum ook een opleiding volgen over psychopathologie en over de 
tests voor psychologische evaluatie. Zo kunnen zij de PSD-verslagen 
beter begrijpen, beter communiceren met gedetineerden die aan een 
stoornis lijden en persoonlijkheidsonderzoeken beter ontcijferen. Voor 
iedere stoornis werd stilgestaan bij de mogelijke symptomen en bij de 
link tussen die symptomen en bepaalde sleutelmomenten in detentie. 

Culturele diversiteit binnen een 
psychosociale context
De maatschappelijke werkers van de Franstalige psychosociale 
diensten konden in het opleidingscentrum in Marneffe deelnemen 
aan een studiedag rond culturele diversiteit. Zij kregen onder meer 
informatie over de eigenheid van bijzondere bevolkingsgroepen, 
radicalisering in de gevangenissen en de verschillende 
geloofsovertuigingen van gedetineerden. De dienst psychosociale 
expertise sloeg hiervoor de handen in elkaar met het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen, vzw Tabane en de Veiligheid van de Staat. De 
Franstalige gevangenispsychologen debatteerden op een andere dag 
over het thema ‘culturele diversiteit’. Twee jaar lang werkten zij immers 
in intervisiegroepen rond thema’s zoals het plegen van terroristische 
daden, het concept impulsiviteit, narcistische woede, enz.  Tijdens de 
ontmoetingsdag werden alle bevindingen besproken.  
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Promotie-examens voor ploegchef
Samen met Selor, het wervingsbureau van de federale overheid, 
organiseerde het DG EPI sinds november 2012 promotie-examens voor 
de graad van ploegchef en dat binnen verschillende vakgebieden, 
waaronder bewaking, ondernemer, onderhoud, keuken en ICT. Zo’n 
1065 Franstalige en 1145 Nederlandstalige bewakingsassistenten 
schreven zich in voor de examens. Zij moesten ten minste twee jaar 
anciënniteit hebben om aan de selectie deel te nemen en vier jaar 
anciënniteit om tot ploegchef te worden bevorderd.  

Tijdens de selectierondes moesten de kandidaten deelnemen aan 
een computergestuurde proef en aan een mondeling examen 
waarin zij beoordeeld werden op hun praktijkkennis. Er waren 135 
Nederlandstalige en 81 Franstalige geslaagden. 

De nieuwe Nederlandstalige ploegchefs:
 › 100 ploegchefs bewaking
 › 14 ploegchefs ondernemer
 › 8 ploegchefs onderhoud
 › 7 ploegchefs keuken
 › 6 ploegchefs ICT

De nieuwe Franstalige ploegchefs:
 › 64 ploegchefs bewaking
 › 6 ploegchefs ondernemer
 › 1 ploegchef onderhoud
 › 3 ploegchefs keuken 
 › 7 ploegchefs ICT

Werken aan een gezond sociaal klimaat
In 2013 organiseerde het DG EPI samen met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) een 

opleiding over performant sociaal onderhandelen voor de gevangenisdirecteurs. Tijdens de opleiding 

kregen zij de nodige handvaten en inzichten om goed te communiceren met de sociale partners en met 

succes te zoeken naar wederzijdse akkoorden. Met die opleiding investeerde het DG EPI ook in een 

proactief HR-beleid, een van de doelstellingen uit de tactische plannen van de regionale directies.

Met vertrouwen onderhandelen
De opleiding duurde vier dagen. Tijdens de eerste dag kwam het 
algemeen syndicaal statuut vanuit een juridisch standpunt aan bod, 
terwijl dag twee focuste op de werking van dat statuut binnen het 
DG EPI. De twee laatste dagen stonden volledig in het teken van 
performante onderhandelingstechnieken. Aan de hand van concrete 
casussen kregen de directeurs concrete tips en tricks mee naar huis om 
hun onderhandelingsvaardigheden aan te scherpen.

Opleiding op maat
De opleiding was geen standaardopleiding, maar was op maat 
gemaakt voor de directeurs. Het ging om een initiatief van de 
opleidingscentra voor penitentiair personeel die samen met de 
regionale directies Noord en Zuid, de Vlaamse Federatie voor 
Gevangenisdirecteurs en de sociale bemiddelaars van het DG EPI een 
aanvraag tot ‘project op maat’ hadden ingediend bij het OFO. Alle 
partijen sloegen de handen in elkaar om een opleiding uit te werken 
die perfect inspeelde op de noden van het gevangenispersoneel. 

Performant sociaal overleg is een cruciale 
pijler van een gezond gevangenisklimaat,  
en goede relaties tussen de directie en de 
vakbonden bevorderen de werking van de 
inrichtingen. In elke gevangenis vinden daarom 
systematisch formele vergaderingen plaats 
waar beide partijen hun belangen verdedigen, 
de zogenaamde basisoverlegcomités of BOC’s. 
Het is belangrijk dat directeurs over de correcte 
vaardigheden beschikken om de vergaderingen 
goed te leiden. 
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Nieuwe adjunct-
veiligheidsassistenten 
bij Veiligheidskorps
Op 4 november 2013 verwelkomde het Veiligheidskorps 
18 Nederlandstalige en 18 Franstalige stagiairs adjunct-
veiligheidsassistenten (AVA). Er werd personeelskrediet 
voorzien in het kader van de opening van de gevangenis in 
Marche-en-Famenne en er werd een extra inspanning geleverd 
om het korps te versterken in Brussel. Zo kunnen de anciens na 
jarenlange dienst in een lokale eenheid dichter bij huis werken. 

De nieuwe AVA’s beginnen hun stagejaar met een verplichte 
basisopleiding van 46 dagen. Die verplichte opleiding 
zal de veiligheidsbeambten de nodige professionele 
competenties bijbrengen om hun volledige takenpakket te 
kunnen uitvoeren. De lessen bestaan uit theorie en uit een 
praktische cursus geweldbeheersing. Na de basisopleiding 
organiseert de cel opleiding voortgezette opleidingen zodat 
de veiligheidsbeambten hun competenties kunnen blijven 
onderhouden.

Cursus leidinggeven 
voor lokale chefs 
Veiligheidskorps
In juni en september konden de lokale chefs van het 
Veiligheidskorps een ontwikkelingstraject in leidinggeven 
volgen. Tijdens de vijfdaagse opleiding leerden zij technieken 
om met hun team doelstellingen te behalen, hun teamleden 
te motiveren en correct om te gaan met conflicten. Zij 
maakten kennis met de technieken van groepsdynamica en 
leerden over het belang van een goede communicatie binnen 
een team. Daarnaast werd hen aangeleerd hoe zij goede 
coachinggesprekken met hun teamleden kunnen houden. De 
opleiding was praktijkgericht. Er werd in groep gewerkt en 
gediscussieerd rond bestaande situaties die de lokale chefs zelf 
hadden aangebracht. 

nieuwe adjunct-veiligheidsassistenten 
versterken het Veiligheidskorps

36
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Voortaan beschikken een tachtigtal personeelsleden binnen het DG EPI over een heftruckcertificaat. Dat 

certificaat bewijst dat zij op een veilige manier als heftruckbestuurder kunnen werken. Zij slaagden in een 

opleiding gegeven door enkele collega’s die als interne trainer waren opgeleid door de Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Na de bekwaamheidsattesten BA4 over veilig 

werken op elektrische installaties, zet het departement met het heftruckproject opnieuw een grote stap 

vooruit op vlak van welzijn op het werk. De welzijnswet verplicht werkgevers immers om een adequate 

opleiding te voorzien voor medewerkers die een heftruck besturen.

Samenwerking met VDAB
In 2011 sloot het DG EPI een samenwerkingsovereenkomst met 
de VDAB waarin deze zich engageert om een groep gevangenis-
medewerkers op te leiden tot interne trainer heftruckbestuurder 
en examinator. De trainers leiden in een eerste fase de honderdtal 
medewerkers op die een heftruck besturen in de gevangenissen 
(vooral werkplaatsen) en in een tweede fase de gedetineerden.

Interne trainers
De kandidaat-trainers gingen in het voorjaar 2012 van start met de 
opleiding ‘train-the-trainer heftruckbestuurder’ bij de VDAB in Temse, 
gevolgd door een gelijkaardige opleiding reachtruckbestuurder 
in het najaar. Zij behaalden hun attest(en) en kregen de nodige 
handvaten mee om een opleidingstraject uit te stippelen voor de 
heftruckchauffeurs in de gevangenissen en een beoordelingssysteem 
uit te bouwen. 

Opleiding heftruckbestuurder
Begin maart 2013 gingen de interne trainers van start met de 
opleidingen voor het gevangenispersoneel. De opleiding bestaat uit 
één dag theorie in het opleidingscentrum en drie dagen praktijk in de 
gevangenissen van Brugge, Ruiselede, Leuven-Centraal of Merksplas. 
Een tachtigtal medewerkers hebben ondertussen hun opleiding achter 
de rug en slaagden voor het examen. 

Diploma-uitreiking
Op 13 juni 2013 vond bij de centrale administratie in Brussel een 
officiële diploma-uitreiking plaats. De eerste dertig medewerkers 
die hun opleiding met succes afrondden, kregen  hun diploma uit 
handen van regionaal directeur Dirk Janssens en opleidingsdirecteur 
Bea Schmidts. De regionaal directeur maakte van de gelegenheid 
gebruik om iedereen te bedanken die meewerkt aan het project en 
zette samen met Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, de 
goede samenwerking tussen beide departementen in de schijnwerper. 

Veilig werken met de heftruck
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Oudenaarde test nieuwe opleidingsmethode
Om nog beter aan de opleidingsnoden van het gevangenispersoneel te voldoen, introduceerde  het DG 

EPI in het najaar ‘blended learning’. Die innovatieve onderwijspraktijk combineert het klassieke onderwijs 

met e-learning. Het maakt onderwijs niet alleen flexibeler en toegankelijker maar verbetert ook de 

kwaliteit omdat face-to-face en online leren elkaar aanvullen.

Ploegchefs van de gevangenis in Oudenaarde waren de eersten die de 
nieuwe opleidingsmethode bij wijze van pilootproject mochten testen. 
Het opleidingscentrum ontwikkelde samen met de gevangenisdirectie 
een opleidingstraject op maat over rapporten schrijven. Die 
opleiding moet de ploegchefs helpen om PBA’s op dat vlak nog 
beter te coachen. De ploegchefs krijgen een klassikale opleiding over 
schriftelijke rapportage die voorafgaand en nadien wordt aangevuld 
met e-modules die ze op de werkvloer kunnen volgen. De e-modules 
vóór de klasopleiding focussen op de tuchtprocedure en het verder 
ontwikkelen van observatievaardigheden. Zo is er tijdens de klassikale 
opleiding zelf meer tijd voor het schrijven van rapporten, maar ook om 
stil te staan bij de coaching van PBA’s. In de modules na de opleiding 
komen observatievaardigheden uitgebreid aan bod, wat de kwaliteit 
van de rapporten verbetert. 

De eerste deelnemers van het pilootproject startten in november 2013. 
Het natraject loopt nog verder in 2014. Dankzij de medewerking van 
de gevangenis in Oudenaarde kon het OCPP de vooruitgang van de 
deelnemers in kaart brengen en zal het OCPP voor het eerst het effect 
op de werkvloer kunnen meten.

Het was een aangename 
kennismaking met ‘blended 
learning’. De opbouw en 
het praktische verloop van 
de cursus lagen mij wel: 

verschillende modules onderverdeeld 
in kleine theoretische stukjes met een 
praktische oefening op het einde. Een groot 
voordeel is dat je zelf kan bepalen hoeveel 
leerstof je verwerkt en hoeveel tijd je 
daarvoor nodig hebt. 

Ook geslaagd waren de theorielessen via 
de computer. Ik had het gevoel dat ik in 
een klas zat en luisterde naar een leraar 
die alles op het bord toont. Dat is veel 
aangenamer dan een saaie papieren cursus 
doornemen. Dat de stem iets te machinaal 
klonk, neem ik er wel bij. 
(deelnemer aan de opleiding)

“
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 � In het hoofd van een schizofreniepatiënt
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Eind 2012 startte de dienst Coördinatie Medische 

Zorg een reorganisatie om haar werking te 

verbeteren. Het begrotingstekort terugdringen 

door haar uitgaven te verminderen en de 

beschikbare financiële, personele en logistieke 

middelen efficiënter inzetten, zijn de belangrijkste 

prioriteiten. Werner Vanhout (foto), diensthoofd 

Coördinatie Medische Zorg, legt uit wat zal 

verbeteren dankzij de reorganisatie. 

De reorganisatie houdt in eerste instantie in dat de dienst moet 
snoeien in haar uitgaven. Hoe zal dat precies gebeuren?
We moeten zoeken naar manieren om de stijgende kosten in de 
gezondheidszorg te drukken, net zoals bij de FOD Volksgezondheid. 
Daarbij is het belangrijk dat de kwaliteit van onze zorgverlening toch 
even hoog blijft. Het voorschrijfgedrag van de gevangenisartsen 
harmoniseren, helpt ons al aardig op weg. 

Hoe gaat dit dan in zijn werk?
Via een gesloten formularium kunnen we ten eerste het gebruik van 
generische geneesmiddelen opleggen. Dat betekent een aanzienlijke 
besparing. Daarnaast kunnen dankzij dit formularium ook problemen 
bij transfers worden vermeden omdat de gedetineerden in iedere 
gevangenis dezelfde geneesmiddelen krijgen. 

Moeten de artsen zich altijd strikt houden aan dat formularium?
Het gebruik van het formularium en de daarin voorziene procedures 
zijn verplicht voor alle aan de dienst verbonden artsen en psychiaters, 
enkel de geneesheren-specialisten mogen hiervan afwijken. Maar 
onze belangrijkste prioriteit is dat de gevangenisartsen steeds de 
meest geschikte behandeling kunnen bieden aan hun patiënten. Er 
zijn dus wel uitzonderingsprocedures voorzien waarbij ook zij van 
het formularium mogen afwijken. Dan komt een referentiearts van de 
centrale administratie tussen. 

Wie beslist wat er in het geneesmiddelenformularium staat?
Een formulariumcommissie, die tweemaal per jaar in maart en 
oktober samenkomt, houdt het formularium actueel en up-to-
date. In de commissie zetelen enerzijds de twee referentieartsen, 
de referentiepsychiater, de twee apothekers-coördinatoren en 
administratieve personeelsleden van onze dienst. Anderzijds maken 
ook vier artsen-psychiaters van het terrein deel uit van de commissie.

En wat zijn jullie bevindingen tot nog toe?
Na enkele maanden proefdraaien en een eerste evaluatie en 
aanpassing door de formulariumcommissie merken we dat het 
systeem werkt. De uitzonderingsprocedure wordt enkel gebruikt 
wanneer het nodig is en de gevangenisartsen hebben hun weg naar 
de referentieartsen in Brussel gevonden. De artsen werken vooral via 
e-mail, wat tijd bespaart en waardoor ze efficiënter kunnen werken.

Een beter beheer van de infrastructuur is jullie tweede prioriteit. 
Kan je daar een voorbeeld van geven?
We focussen hiervoor op onze medische centra in Sint-Gillis en Brugge 
en de polikliniek in Lantin.  We werken in Lantin ook nauw samen met 
La Citadelle waar we beveiligde kamers huren.  In Brugge is er een 
gestructureerde samenwerking met het A.Z. Sint-Jan. De artsen en 
specialisten houden consultaties in de gevangenissen en sturen bij 
voorkeur vanuit deze gevangenissen door naar de twee betrokken 
ziekenhuizen.  Zo moeten minder gedetineerden lokaal worden 
overgebracht voor een consultatie of hospitalisatie.  Dat betekent ook 
dat er minder bewakingspersoneel moet worden ingezet voor die 
externe opdrachten en dat de kosten voor de consultaties en ingrepen 
lager liggen.

Efficiëntere gezondheidszorg in de gevangenissen

“
Door het voorschrijfgedrag 

van de gevangenisartsen 
te harmoniseren, kunnen 

we de kwaliteit van de 
gezondheidszorg voor 

gedetineerden verbeteren.

Wat is een geneesmiddelenformularium?

Een geneesmiddelenformularium is een lijst met 
geneesmiddelen die alle artsen moeten gebruiken wanneer 
zij een patiënt een behandeling voorschrijven. 
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In de Belgische gevangenissen verblijven zo’n 1100 geïnterneerden. 
Dat zijn gedetineerden die na het plegen van een strafbaar feit 
ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. In dringende gevallen of 
wanneer een diagnose en/of behandeling binnen de gevangenis niet 
mogelijk is, moet een beroep worden gedaan op het zorgaanbod 
buiten de muren.  In theorie kunnen geïnterneerden in verschillende 
voorzieningen terecht, maar in de praktijk is dat vaak niet het geval. De 
coördinatoren extern zorgcircuit voor geïnterneerden stelden daarom 
een forensische sociale kaart op. Die kaart bevat de residentiële 
voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. 
De bedoeling is om een zicht te krijgen op alle mogelijke externe 
opvangplaatsen voor geïnterneerden en de samenwerking tussen de 
verschillende partners te verbeteren. Het project kadert binnen de 
ambitie van de FOD Justitie en Volksgezondheid om instrumenten te 
ontwikkelen en zich samen in te zetten voor een optimaal zorgtraject 
voor geïnterneerden.  

Op 3 en 4 december 2013 konden zo’n 200 personeelsleden van de 
Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij in Paifve ervaren 
hoe de wereld van een schizofreniepatiënt er uit ziet in de ‘Paved 
with Fear-truck’. Die truck rijdt sinds 2003 doorheen Europa en laat 
deelnemers via een computersimulator gedurende vijftien minuten 
een psychose ervaren. Een Agent Relais Santé liet de truck naar Paifve 
komen om de personeelsleden te sensibiliseren over het dagelijkse 
leven van een psychotische patiënt. 

Dankzij de nieuwste ‘virtual reality’-technieken ervaren de 
deelnemers hallucinaties zoals een schizofreniepatiënt die ook 
heeft. Beelden, geluiden en bewegingen brengen hen in de war. 
Andere elementen ontregelen de normale gang van zaken, zoals 
een krantenkop waarin de naam van de deelnemer voorkomt. 
De personeelsleden hadden achteraf veel beter inzicht in de 
problematiek van de psychose en de gevolgen ervan.

Opvang voor geestelijke gezondheidszorg in kaart
Justitieel Welzijnswerk Gent bevroeg 10 jaar geleden alle  
psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen. Die bevraging vormde 
de basis voor de Vlaamse forensische sociale kaart. Langs Waalse 
kant werd een vijfkoppig team opgericht, de Équipe Recherche 
Cartographie Internés. Dat team zal gedurende drie jaar de 
sociodemografische, diagnostische en criminologische gegevensbank 
onderzoeken van de geïnterneerdenpopulatie in de gevangenissen 
in Lantin, Namen, Bergen, Jamioulx en Vorst en in de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij in Paifve. De cartografie zal een 
duidelijk, dynamisch en wetenschappelijk onderbouwd beeld van het 
doelpubliek opleveren.  
 
De forensische sociale kaart is niet alleen een efficiënt werkinstrument 
dat alle informatie bundelt. Het moet ook gerichtere doorverwijzingen 
van geïnterneerden mogelijk maken. Een residentieel plan is immers 
een eerste noodzakelijke stap van hun reclasseringsproces.

In het hoofd van een schizofreniepatiënt
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 � Meso Merksplas van start

 � RGA gaat voor professionaliteit en   
 visibiliteit
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Regionale aansturing
Na de kick-off van de mesoteams van Brugge en Marneffe in 2011 
en die van Hasselt en Lantin in 2012 gingen in het najaar van 2013 
het mesoteam van Merksplas van start. Dat team is verantwoordelijk 
voor de organisatie van gevangenisarbeid in de gevangenissen van 
Antwerpen, Beveren, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout en Wortel. Die 
inrichtingen beschikken samen over een vijftiental werkhuizen waar 
gedetineerden voor externe bedrijven kunnen werken evenals over 
een bakkerij, twee drukkerijen, een schrijnwerkerij, een smidse en een 
hoeve waar ze werken voor de RGA zelf. Vanuit de gevangenis van 
Merksplas coördineren een directeur, twee technisch-commerciële 
medewerkers en een administratieve ploeg de tewerkstelling van 
gedetineerden op technisch, commercieel en administratief vlak 
binnen deze regio.  
 
Het mesoteam is de schakel tussen de RGA in Brussel en de lokale 
werkhuizen in de gevangenissen. De regionale aansturing draagt 
bij tot een klantgericht en commercieel beleid en zorgt voor een 
betere tewerkstelling van gedetineerden Om nieuwe klanten aan 
te trekken en gevangenisarbeid in de kijker te zetten, verkennen de 
mesoteams de markt, doen ze aan actieve prospectie, nemen ze deel 
aan beurzen, organiseren ze bedrijfsbezoeken, enz. Daarnaast staan de 
teams ook in voor alle contacten met bedrijven die werk uitbesteden 
aan gevangenissen en zorgen zij voor een goede samenwerking met 
andere betrokken partners, zoals de lokale gevangenisdirectie, het 
gevangenispersoneel in de werkhuizen, de milieucoördinator, enz. 

Focus op Merksplas
Hoewel het startschot pas werd gegeven, kan het mesoteam van 
Merksplas al enkele mooie resultaten op tafel leggen. Zo sloot 
het team contracten met verschillende bedrijven voor enkele 
kortlopende projecten (drietal weken) waaronder een overkoepelend 
project waarbij een vijftigtal gedetineerden van de gevangenissen 
van Merksplas en Wortel flesjes schoonmaakten. Er was ook een 
langlopend project met een internationaal tintje. Zo’n vier maanden 
lang (her)verpakten een zestigtal gedetineerden van de gevangenis 
in Wortel glazen in dozen bestemd voor gekwalificeerde landen voor 
de wereldbeker voetbal. Het ging om een contract met een klant 
die al eerder beroep had gedaan op de gevangenis in Wortel voor 
kleine werkjes, maar nu een grote opdracht toevertrouwde aan de 
gedetineerden.   
 
Door duidelijke afspraken op papier te zetten, zorgde het mesoteam 
er ook voor dat het DG Rechterlijke Orde (RO) voor verschillende 
drukwerken (fardes, visitekaartjes, enz.) voortaan aanklopt bij de 
gevangenisdrukkerijen in Merksplas en Hoogstraten. Het gaat om een 
samenwerking tussen het DG EPI en het DG RO die nieuw leven werd 
ingeblazen. 

Meso Merksplas van start
Net zoals de voorbije jaren zette het DG EPI in 2013 volop in op de tewerkstelling van zoveel mogelijk 

gedetineerden. Gevangenisarbeid was dan ook een van de basispijlers van het penitentiair beleid 2013. 

Met de opstart van een vijfde mesoteam – dat van Merksplas – bouwde de Regie van de Gevangenisarbeid 

(RGA) verder aan een professioneel en klantgericht beleid.

Waarom gevangenisarbeid?
Gedetineerden kunnen in de gevangenissen werken in 
werkhuizen. Zij kunnen daar verschillende soorten werk 
uitvoeren voor externe bedrijven. Gevangenisarbeid biedt 
gedetineerden de mogelijkheid om hun detentietijd op een 
zinvolle manier door te brengen. De sociale en professionele 
vaardigheden die zij tijdens het werk ontwikkelen, helpen 
hen om hun leven terug op te bouwen na opsluiting. Met 
de vergoeding die zij krijgen, kunnen zij bovendien de 
schadevergoeding aan hun slachtoffers betalen en hun gezin 
financieel ondersteunen.
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... vele kantoor- en celmeubelen in de gevangenissen zijn gemaakt 
door de schrijnwerkerijen van de RGA? Het gaat om eigen 
werkplaatsen van de RGA waar gedetineerden onder leiding van 
professionele medewerkers werken voor de Regie. Niet alleen het DG 
EPI, maar ook andere overheidsdiensten en privéklanten weten het 
handwerk van de Regiemeubelen te appreciëren. In 2013 besliste de 

Regie om een nieuw gamma meubelen 
te maken: ergonomisch, elegant en net een tikkeltje anders dan de 
stukken in de traditionele meubelwinkels. Aanleiding was de opening 
van drie nieuwe gevangenissen die ingericht moeten worden. Een 
catalogus zet het nieuwe gamma in de kijker.  

... de boerderij van het detentiecentrum in Saint-Hubert 200 
melkkoeien telt die worden verzorgd door gedetineerden? De koeien 
produceren dagelijks 450 liter melk waarvan een vijftigtal liter wordt 

gebruikt om een tiental soorten artisanale kaas te 
maken. Die kazen worden verkocht aan andere gevangenissen, 
personeelsleden en buurtbewoners. 

Wist je dat …

RGA gaat voor professionaliteit en visibiliteit
Gevangenisarbeid in de kijker zetten, was een prioriteit in 2013, en blijft dat ook de komende jaren. De 

intramurale tewerkstellingsmogelijkheden zijn immers nog onvoldoende gekend bij externe bedrijven en 

de doelgroep gedetineerden is voor vele ondernemers een blinde vlek. 

Netwerken binnen Voka
Dankzij het lidmaatschap bij het Vlaams Netwerk van Ondernemers 
(Voka) kon de RGA gevangenisarbeid onder de aandacht brengen 
in belangrijke takken van de bedrijfswereld. Met meer dan 18 000 
bedrijven als lid is Voka het meest complete netwerk van Vlaamse 
ondernemingen. Tijdens verschillende opleidingen, workshops, 
infosessies, themavergaderingen, enz. staken medewerkers van de 
Regie niet alleen veel op over succesvol ondernemen maar konden 
ze ook netwerken en tal van bedrijven kennis laten maken met de 
voordelen van tewerkstelling binnen de muren. De RGA gaf ook een 
voorstelling aan de adviseurs voor tewerkstelling binnen Voka. 

In de kijker tijdens Open Bedrijvendag
Een hoogtepunt binnen het ‘marketeren’ van gevangenisarbeid was 
de deelname van de gevangenissen in Brugge en Oudenaarde aan 
de Open Bedrijvendag in oktober. Het gluren over de muren bleek 
populair en de inschrijvingen waren in geen tijd volzet. De RGA maakte 
van de publieke aandacht gebruik om gevangenisarbeid te promoten 
en potentiële klanten aan te trekken. 

Deuren open voor klanten 
De RGA laat graag (potentiële) klanten op het terrein kennismaken 
met gevangenisarbeid. In 2013 organiseerde de dienst dan ook voor 
vele geïnteresseerden een bezoek aan een van de werkplaatsen in 
de gevangenissen. Bezoekers kregen een beeld van de verschillende 
soorten gevangenisarbeid, de manier van werken in de werkplaatsen, 
de organisatie van de RGA, de kwaliteit van het werk, enz. 

In 2013 was er 
gemiddeld 7% meer 

activiteit in onze ateliers 
dan in 2012.  “Professionele opleiding 

Om meer klanten te werven en dat op een professionele manier 
te doen, volgden de directeurs en de technisch-commerciële 
medewerkers van de Nederlandstalige mesoteams een intensieve 
salestraining. Dankzij de aangereikte tools en strategische inzichten 
kunnen zij gevangenisarbeid als het ware beter verkopen, met als 
resultaat meer werk voor gedetineerden. De opleiding voor de 
Franstalige mesoteams is voorzien voor 2014. 

Jean-Marc Boumal, diensthoofd CDRGA
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EPI GAAT DIGITAAL

 � Modern detentiebeheer dankzij  
 Sidis Suite

 � Mutatieaanvragen voortaan elektronisch

 � EPIStrike

 � PC@Work

 � Gevangenissen mee met digitale trein
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Modern detentiebeheer dankzij Sidis Suite
2013 was een belangrijk jaar voor de verdere modernisering van het detentiebeheer met de tool 

Sidis Suite. Dat computerprogramma maakt informatie over gedetineerden elektronisch en centraal 

beschikbaar. Het zorgt voor een efficiënter beheer van de bewegingen van gedetineerden  (opsluiting, 

transfer, penitentiair verlof, vrijlating, enz.), wat de veiligheid ten goede komt.  Na de officiële kick-off van 

het project in 2012 wordt sinds 2013 op volle kracht gewerkt aan de ontwikkeling van de tool en werden de 

eerste voorbereidingen getroffen om Sidis Suite in 2014 op het terrein te introduceren.

Informatie over gedetineerden 
elektronisch en centraal beschikbaar
Sidis Suite is het computerprogramma dat het detentiebeheer 
zal moderniseren en het administratief en operationeel werk van 
het gevangenispersoneel zal vereenvoudigen en verbeteren. De 
kerntaken op vlak van strafuitvoering veranderen niet, maar de tool 
waarmee ze gebeuren wel. Een nieuwe tool was nodig omdat de oude 
programma’s niet langer voldeden aan de noden van een modern en 
efficiënt detentiebeleid. 

Sidis Suite maakt informatie over gedetineerden elektronisch en 
centraal beschikbaar. De identificatiegegevens van gedetineerden 
zullen correcter zijn dankzij een authentieke bron en belangrijke 
informatie over gedetineerden toegankelijk voor alle gevangenissen 
en de centrale administratie. Elke gedetineerde zal een individueel 
elektronisch dossier hebben met daarin informatie over o.a. de 
redenen van opsluiting, zijn veroordelingen, transfers, risicogedrag, 
tuchtmaatregel, bezittingen, bezoekers, enz. Het dossier wordt 
opgemaakt bij de opsluiting, en volgt de gedetineerde  doorheen zijn 
hele detentie. Sidis Suite zorgt zo voor een efficiënter beheer van de 
bewegingen van de gedetineerden en dankzij verschillende modules 
zullen bepaalde aspecten van het dagelijks gevangenisleven vlotter 
verlopen, zoals het beheer van de bezittingen en de agenda  van de 
gedetineerden, de organisatie van activiteiten, enz. 

Betere informatie-uitwisseling met 
externe partners
Niet alleen interne, maar ook externe partners binnen en buiten Justitie 
(parketten, politie, justitiehuizen, Nationaal Centrum voor Elektronisch 
Toezicht, strafuitvoeringsrechtbanken, vreemdelingenzaken, enz.) 
hebben (beperkte) toegang tot Sidis Suite. Resultaat is een meer 
betrouwbare en vlottere informatiedoorstroming, wat niet alleen de 
samenwerking en dienstverlening maar ook de veiligheid ten goede 
komt. 

Samenwerking met privéconsortium
Het DG EPI werkt voor de ontwikkeling van de tool samen met het 
consortium Bull, RealDolmen en Business&Decision, dat in de zomer 
van 2012 na een overheidsopdracht werd uitgekozen. Sinds 2013 
worden de functionele modules van het programma ontwikkeld en de 
technische infrastructuur opgezet. 

Verandering voorbereiden
De introductie van Sidis Suite zal het werk van het gevangenis-
personeel vergemakkelijken, maar ook veranderen. Een goede 
voorbereiding is noodzakelijk. Het personeel moet immers bij de 
lancering vanaf dag één goed en snel met de tool kunnen werken. 

 
In 2013 organiseerde de projectgroep Sidis Suite met begeleiding 
van een externe consultant workshops om in een eerste fase 
de inrichtingshoofden en andere gevangenismedewerkers te 
sensibiliseren en te informeren over Sidis Suite, over de tool, de 
impact op de werkprocessen in de gevangenis,  de voordelen en de 
implementatie. 

Ook gingen de eerste opleidingen voor het gevangenispersoneel 
van start.  Verschillende gevangenismedewerkers worden opgeleid 
als interne trainer en leiden op hun beurt collega’s in hun gevangenis 
op. Het gaat om opleidingen over specifieke werkprocessen, zoals 
het inschrijven van een gedetineerde, het beheer van de cellen, het 
organiseren van het bezoek, het verlenen van toegang aan externen, 
enz. 

Enkele concrete voordelen op een rijtje: 

 > Inschrijving van gedetineerden volledig elektronisch
 > Digitale vingerafdrukken (ook rechtstreeks doorgestuurd  

 naar politie)
 > Correctere identificatiegegevens van gedetineerden   

 dankzij online synchronisatie met rijksregister
 > Elektronische adviezen over penitentiair verlof,   

 uitgaansvergunning,  enz.
 > Elektronische agenda met planning van interne en   

 externe bewegingen
 > Betere technische prestaties
 > Minder papier dankzij document management
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EPIStrike
Het DG EPI ontwikkelde de ICT-tool ‘EPIStrike’ voor de opvolging van 
stakingen in de gevangenissen. EPIStrike geeft, dankzij een link met 
het personeelsprogramma SP Expert, betrouwbare statistieken over de 
aanwezigheid van bewakingsagenten en politieagenten tijdens een 
staking. Ook het ganse proces van stakingsaanzegging tot staking zelf 
kan worden opgevolgd, met informatie over de termijnen, de redenen 
van de stakingsaanzegging en de resultaten van het overleg met de 
vakbonden.

PC@Work
Alle medewerkers binnen het DG EPI – gevangenissen, 
opleidingscentra en centrale administratie – beschikken voortaan 
over een nieuwe computer. De vervanging van de oude toestellen 
door snellere desk- en laptops past binnen het grootschalige 
informatiseringsproject PC@Work van de FOD Justitie om alle 
werkposten te standaardiseren. Dankzij de nieuwe computers die 
bovendien uitgerust zijn met Microsoft Windows 7, het Officepakket 
MS Office 2010 en Outlook 2010 kunnen medewerkers efficiënter en 
uniform werken. 
 
Het DG EPI ging eind 2012 al van start met de vervanging van pc’s. 
Proefkonijnen waren de gevangenissen in Oudenaarde en Nijvel. 
Nadien waren de opleidingscentra in Brugge en Marneffe aan de 
beurt. In 2013 volgden de andere gevangenissen en de centrale 
administratie. 
 
Om het project goed te laten verlopen, maakte de directie ICT 
voor de eigenlijke start van het project een inventaris op van het 
te vervangen materiaal, van de gebruikte programma’s en van de 
specifieke kenmerken van de inrichtingen. Ze coördineerde ook met 
externe partners (stafdienst ICT van de FOD Justitie, leveranciers, 
Microsoft) en hield rekening met de interne planning van het 
personeel. 

In 2013 konden de penitentiair bewakingsassistenten 
ploegchef en de penitentiair technisch assistenten ploegchef 
gebruik maken van de nieuwe webapplicatie EPIMut om 
een overplaatsing (mutatie) naar een andere gevangenis 
aan te vragen. Via EPIMut kunnen zij hun aanvraag naar de 
gewenste gevangenis(sen) indienen bij de directie P&O. 
Ze kunnen de aanvraag ook wijzigen of annuleren en hun 
rangschikking raadplegen. De lokale P&O-correspondenten 
in de gevangenissen zullen ook toegang tot die informatie 
hebben en zullen dus te allen tijde zicht hebben op de 
mutatieaanvragen van de gevangenis waarin ze werken.  
Vanaf 2014 zullen alle personeelsleden in de gevangenissen 
van EPIMut gebruik maken om hun mutatieaanvraag in te 
dienen. De nieuwe elektronische aanvragen verlopen nog 
steeds volgens dezelfde procedures en klassementsregels.

Mutatieaanvragen 
voortaan elektronisch
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Gevangenissen mee met digitale trein

In de prijzen
Tijdens de vierde Enterprise & IT Architecture Excellence 
Awards van iCMG is PrisonCloud in de prijzen gevallen. Het 
DG EPI en e-BO Enterprises namen tijdens de uitreiking in 
Bangalore in september de award in ontvangst. 

Omdat de samenleving snel verandert en de gevangenissen – en ook de gedetineerden – niet mogen 

achterblijven, investeerde het DG EPI in PrisonCloud. Dat is een sterk beveiligd digitaal platform dat 

diensten aanbiedt op maat van gedetineerden en bijvoorbeeld telefoneren, films huren en beperkt 

computergebruik op cel mogelijk maakt. PrisonCloud helpt het DG EPI zijn missie te realiseren door de 

re-integratie van gedetineerden te bevorderen en de veiligheid in de gevangenissen te verbeteren.

Informaticadiensten op cel
Dankzij PrisonCloud kunnen gedetineerden op een beveiligde manier 
vanuit hun cel producten bestellen in de webshop van de kantine, 
telefoneren, films huren, aan e-learning doen en enkele vooraf 
gescreende websites bezoeken, zoals die van de VDAB. Ze vinden 
op het platform ook informatie over het leven in de inrichting, hun 
weekschema, specifieke bezoekregeling en leefregels. In de toekomst 
zullen ze bovendien o.a. digitaal hun juridisch dossier kunnen 
raadplegen, elektronisch rapportbriefjes versturen en afspraken maken 
met de gevangenisdirectie. 

 
Samenwerking met e-BO Enterprises
Om gedetineerden mee te laten stappen op de digitale trein en 
verschillende gevangenisprocessen te digitaliseren, was er binnen het 
DG EPI nood aan een duurzame oplossing voor een IT-infrastructuur 
op celniveau. De trend ‘cloud computing’ bood inspiratie en het 
concept voor PrisonCloud groeide. Het DG EPI werkte samen met het 
bedrijf e-BO Enterprises het concept uit, gaande van de tool tot het 
dienstenaanbod. 

 
Betere voorbereiding op vrijlating
PrisonCloud leert gedetineerden meer zelfstandig zijn en laat hen 
kennismaken met nieuwe technologieën. Dankzij een aantal diensten 
kunnen ze hun leven in de gevangenis meer in eigen handen nemen 
en ontwikkelen ze bepaalde vaardigheden. Zo kunnen ze zich beter 
voorbereiden op de periode na detentie. PrisonCloud zorgt bovendien 
voor een efficiënte en correcte dienstverlening.  

 
Meer tijd voor kerntaken
Niet alleen voor gedetineerden, maar ook voor het gevangenis-
personeel biedt PrisonCloud voordelen. Het vereenvoudigt de 
dagelijkse taken van PBA’s waardoor zij tijd besparen en zich meer 
kunnen focussen op kerntaken. Zo moeten zij zich minder bezig 
houden met praktische zaken zoals kantinebriefjes ophalen of 

celdeuren openen om gedetineerden te laten telefoneren. PrisonCloud 
draagt ook bij aan een eenduidige omgang met gedetineerden en 
vermindert zo de kans op incidenten. 

 
Beveren bijt de spits af
De penitentiaire inrichting in Beveren nam bij haar opening in februari 
2014 het platform als eerste in gebruik. De nieuwe gevangenis in 
Leuze-en-Hainaut volgt in juli 2014 en daarna zullen stap voor stap de 
andere inrichtingen met PrisonCloud gaan werken. 
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EPI FOCUST OP
RE-INTEGRATIE

 � Campagne  ‘Uit de bak, aan de bak’

 � Wielergekte binnen de muren
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Campagne ‘Uit de bak, aan de bak’
Bond Zonder Naam zet zich al jaren in voor de gedetineerden in ons land. Bijna alle gedetineerden 

komen op een dag weer vrij en komen opnieuw in de samenleving terecht. Een degelijk en efficiënt 

integratiebeleid is daarom een maatschappelijke zorg. Werk en opleiding binnen en buiten de muren zijn 

hierin cruciaal. Gedetineerden hebben het uitzicht op werk nodig. Want wie achter de tralies voelt dat hij 

nog toekomst heeft, hervalt minder snel na vrijlating.

Gevangenenactie 2013
Tweejaarlijks organiseert Bond Zonder Naam een campagne rond 
herstelgerichte detentie. De actie van 2013 luidde ‘Uit de bak, aan 
de bak’ en werd op 11 december 2013 gelanceerd. De focus van de 
actie lag op talent en werk voor ex-gedetineerden. Uit onderzoek 
van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) 
blijkt immers dat 44% van de ex-gedetineerden binnen de twee jaar 
opnieuw in de gevangenis terecht komt. Dat komt hoofdzakelijk 
omdat zij geen werk vinden door hun strafblad.  

Bond zonder Naam sensibiliseert ondernemers om werkkansen 
te geven aan gedetineerden en ex-gedetineerden. Tijdens hun 
campagnes legt zij de focus op de maatschappelijke meerwaarde 
van werkkansen. Ook de drempels krijgen aandacht. Bond Zonder 
Naam nodigt ondernemers uit om tijdens een bedrijfsbezoek kennis 
te maken met onderwijsprojecten en tewerkstelling in de gevangenis. 
Dat is het moment om geïnformeerd te worden over werk bieden aan 
ex-gedetineerden.

Werken in de gevangenis
Gedetineerden hebben het recht om tijdens hun straf te werken. 
Het werk in de gevangenis bestaat enerzijds uit niet-commerciële 
opdrachten, zoals het maken van gevangeniskledij, en anderzijds 
uit werk voor externe bedrijven. Elke gevangenis beschikt over haar 
eigen specifieke ateliers. Door werk te bieden aan de gevangenissen 
levert men een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Door 
productiewerk of vakarbeid te verrichten, leren gedetineerden 
essentiële werknemersvaardigheden en vergroten zij hun kansen op 
een baan na hun detentie. 

De Cosmogolem 
Om hun actie ‘Uit de bak, aan de bak’ kracht 
bij te zetten, plaatste Bond Zonder Naam een 
groot houten beeld van Koen Vanmechelen, de 
zogenaamde ‘Cosmogolem’, in het centrum van 
Oudenaarde. Het beeld is een prominent symbool 
van hoop en evolutie in de wereld. Mensen konden 
aan het beeld vragen stellen over het leven in en na 
de gevangenis. Verschillende bekende Vlamingen, 
waaronder Francesca Vanthielen en Sabine De Vos, 
maar ook inrichtingshoofd van de gevangenis in 
Oudenaarde Hans Claus gaven een antwoord op 
deze vragen door zich in te leven in de wereld van 
een gedetineerde.
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Ronde op rollen
Op 30 maart 2013 legde in elk van deze gevangenissen een team van 6 
gedetineerden de laatste 140 km van de Ronde af. Dankzij de steun van 
verschillende bedrijven reden zij op rollen met computersimulatie die 
de ervaring zeer realistisch maakten. Al trappend op een echte racefiets 
en in aangepaste wielerkledij konden zij op de computermonitor voor 
hen zien waar zij zich op het parcours bevonden en voelden zij ook de 
juiste weerstand bij de beklimming van de bergen. Elke gevangenis 
ging voor de overwinning en had dan ook volop getraind! 

 
Professionele begeleiding
De renners stonden er niet alleen voor in hun Ronde. Zij kregen 
professionele begeleiding en steun van enkele sportmonumenten. Net 
zoals in 2012 zette Johan Museeuw zijn schouders onder het project 
in Oudenaarde en stond Iljo Keisse de Gentenaars bij met raad en 
daad. Voor Brugge en Dendermonde droegen respectievelijk Roger De 
Vlaeminck en José De Cauwer de coachpet. 

Wielergekte binnen de muren
Na het succes van vorig jaar kropen ook in 2013 een 24-tal gedetineerden op de fiets om de Ronde van 

Vlaanderen te rijden, een ronde op rollen weliswaar. De gevangenissen in Oudenaarde en Gent waren 

opnieuw van de partij. Zij namen het niet alleen tegen elkaar op maar ook tegen hun collega’s van de 

gevangenissen in Brugge en Dendermonde. De vier inrichtingen gingen met elkaar de strijd aan volgens 

de formule van 2012: de ‘coureurs’ rijden voor een goed doel en met het peterschap van een bekende 

(ex-)renner.

Rijden voor het goede doel
Hoewel natuurlijk elke deelnemer ervan droomde om als eerste over 
de eindmeet te rijden, stond de sportieve strijd volledig in het teken 
van het goede doel. In het PC Brugge fietsten de sportievelingen 
via sponsoring geld bij elkaar voor CAW-slachtofferhulp terwijl het 
team van Dendermonde zich schaarde achter de BiJeVa vzw die 
bijzondere jeugdvakanties organiseert voor kansarme kinderen. 
In Oudenaarde zette men zich opnieuw in voor de vzw Touché, 
die agressiebegeleiding aanbiedt, en de opbrengst in Gent ging 
traditiegetrouw naar de sociale kruidenier die kwaliteitsvol voedsel 
tegen verlaagde prijzen voorziet aan mensen in armoede.

 
Sport in de gevangenis
De deelnemende gedetineerden waren al weken op voorhand aan het 
trainen voor dit sportevenement. Door de Ronde binnen de muren 
te rijden, steunden zij niet alleen een goed doel maar werkten zij ook 
aan hun re-integratie. Sport in de gevangenis heeft immers tal van 
gunstige effecten. De gedetineerden werken aan hun gezondheid, 
ervaren minder stress, leren beter omgaan met druk en tegenslagen 
en ontwikkelen ook betere sociale vaardigheden dankzij het 
teamgebeuren.

OudenaardeDendermonde

Gent Brugge
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EPI DENKT GROEN

 � Gevangenissen werken aan groene   
 toekomst

 � Duurzame ontwikkeling in    
 Marneffe en Merksplas
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Gevangenissen werken aan groene toekomst
In 2013 werkte het DG EPI op verschillende 

niveaus aan een beter leefmilieu. Energie-

besparende projecten, hernieuwde 

milieuvergunningen, een  sensibilisatie-

campagne en een opleiding documentbeheer 

behoorden tot de groene initiatieven. 

Energiebesparende projecten
Het DG EPI werkte samen met Fedesco en de Regie der Gebouwen 
om enkele energiebesparende projecten te lanceren. Zo werd in 
de gevangenis van Antwerpen de stookinstallatie vernieuwd en 
zodanig aangepast dat de productie van warmte en warm water nu 
gescheiden verloopt. Ook de gevangenis van Sint-Gillis bespaart op 
energie dankzij de vernieuwing van zowel de stookinstallatie als de het 
systeem voor de sanitaire warmwaterproductie.

Sensibilisatiecampagne ‘Energie’
Sensibilisatie van energiebesparing kreeg in 2013 een centrale plaats. 
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling organiseerde samen 
met Fedesco en de Regie der Gebouwen een studiedag voor de 
zaakvoerders en de energieverantwoordelijken van de gevangenissen.  
Energieverbruik in de inrichtingen en rationeel energiegebruik stonden 
centraal. Onder het motto ‘meten is weten’ legden Fedesco en de Regie 
der Gebouwen uit hoe zij aan energiemeting doen. Fedesco gaf de 
deelnemers bovendien tal van praktische tips om efficiënter om te 
gaan met energie, zoals de computer afsluiten of lichten doven bij het 
verlaten van het kantoor.

Milieuvergunning
Milieuvergunningen worden vernieuwd in functie van uitbreiding, 
aanpassing van activiteiten of op het einde van de vergunningstermijn. 
In 2013 werd de milieuvergunning van de Leuvense centrale 
gevangenis hernieuwd. Om de vergunning in orde te brengen, 
werd in samenspraak met de Vlaamse milieuoverheid de inventaris 
van de machines, producten, plannen en vergunningen geüpdatet. 
De vergunning is 20 jaar geldig, zolang er geen uitbreiding is van 
bestaande activiteiten of gebouwen.

 
Het DG EPI maakte in 2013 ook werk van de milieuvergunningen voor 
de Franstalige gevangenissen. Uit een interne audit bleek immers dat 
geen enkele inrichting in het zuiden van het land over een vergunning 
beschikte. Ook hier was een inventarisatie nodig van alle machines, 
producten en plannen. Gesprekken met de Waalse milieuoverheid 
vonden plaats om een eenvormig dossier voor alle gevangenissen te 
kunnen indienen. In 2014 zal elke Franstalige gevangenis beschikken 
over een geldige vergunning.

Documentbeheer
In samenwerking met het Rijksarchief van Beveren en Luik 
werd voor een twintigtal penitentiaire inrichtingen een 
opleidingsdag en een vervolmakingsdag documentbeheer 
georganiseerd. Hierbij leerden de zaakvoerders en de 
contactpersonen voor documentbeheer hoe ze het best 
digitale documenten kunnen bewaren via een logische 
boomstructuur. Er werd ook ruime tijd voorzien om de 
procedures voor de overdracht van het papierarchief naar de 
buitendiensten van het Rijksarchief uit te leggen. 
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Op 15 oktober organiseerden de strafinrichting en het opleidingscentrum voor 
Penitentiair Personeel in Merksplas een dag duurzame ontwikkeling. Op 17 oktober was 
het de beurt aan het Centre Pénitentiaire École en het opleidingscentrum in Marneffe. De 
aanwezigen konden deelnemen aan verschillende activiteiten waaronder een wandeling, 
workshops duurzaam koken met originele recepten en een workshop over het maken 
van duurzame onderhoudsproducten. Ten slotte konden de deelnemers een workshop 
eco-driving volgen om zuiniger om te springen met brandstof. Tijdens deze dagen stond 
alles in het teken van ecologie, want ook de lunch was duurzaam en werd geserveerd met 
bioproducten.

Duurzame ontwikkeling in Marneffe en Merksplas
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EPI TREEDT BUITEN DE 
MUREN

 � Open Bedrijvendag in Brugge en   
 Oudenaarde

 � Conferentie Raad van Europa over   
 uitvoering van gevangenisstraffen

 � Gevangenis Dendermonde viert 150 jaar

 � Meewerken aan Burundese    
 gevangenisbeleid
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Op 6 oktober 2013 stelden honderden bedrijven hun deuren 

open voor het grote publiek tijdens Open Bedrijvendag. Ook 

de gevangenis in Oudenaarde en het penitentiair complex 

en het opleidingscentrum in Brugge namen hieraan deel om 

buitenstaanders een blik binnen de gevangenismuren te gunnen.

Oudenaarde
De gevangenis in Oudenaarde koos ervoor om haar 
deuren open te stellen voor een specifiek publiek, 
zijnde bestaande leveranciers en aannemers, nieuwe 
potentiële werkgevers en haar partners uit de sector 
van de sociale economie.  Zo’n 60 deelnemers waren 
van de partij. Zij konden een blik achter de muren 
van een gevangenis werpen en met hun eigen ogen 
zien hoe de gedetineerden in de ateliers werken. 
Tijdens de rondleiding konden de deelnemers 
onder andere een kijkje nemen in de kleermakerij, 
de industriële werkhuizen, de fitnesszaal en het 
leslokaal loodgieterij.  Een VDAB-verantwoordelijke, de 
onderwijsverantwoordelijke van de gevangenis en een 
bedrijfsleider die reeds werk biedt aan gedetineerden 
in Oudenaarde, getuigden over hun ervaringen rond 
onderwijs en tewerkstelling in de gevangenis. 

Brugge
Het penitentiair complex en het opleidingscentrum in Brugge pakten het iets grootschaligers aan. Zij openden hun deuren 
niet alleen voor potentiële werkgevers maar ook voor het grote publiek. Zo’n 480 bezoekers kregen een rondleiding in de 
verschillende ateliers waar gedetineerden werken, het opleidingscentrum en het educatief centrum. In het opleidingscentrum 
werden de basisopleiding voor penitentiair bewakingsassistenten en de voortgezette opleidingen voorgesteld en maakten 
de deelnemers kennis met het materiaal dat wordt gebruikt tijdens de opleidingen. Ook kregen zij tijdens de rondleiding 
sfeerbeelden te zien van de nieuwe penitentiaire inrichting in Beveren die in volle opbouw was en konden zij een kijkje nemen 
in de ‘oefencel’. Selor, het wervingsbureau van de federale overheid, stelde in het kader van het thema ‘werken en leren in de 
gevangenis’ een infostand op om eventuele vragen van potentiële en enthousiaste kandidaten te beantwoorden.

Open Bedrijvendag in Brugge en Oudenaarde
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Deelnemers
Op de conferentie waren de directeurs-generaal aanwezig van de 
gevangenisadministraties van de 47 landen die lid zijn van de Raad 
van Europa. Daarnaast konden ook directeurs van probatiediensten, 
Europese rechters en vervolgers en vertegenwoordigers van de 
nationale autoriteiten deelnemen die een waarnemende status 
hebben bij de Raad van Europa, de Europese Unie, de Verenigde 
Naties, EuroPris en de Europese Organisatie voor Probatie (CEP).

 
Thema’s
De thema’s die tijdens de conferentie aan bod kwamen, waren het 
(over)gebruik van gevangenissen, de complexiteit van een gevangenis 
en probatiemanagement, de voorwaarden en voorbereiding op 
de vrijlating en de rol en de samenwerking van gevangenissen en 
probatiediensten in het uittekenen en uitvoeren van individuele 
detentieplannen. Ook werd gefocust op de doeltreffendheid van 
korte gevangenisstraffen en ging aandacht naar de mogelijke invloed 
van rechtspraktijken op de strijd tegen de overbevolking in de 
gevangenissen.

 
Centrale plaats voor het DG EPI
Directeur-generaal Hans Meurisse had de eer om de conferentie 
te openen. Marie-Françoise Berrendorf, diensthoofd Directie 
Juridische Ondersteuning, en Vincent Spronck, inrichtingshoofd 
van de gevangenis in Vorst, gaven een presentatie over ‘recht’ in de 
gevangenissen met als titel  ‘Law in prison: ‘summum ius, summa 
injuria’ or ‘too much law kills the law?’

Conferentie Raad van Europa over uitvoering van 
gevangenisstraffen
De Raad van Europa organiseerde samen met het DG EPI en de FOD Justitie de 18e Conference of 

Directors of Prison Administration (CDPA) die van 27 tot en met 29 november plaatsvond in Brussel. 

Het centrale thema was ‘How to manage the execution of penal sanctions?’. De deelnemende landen 

bespraken hun gemeenschappelijke problemen en stelden hun best practices voor.

Bezoek aan PI Beveren
De deelnemers konden de nieuwe penitentiaire inrichting in Beveren 
bezoeken, enkele maanden voor de officiële opening. Tijdens het 
bezoek kregen ze ook een demo te zien van PrisonCloud, het digitale 
dienstenplatform voor gedetineerden.

Conclusies
De deelnemende landen debatteerden over de problemen die 
zij binnen hun gevangenisadministratie ondervinden en hoe zij 
die proberen op te lossen. Alle Europese landen ervaren dat de 
detentietijd steeds langer wordt. Ook worden er meer korte straffen 
uitgesproken. Een gevolg hiervan is een probleem van overbevolking 
en een stijgende druk op de gevangenissen. Dat leidt tot meer 
spanningen, stress, risico’s voor orde en veiligheid en minder 
tijd voor een individuele behandeling van de gedetineerde. Dat 
bemoeilijkt de re-integratie. Ook voor het gevangenispersoneel zijn 
die omstandigheden verre van ideaal en zij ervaren een stijgende 
werkdruk.

Het is belangrijk om in de huidige omstandigheden dan ook aandacht 
te besteden aan een juiste omkadering van de gedetineerden, hen te 
helpen om hun levensdoelstellingen te bepalen en hun persoonlijke 
en werkcompetenties te ontwikkelen zodat zij een eerlijke kans 
krijgen wanneer zij na hun vrijlating op zoek gaan naar werk. Daarbij 
moeten gedetineerden vertrouwd raken met moderne technologieën. 
Een concreet voorbeeld hiervan is het digitale en beveiligde 
dienstenplatform PrisonCloud in de nieuwe penitentiaire inrichting in 
Beveren. Een oplossing voor de overbevolking zijn alternatieve straffen 
en een correcte begeleiding van de gedetineerde na zijn vrijlating om 
de kans op herval te beperken. 
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Gevangenis Dendermonde viert 150 jaar
Sinds 1863 is de gevangenis in Dendermonde een arrest- en strafhuis voor mannelijke 

gedetineerden. In 2013 bestond de gevangenis 150 jaar en dat werd het hele jaar 

door gevierd met tal van activiteiten voor de gedetineerden en het personeel, maar 

ook voor het grote publiek.

Het jaar werd feestelijk ingezet met een nieuwjaarsreceptie. Ook opende een nieuwe gevangenisbibliotheek de deuren, 
stond tijdens de ‘Week van de Smaak’ een speciale maaltijd op het menu en reden enkele gedetineerden de Ronde van 
Vlaanderen op rollen voor het goede doel. Dat goede doel was BiJeVa, een organisatie die vakanties organiseert voor 
kansarme kinderen.

Ook het grote publiek kon uiteraard mee genieten van het 150-jarige bestaan van de gevangenis. Tijdens de zomer 
organiseerde de gevangenis een kermisweek met onder andere een stoet waarvoor een maquette van de gevangenis 
van Dendermonde en een cel werden nagemaakt. Enkele beambten liepen in de stoet met verschillende uniformen aan 
om zo de evolutie van het beambtenuniform te tonen.

Geïnteresseerde burgers konden daarnaast de gevangenis bezoeken tijdens de Erfgoeddag, Open Monumentendag en 
‘Toerist in eigen stad’ voor de Dendermondenaars. Voor de buurtbewoners vond er een buurtfeest plaats.

De gevangenis maakte een eigen ‘feestbier’ en pralines met een culinaire inhoud. Ook het personeel mocht hun 
kookvaardigheden tonen in een wedstrijd voor het beste recept met advocaat.

Tijdens een academische zitting stelden drie academici hun visie op detentie voor. Piet Buysse, burgemeester van 
Dendermonde en historicus, vertelde over de geschiedenis van het gevangeniswezen. Een tweede gast was professor 
Criminologie Sonia Snacken die haar visie gaf over straffen. De derde en laatste gast was filosoof Jan Verplaetse die zich 
toespitste op de ecologische visie van straffen en het belang van vrijheid.
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Meewerken aan Burundese gevangenisbeleid
Het DG EPI zette zich in 2013 in om het gevangeniswezen in Burundi mee te helpen hervormen. 

Het ging om een initiatief van de Belgisch Technische Coöperatie (BTC), het agentschap voor 

ontwikkelingssamenwerking. Onze Afrikaanse collega’s brachten een bezoek aan België en een delegatie 

van het DG EPI reisde daarna op haar beurt naar Burundi.

Burundees bezoek
Begin juni bracht een delegatie van het 
Burundese Ministerie van Justitie een bezoek aan 
het DG EPI om meer te weten over de soorten 
inrichtingen en detentieregimes in ons land. De 
delegatie bestond uit de directeur-generaal van 
het Burundese gevangeniswezen,  de directeur 
van de administratieve en juridische dienst van 
dat departement, de nationale coördinator van 
de institutionele steundiensten van Justitie en 
het hoofd van het nationaal departement voor 
de gerechtelijke bescherming van het kind. 

Een voorstelling van het Belgische gevangenis-
wezen stond als eerste op het programma, 
gevolgd door gevangenisbezoeken. In de 
gevangenis in Andenne, het penitentiair 
schoolcentrum in Marneffe en het detentie- 
en jongerencentrum in Saint-Hubert kon de 
Burundese delegatie zien hoe het er op het 

terrein aan toe gaat. Er vond ook een rondetafelgesprek plaats over de lokale situatie in Burundi en de uitbouw van de gevangenisadministratie. 
De regionale directie, gevangenisdirecteurs en medewerkers van de centrale administratie dachten samen met hun buitenlandse collega’s na over 
oplossingen en mogelijkheden voor de toekomst.

Op wederbezoek in Burundi 
In november 2013 brachten het diensthoofd 
Interne rechtspositie en een gevangenisdirecteur 
van Nijvel een bezoek aan Burundi om verder te 
werken aan de hervorming van het Burundese 
gevangeniswezen en een classificatietabel op te 
stellen.  

Om de Burundese realiteit en strafuitvoering beter 
te leren kennen, vond een ontmoeting plaats met 
de directeur-generaal en andere medewerkers 
van de Burundese gevangenisadministratie 
evenals met andere partners zoals BTC, Unicef, 
Terre des Hommes en de United Nations Office in 
Burundi. Daarna bracht de delegatie een bezoek 
aan verschillende gevangenissen voor mannen, 
vrouwen en jongeren maar ook aan het centrum 
voor geestelijke gezondheid ‘Le Gentil’ om te 
ervaren hoe het er dagelijks aan toe gaat binnen 
de muren. 

Ten slotte volgde een workshop over het gevangenisbeleid in Burundi waar de Belgische delegatie haar expertise deelde over o.a. de rol 
van gevangenissen, classificatie, veiligheid, infrastructuur en re-integratie. De groep kwam samen tot een eerste definitie van het Burundese 
gevangenisbeleid en de vier belangrijkste pijlers. Een timing om dat beleid uit te werken en een strategie uit te stippelen werd vastgelegd. 
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EPI IN CIJFERS

EPI IN CIJFERS

 � Gedetineerden

 � Detentiebeheer

 � Personeel

 � Vergoedingen voor huishoudelijk werk

 � Budget
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De gedetineerdenbevolking binnen een gevangenis verandert het 
hele jaar door. Om de samenstelling ervan beter te begrijpen zal 
hoofdzakelijk 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.

Decimalen en totalen

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 elementen.

Enkele termen uitgelegd

Gemiddelde bevolking 11644,6  %

Mannen 11172,2 95,9%
Vrouwen 472,4 4,1%

Beklaagden 3651,9 31,4%
Veroordeelden 6745,3 57,9%
Geïnterneerden 1138,7 9,8%
Andere 108,8 0,9%

Gewoon regime 11567,3 99,3%
Halve vrijheid (veroordeelden) 0,4 0,0%
Beperkte detentie 64,9 0,6%
Beperkte vrijheid (geïnterneerden) 12,0 0,1%

Gemiddelde capaciteit 9384,3
Gemiddelde overbevolkingsgraad 24,1%

Veroordeelden 57,9%

Geïnterneerden 9,8%

Beklaagden 31,4%

Andere 0,9%
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Gedetineerden
Gemiddelde overbevolkingsgraad per inrichting in 2013 (exclusief elektronisch 
toezicht)

In 2013 waren de gevangenissen met de meeste overbevolking (in dalende lijn) Dinant, Antwerpen en Vorst. Voor die inrichtingen bedroeg de 
gemiddelde overbevolkingsgraad meer dan 50%. Tien 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.

Inrichtingen Gemiddelde bevolking Gemiddelde capaciteit Gemiddelde overbevolkingsgraad
Merksplas 665,9 694,0 -4,1%
Wortel (& Tilburg) 935,0 949,7 -1,5%
Antwerpen 723,3 439,0 64,8%
Mechelen 118,9 84,0 41,5%
Turnhout 257,9 259,4 -0,6%
Hoogstraten 170,6 170,0 0,3%
Sint-Gillis 836,9 587,0 42,6%
Leuven Centraal 348,2 350,0 -0,5%
Vorst 619,0 405,0 52,8%
Leuven Hulp 199,3 149,0 33,8%
Nivelles 265,1 192,0 38,1%
Berkendael 92,2 64,0 44,0%
Ittre 452,3 426,1 6,1%
Brugge 790,0 608,0 29,9%
Ieper 93,5 67,0 39,5%
Ruiselede 56,9 52,0 9,4%
Gent 423,2 299,0 41,5%
Oudenaarde 160,0 132,0 21,2%
Dendermonde 240,4 168,0 43,1%
Mons 442,5 307,0 44,1%
Tournai 240,8 183,0 31,6%
Jamioulx 339,3 232,0 46,3%
Marneffe 138,3 131,0 5,6%
Lantin 1040,9 694,0 50,0%
Verviers (->18/11/2013) 54,7 60,8 -10,0%
Huy 90,6 64,0 41,6%
Paifve 200,2 205,0 -2,3%
Hasselt 562,9 450,0 25,1%
Arlon 140,7 111,0 26,7%
Saint-Hubert 234,0 235,0 -0,4%
Marche-en-Famenne (sinds 05/11/2013) 110,9 312,0 -64,4%
Namur 207,3 140,0 48,1%
Dinant 55,2 32,0 72,5%
Andenne 438,0 403,7 8,5%
Totaal 11644,6 9384,3 24,1%

Everberg 32,4 39,9 -18,8%
Tongeren 36,0 34,0 5,8%
Saint-Hubert 40,7 49,9 -18,3%
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Evolutie van de gevangenisbevolking op basis van de wettelijke toestand in 2013 

De bevolkingscategorieën op basis van de wettelijke toestand van de gedetineerden variëren in de loop van het jaar. De totale bevolking is het totaal 
van die deelevoluties.

Volgende grafieken tonen:
 › de dagelijkse evolutie van alle gedetineerden die is onderverdeeld per wettelijke toestand (beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden en  

 anderen
 › de dagelijkse tendens die elke groep vertoont ten opzichte van het begin van het jaar. 

In 2013 steeg het aantal gedetineerden in de gevangenissen met 0,9%. Het aantal beklaagden daalde met 0,9%, het aantal geïnterneerden daalde met 
3% en het aantal veroordeelden, de grootste categorie gedetineerden, steeg met 2,4%. Het aantal veroordeelden steeg licht in het eerste trimester 
van 2013, daalde daarna, steeg sterk in het tweede semester en daalde opnieuw tegen het einde van het jaar. Het aantal geïnterneerden steeg sterk 
in het begin van het jaar, bleef gelijk tijdens de eerste zes maanden, daalde licht in de zomer en daalde sterker in december. Na een lichte daling in 
januari, steeg het aantal beklaagden tijdens het eerste semester in twee golven (februari en mei-juni). Het aantal beklaagden daalde in de zomer meer 
dan gewoonlijk, steeg daarna opnieuw tot in december en daalde daarna op het einde van het jaar. De schommelingen leidden tot een recordaantal 
gedetineerden, namelijk 12 021 gedetineerden (inclusief de federale jongerencentra) op 24 juni 2013.

Evolutie van de penitentiaire bevolking per wettelijke toestand (2013)

Variatie van de penitentiaire bevolking per categorie gedetineerden (wettelijke toestand) in 2013 (index : 1 januari = 100) 
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De gevangenisbevolking is grotendeels mannelijk. De vrouwelijke 
bevolking (4%) is verspreid over zeven inrichtingen: Antwerpen, 
Brugge, Gent, Hasselt, Berkendael (Vorst), Lantin en Mons. Meer dan de 
helft van de vrouwelijke gevangenisbevolking verblijft in Berkendael, 
Brugge en Lantin.

Gemiddelde dagelijkse bevolking in 2013 volgens geslacht (excl. elektronisch toezicht)

Inrichtingen Mannen Vrouwen Totaal
Merksplas 665,9 665,9
Wortel (& Tilburg) 935,0 935,0
Antwerpen 666,5 56,9 723,3
Mechelen 118,9 118,9
Turnhout 257,9 257,9
Hoogstraten 170,6 170,6
Sint-Gillis 836,9 836,9
Leuven Centraal 348,2 348,2
Vorst 619,0 619,0
Leuven Hulp 199,3 199,3
Nivelles 265,1 265,1
Berkendael 92,2 92,2
Ittre 452,3 452,3
Brugge 682,6 107,3 790,0
Ieper 93,5 93,5
Ruiselede 56,9 56,9
Gent 362,9 60,3 423,2
Oudenaarde 160,0 160,0
Dendermonde 240,4 240,4
Mons 397,1 45,4 442,5
Tournai 240,8 240,8
Jamioulx 339,3 339,3
Marneffe 138,3 138,3
Lantin 966,7 74,2 1040,9
Verviers (->18/11/2013) 54,7 54,7
Huy 90,6 90,6
Paifve 200,2 200,2
Hasselt 526,8 36,2 562,9
Arlon 140,7 140,7
Saint-Hubert 234,0 234,0
Marche-en-Famenne (sinds 
05/11/2013)

110,9 110,9

Namur 207,3 207,3
Dinant 55,2 55,2
Andenne 438,0 438,0

Totaal 11172,2 472,4 11644,6
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In 2013 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%)
 › burgers van de landen van ex-Joegoslavië (2,4%)

In 2013 waren er in het totaal burgers van meer dan 120 landen gedetineerd in de Belgische gevangenissen.

Gemiddelde dagelijkse bevolking in 2013 per nationaliteit (excl. elektronisch toezicht)

Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  %
ALBANIE 139,5 1,2% OEKRAINE 10,6 0,1% KAMEROEN 17,8 0,2% LIBIE 9,4 0,1%
DUITSLAND 26,0 0,2% MOLDAVIE 11,2 0,1% CENTRAAL-

AFRIKAANSE 
REP.

0,6 0,0% MAROKKO 1.226,0 10,5%

OOSTENRIJK 1,0 0,0% RUSLAND 69,9 0,6% CONGO (DEM. 
REP.)

102,0 0,9% MAURITANIE 7,6 0,1%

BULGARIJE 75,0 0,6% BELGIE 6.405,8 55,0% CONGO 
(VOLKSREP.)

3,0 0,0% SOEDAN 2,4 0,0%

DENEMARKEN 1,0 0,0% MYANMAR 1,1 0,0% BURKINA FASO 2,5 0,0% TUNESIE 119,7 1,0%
SPANJE 47,6 0,4% SRI LANKA 1,2 0,0% IVOORKUST 9,3 0,1% CANADA 0,6 0,0%
FINLAND 0,0 0,0% INDIA 37,7 0,3% BENIN 0,7 0,0% VERENIGDE STATEN 

VAN AMERIKA
2,2 0,0%

FRANKRIJK 249,1 2,1% CAMBODJA 1,0 0,0% ETHIOPIE 2,0 0,0% COSTA RICA 1,1 0,0%
VERENIGD 
KONINKRIJK

21,2 0,2% MALEISIE 3,6 0,0% GABON 0,0 0,0% CUBA 4,4 0,0%

LUXEMBURG 3,4 0,0% NEPAL 1,5 0,0% GAMBIA 7,7 0,1% GUATEMALA 0,5 0,0%
GRIEKENLAND 21,6 0,2% FILIPIJNEN 1,9 0,0% GHANA 10,2 0,1% JAMAICA 2,4 0,0%
HONGARIJE 11,5 0,1% CHINA 4,4 0,0% GUINEA 26,8 0,2% MEXICO 3,7 0,0%
IERLAND 1,6 0,0% VIETNAM 5,1 0,0% MAURITIUS 1,1 0,0% HAITI 0,5 0,0%
MALTA 0,2 0,0% MONGOLIE 5,9 0,1% LIBERIA 2,7 0,0% DOMINICAANSE REP. 11,7 0,1%
POLEN 106,7 0,9% KAZACHSTAN 1,7 0,0% MALI 3,5 0,0% DOMINICA 2,1 0,0%
PORTUGAL 39,3 0,3% KIRGIZSTAN 2,0 0,0% SENEGAL 8,9 0,1% SAINT LUCIA 0,2 0,0%
ROEMENIE 401,4 3,4% OEZBEKISTAN 2,6 0,0% NIGER 11,4 0,1% BELIZE 0,1 0,0%
ZWEDEN 2,7 0,0% THAILAND 1,1 0,0% NIGERIA 16,2 0,1% ARGENTINIE 2,4 0,0%
ZWITSERLAND 1,6 0,0% BANGLADESH 2,5 0,0% MADAGASKAR 

(DEM. REP.)
1,0 0,0% BOLIVIE 0,5 0,0%

ITALIE 179,2 1,5% ARMENIE 19,8 0,2% ZUID-AFRIKA 1,6 0,0% BRAZILIE 18,0 0,2%
NEDERLAND 255,9 2,2% AZERBEIDZJAN 3,8 0,0% RWANDA 8,8 0,1% CHILI 28,7 0,2%
EX-JOEGOSLAVIE 277,9 2,4% AFGHANISTAN 31,1 0,3% SIERRA LEONE 8,4 0,1% COLOMBIA 7,8 0,1%
waarvan GEORGIE 44,3 0,4% SOMALIE 11,2 0,1% ECUADOR 5,1 0,0%
KROATIE 14,3 0,1% IRAK 66,6 0,6% TANZANIA 7,8 0,1% PERU 1,7 0,0%
SLOVENIE 3,0 0,0% IRAN 32,0 0,3% TSJAAD 0,7 0,0% URUGUAY 0,4 0,0%
MACEDONIE 34,4 0,3% ISRAEL 7,1 0,1% TOGO 3,1 0,0% VENEZUELA 1,6 0,0%
BOSNIE-
HERZEGOVINA

19,0 0,2% JORDANIE 3,4 0,0% ZAMBIA 0,6 0,0% GUYANA 0,0 0,0%

ONBEPAALD 207,3 1,8% LIBANON 19,6 0,2% KENIA 0,4 0,0% SURINAME 14,4 0,1%
LETLAND 6,3 0,1% PAKISTAN 13,2 0,1% KAAPVERDIE 

(REP.)
1,1 0,0% AUSTRALIE 0,3 0,0%

ESTLAND 6,5 0,1% SYRIE 13,4 0,1% ANGOLA 20,1 0,2% VLUCHTELING 20,2 0,2%
LITOUWEN 28,4 0,2% TURKIJE 162,0 1,4% ZIMBABWE 0,0 0,0% NAVO 1,0 0,0%
TSJECHIE 17,3 0,1% JEMEN 0,3 0,0% ERITREA 0,2 0,0% OVN-VLUCHTELING 16,9 0,1%
SLOVAKIJE 26,6 0,2% PALESTINA 82,9 0,7% ALGERIJE 773,3 6,6% OVN ONBEPAALD 1,0 0,0%
WIT-RUSLAND 4,7 0,0% BURUNDI 5,8 0,0% EGYPTE 13,5 0,1% VADERLANDSLOOS 8,5 0,1%

ONBEPAALD 13,5 0,1%

Totaal 11644,6 100%
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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. In 2013 verbleven in vier inrichtingen moeders met jonge kinderen (<3j.). Tot slot verbleven in de gesloten federale centra voor 
jongeren gemiddeld 64 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 45 jongbeklaagden en veroordeelden die doorverwezen zijn naar het gerecht voor volwassenen.

Gemiddelde dagelijkse bevolking per prioritaire wettelijke toestand in 2013 (excl. 
elektronisch toezicht)

GDB: Gemiddelde dagelijkse bevolking

Inrichtingen Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Totaal Kind <3j.
GDB % GDB % GDB % GDB % GDB % GDB

Merksplas 24,7 3,7% 311,0 46,7% 322,8 48,5% 7,3 1,1% 665,9 100%
Wortel (& Tilburg) 7,4 0,8% 920,1 98,4% 0,0% 7,5 0,8% 935,0 100%
Antwerpen 542,3 75,0% 115,1 15,9% 63,8 8,8% 2,2 0,3% 723,3 100%
Mechelen 84,9 71,4% 33,3 28,0% 0,3 0,3% 0,3 0,3% 118,9 100%
Turnhout 110,4 42,8% 33,2 12,9% 113,6 44,0% 0,8 0,3% 257,9 100%
Hoogstraten 0,3 0,2% 168,4 98,7% 0,0% 2,0 1,1% 170,6 100%
Sint-Gillis 351,0 41,9% 483,0 57,7% 1,8 0,2% 1,2 0,1% 836,9 100%
Leuven Centraal 3,5 1,0% 330,0 94,8% 1,1 0,3% 13,5 3,9% 348,2 100%
Vorst 394,3 63,7% 130,2 21,0% 91,3 14,7% 3,2 0,5% 619,0 100%
Leuven Hulp 76,6 38,4% 69,9 35,0% 51,8 26,0% 1,1 0,6% 199,3 100%
Nivelles 75,1 28,3% 188,5 71,1% 0,0% 1,5 0,6% 265,1 100%
Berkendael 44,7 48,5% 37,5 40,7% 9,7 10,5% 0,3 0,3% 92,2 100% 2,9
Ittre 9,2 2,0% 442,8 97,9% 0,0% 0,3 0,1% 452,3 100%
Brugge 261,6 33,1% 468,3 59,3% 37,9 4,8% 22,2 2,8% 790,0 100% 7,5
Ieper 72,3 77,4% 20,2 21,6% 0,2 0,2% 0,7 0,8% 93,5 100%
Ruiselede 0,1 0,1% 55,2 97,0% 0,0% 1,6 2,9% 56,9 100%
Gent 173,0 40,9% 136,0 32,1% 109,4 25,9% 4,9 1,2% 423,2 100%
Oudenaarde 40,5 25,3% 114,6 71,6% 0,2 0,1% 4,8 3,0% 160,0 100%
Dendermonde 134,3 55,9% 102,2 42,5% 0,6 0,3% 3,3 1,4% 240,4 100%
Mons 133,5 30,2% 277,0 62,6% 28,5 6,4% 3,6 0,8% 442,5 100% 0,1
Tournai 66,0 27,4% 171,9 71,4% 0,0% 2,9 1,2% 240,8 100%
Jamioulx 173,6 51,2% 128,0 37,7% 37,3 11,0% 0,4 0,1% 339,3 100%
Marneffe 0,0% 137,3 99,3% 0,0% 1,0 0,0% 138,3 100%
Lantin 413,9 39,8% 586,9 56,4% 36,2 3,5% 4,0 0,4% 1040,9 100% 1,4
Verviers 
(->18/11/2013)

40,2 73,4% 14,5 26,4% 0,0% 0,1 0,1% 54,7 100%

Huy 27,8 30,6% 61,5 67,9% 0,0% 1,4 1,5% 90,6 100%
Paifve 0,9 0,0% 0,7 0,0% 198,7 99,2% 0,0% 200,2 100%
Hasselt 193,7 34,4% 357,0 63,4% 2,2 0,4% 9,9 1,8% 562,9 100%
Arlon 49,0 34,8% 90,3 64,2% 0,0% 1,3 1,0% 140,7 100%
Saint-Hubert 0,4 0,2% 231,6 99,0% 0,0% 2,0 0,8% 234,0 100%
Marche-en-
Famenne (sinds 
05/11/2013)

9,4 8,4% 101,6 91,6% 0,0% 0,0% 110,9 100%

Namur 105,0 50,6% 69,4 33,5% 31,5 15,2% 1,5 0,7% 207,3 100%
Dinant 35,3 63,9% 19,9 36,1% 0,0% 0,0% 55,2 100%
Andenne 10,3 2,4% 425,8 97,2% 0,0% 1,9 0,4% 438,0 100%

Totaal 3651,9 31,4% 6745,3 57,9% 1138,7 9,8% 108,8 0,9% 11644,6 100% 11,8

Inrichtingen voor 
jongeren

Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Totaal

GDB % GDB % GDB % GDB % GDB %
Everberg 0,0% 0,0% 0,0% 32,4 100,0% 32,4 100%
Tongeren 4,7 13,1% 30,5 84,8% 0,0% 0,7 2,0% 36,0 100%
Saint-Hubert 7,3 18,0% 2,3 5,5% 0,0% 31,1 76,5% 40,7 100%

Totaal 12,1 11,1% 32,8 30% 0,0 0,0% 64,2 58,9% 109,1 100%
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De overgrote meerderheid van de gevangenisbevolking die aanwezig is 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 verloven en uitgangsvergunningen. 
Gemiddeld 65 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 gedetineerden dat geplaatst is onder 
elektronisch toezicht, bedroeg gemiddeld ongeveer 1338 op dag basis (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.

Gemiddelde dagelijkse bevolking in 2013 per detentieregime

Inrichtingen Gewoon regime Halve vrijheid 
(veroordeelden)

Beperkte detentie Beperkte vrijheid 
(geïnterneerden)

Totaal Elektronisch toezicht

Merksplas 665,9 665,9 13,6
Wortel (& Tilburg) 934,8 0,2 935,0 39,1
Antwerpen 710,7 9,6 3,1 723,3 192,9
Mechelen 118,9 118,9 36,4
Turnhout 256,8 1,1 257,9 25,9
Hoogstraten 170,5 0,0 170,6 23,6
Sint-Gillis 833,1 3,8 836,9 31,8
Leuven Centraal 346,5 1,7 348,2 16,8
Vorst 619,0 0,0 619,0 100,9
Leuven Hulp 194,3 1,1 3,9 199,3 39,3
Nivelles 263,8 1,2 265,1 40,7
Berkendael 92,1 0,1 92,2 15,2
Ittre 452,3 452,3 27,8
Brugge 777,0 0,2 12,3 0,4 790,0 67,2
Ieper 91,7 1,6 0,2 93,5 28,1
Ruiselede 54,1 2,8 56,9 6,6

Gent 410,3 10,1 2,9 423,2 91,2
Oudenaarde 156,0 0,2 3,7 0,1 160,1 19,1
Dendermonde 236,6 3,4 0,4 240,4 74,8
Mons 442,1 0,4 442,5 52,1
Tournai 240,4 0,4 240,8 17,5
Jamioulx 338,7 0,6 339,3 39,9
Marneffe 138,3 138,3 22,2
Lantin 1039,5 1,4 1040,9 98,7
Verviers 
(->18/11/2013)

52,6 2,1 54,7 4,8

Huy 88,9 1,7 90,6 15,7
Paifve 200,2 200,2 0,0
Hasselt 559,1 2,9 0,9 562,9 99,4
Arlon 139,3 1,4 140,7 27,5
Saint-Hubert 233,6 0,3 234,0 17,0
Marche-en-Famenne 
(sinds 05/11/2013)

110,9 110,9

Namur 206,0 1,3 207,3 24,8
Dinant 55,2 55,2 11,2
Andenne 438,0 438,0 16,8

Totaal 11567,3 0,4 64,9 12 11644,6 1337,9
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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 2013 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 minder 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.

Opsluitingen per prioritaire wettelijke toestand

Inrichtingen Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Totaal Kind <3j.
Merksplas 2 2
Antwerpen 2066 941 36 24 3067
Mechelen 268 155 6 3 432
Turnhout 437 139 5 6 587
Sint-Gillis 710 18 2 730
Vorst 1635 799 29 39 2502
Leuven Hulp 193 138 30 7 368
Nivelles 210 104 314
Berkendael 184 93 5 1 283 5
Brugge 745 296 17 33 1091 16
Ieper 190 172 1 20 383
Gent 610 414 74 12 1110
Oudenaarde 126 72 1 6 205
Dendermownde 420 311 13 6 750
Mons 394 235 17 1 647
Tournai 207 136 1 344
Jamioulx 567 258 27 3 855
Lantin 1239 692 19 10 1960 2
Verviers 99 99
Huy 89 58 1 148
Paifve 6 6
Hasselt 651 410 21 22 1104
Marche-en-Famenne 133 162 3 298
Arlon 18 2 20
Namur 297 104 19 1 421
Dinant 127 55 182

Totaal 11615 5764 328 201 17908 23

Inrichting voor jongeren Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Totaal
Everberg 323 323
Tongeren 11 1 29 41
Saint-Hubert 14 3 264 281

Totaal 25 4 616 645
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In 2013 konden 13 960 gedetineerden de gevangenis verlaten door een beslissing tot invrijheidstelling. Hierbij komen de 3 702 invrijheidstellingen 
van gedetineerden die hun straf uitzaten onder het regime van elektronisch toezicht en de 669 vrijgelaten gedetineerden uit de gesloten federale 
centra. Dat brengt het totaal invrijheidstellingen op 18 331. 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. Deze 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

Invrijheidstellingen in 2013 per reden van afschrijving (excl. elektronisch toezicht)

Inrichtingen Voorlopige 
hechtenis

Vreemdelingen 
(excl. voorl.

invr.)
Strafeinde Geïnter-

neerden
Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)
Andere Totaal Kind <3j.

Merksplas 10 43 54 23 37 13 3 183
Wortel (& 
Tilburg) 12 120 24 155 27 9 347

Antwerpen 1257 6 17 31 5 732 3 22 2073
Mechelen 204 1 4 1 71 1 282
Turnhout 283 4 2 23 1 111 1 2 427
Hoogstraten 1 27 10 20 1 59
Sint-Gillis 504 13 31 2 14 381 81 7 1033
Leuven Centraal 3 11 6 143 15 7 185
Vorst 916 1 8 58 1 312 5 43 1344
Leuven Hulp 142 9 9 40 251 137 9 597

Nivelles 155 8 9 49 2 223
Berkendael 131 1 4 61 12 1 210 7
Ittre 32 20 2 5 1 60
Brugge 597 9 56 13 13 176 17 15 896 19
Ieper 135 1 1 49 4 190
Ruiselede 6 6 1 13
Gent 365 1 13 92 7 223 5 5 711
Oudenaarde 94 4 2 28 1 3 132
Dendermonde 263 1 14 5 183 2 468
Mons 324 2 21 12 15 93 2 6 475 1
Tournai 166 14 10 67 2 5 264
Jamioulx 441 1 9 35 8 108 2 2 606
Marneffe 6 10 1 1 18
Lantin 855 1 61 16 16 355 7 12 1323 3
Verviers 93 2 1 23 119
Huy 59 2 3 21 1 1 87

Paifve 30 30
Hasselt 411 47 18 242 11 17 746
Arlon 91 1 11 8 56 3 3 173
Saint-Hubert 1 57 23 95 176
Marche-en-
Famenne 5 2 7

Namur 230 8 11 6 61 2 2 320
Dinant 102 4 24 1 131
Andenne 31 9 2 9 1 52

Totaal 7850 53 676 422 277 4133 364 185 13960 30
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Invrijheidstellingen van de veroordeelden onder elektronisch toezicht (2013)

Invrijheidstellingen uit de gesloten federale centra voor jongeren

Inrichtingen Strafeinde Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)

Andere Totaal

Merksplas 4 20 9 33
Wortel (& Tilburg) 4 34 19 1 58
Antwerpen 1 9 588 4 602
Mechelen 3 104 1 108
Turnhout 1 91 92
Hoogstraten 9 29 2 40
Sint-Gillis 3 24 37 64
Leuven Centraal 15 15
 Vorst 1 280 1 16 298
Leuven Hulp 5 4 96 2 107
Nivelles 2 14 67 3 86
Berkendael 6 31 3 40
Ittre 7 35 42
Brugge 8 13 186 1 5 213
Ieper 1 1 98 1 101
Ruiselede 1 7 8
Gent 4 8 304 3 319
Oudenaarde 6 38 44
Dendermonde 3 6 207 2 218
Mons 4 17 116 6 143
Tournai 6 39 2 47
Jamioulx 2 116 5 123
Marneffe 2 28 30
Lantin 13 26 257 11 307
Verviers 1 5 6
Huy 1 5 42 48
Hasselt 4 26 254 2 286
Arlon 1 2 70 73
Saint-Hubert 6 18 8 32
Namur 1 2 62 65
Dinant 1 1 30 32
Andenne 19 19

Totaal 85 389 3156 2 67 3699

Inrichtingen voor jongeren Voorwaardelijke invrijheidstelling Voorlopige invrijheidstelling 
(algemeen)

Totaal

 Tongeren 1 2 3

Inrichtingen voor jongeren Voorlopige 
hechtenis

Strafeinde Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)

Minderjarigen Totaal

Everberg 333 333
 Tongeren 6 1 3 25 1 15 51
Saint-Hubert 11 5 269 285

Totaal 17 1 3 30 1 617 669
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In 2013 overleden 56 gedetineerden in een penitentiaire inrichting 
of in een ziekenhuis waarnaar zij waren overgebracht. Van die 
sterfgevallen werden 14 geïdentificeerd als zelfdoding. Wegens 
het medisch beroepsgeheim is het niet mogelijk de andere 
doodsoorzaken mee te geven. 

Inrichtingen Zelfmoorden Andere overlijdens Totaal
Merksplas 6 6
Wortel (& Tilburg) 1 1 2
Antwerpen 1 1
Mechelen 1 1
Turnhout 1 1
Sint-Gillis 1 5 6
Vorst 1 1 2
Nivelles 1 1 2
Ittre 1 1
Brugge 8 8
Ieper 1 1
Gent 1 1
Mons 2 2
Tournai 1 1
Jamioulx 2 2
Marneffe 1 1
Lantin 6 3 9
Paifve 2 2
Hasselt 1 3 4
Arlon 1 1
Saint-Hubert 1 1
Namur 1 1

Totaal 14 42 56

Zelfmoorden en andere overlijdens in penitentiaire inrichtingen in 2013 (ziekenhuizen 
inbegrepen)

Type Inrichtingen Ontsnapte 
gedetineerden

Gesloten Merksplas 1
Vorst 3
Dendermonde 1
Tournai 1
Jamioulx 3
Lantin 2
Paifve 1
Subtotaal 12

(Half )open Hoogstraten 2
Marneffe 4
Ruiselede 3
Saint-Hubert 3
Subtotaal 12

Totaal 24

Type Omstandigheid van ontsnapping Ontsnapte 
gedetineerden

Gesloten ontvluchting uit andere gesloten aanhorigheden (koeren) 1
extra-muros: tewerkstelling - (sport)activiteit 1
ziekenhuis, uithaling voor consultatie, overbrenging naar ziekenhuis 5
tijdens uithaling 2
niet geregistreerd 3
Subtotaal 12

(Half )open celruimte (individuele cel of gemeenschappelijke slaapruimte) 1
ontvluchting uit andere gesloten aanhorigheden (koeren) 5
extra-muros: tewerkstelling - (sport)activiteit 1
ziekenhuis, uithaling voor consultatie, overbrenging naar ziekenhuis 1
niet geregistreerd 4
Subtotaal 12

Totaal 24

Gedetineerden onder gewoon regime ontsnapt in 2013, ontsnappingen buiten de 
muren inbegrepen

In 2013 ontsnapten 12 gedetineerden uit een gesloten penitentiaire inrichting of uit een gesloten centrum voor jongeren. 12 andere gedetineerden 
zijn gevlucht uit open of halfopen inrichtingen. De cijfers omvatten ontsnappingen buiten de perimeter van de inrichtingen, bijvoorbeeld bij 
uithalingen (om te verschijnen in het gerechtsgebouw) of uit een ziekenhuiskamer.
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Detentiebeheer

Reactie Aantal
Herroeping 226
Herziening 2
Schorsing 46
Zonder gevolg 49

Totaal 323

Beslissing Penitentiair verlof Uitgaansvergunning Totaal
Negatief 2843 2487 5330
Positief 972 2614 3586

Totaal 3815 5101 8916

Binnen de regionale directies Noord en Zuid behandelen de Directie 
Detentiebeheer en de Direction Gestion de la Détention 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 beslissen ook over de eventuele 
intrekking van voorlopige invrijheidstellingen, adviseren de Minister 
over de voorlopige invrijheidstelling om gezondheidsredenen  en 
over de internering van veroordeelden. Ook zijn zij belast met de 
toekenning van strafonderbrekingen zoals voorzien in artikel  15 e.v. 
van de Wet Externe Rechtspositie. De beide directies zijn daarnaast en 
vooral bevoegd voor de toekenning van uitgaansvergunningen en 
penitentiair verlof. In 2013 werden er 8 916 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 2013 werd aan 972 gedetineerden het principieel 
akkoord gegeven voor penitentiair verlof op regelmatige basis, zodat 
zij de strafinrichting tot driemaal zesendertig uur per trimester mogen 
verlaten.

Reacties n.a.v. de niet-naleving van toegekende strafuitvoeringsmodaliteiten

Bij het niet naleven van de opgelegde voorwaarden door de veroordeelde kan de Directie 
Detentiebeheer het penitentiair verlof of de uitgaansvergunning herroepen, de voorwaarden aanpassen, 
of de verderzetting schorsen voor een periode van maximum drie maanden. Zo werd in 2013 bij melding 
van niet-naleving van de voorwaarden in 226 dossiers beslist tot herroeping, in 46 gevallen tot schorsing 
en tweemaal tot een herziening van de voorwaarden. Bij 49 meldingen van incidenten werd beslist dat 
het nemen van een maatregel niet nuttig of noodzakelijk was. 

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 2013 werden 2 614 beslissingen genomen tot toekenning van 
uitgaansvergunningen, al dan niet op periodieke basis. 
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Personeel
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelssituatie op 2 januari 2014 voor alle personeelscategorieën binnen de inrichtingen en in het 
Veiligheidskorps. De ‘effectieven’ zijn het aantal fysieke personen die tewerkgesteld zijn, terwijl de ‘voltijds equivalenten’ prestaties betreffen.

In- en uitstroom

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwe 
medewerkers die in de loop van 2013 werden aangeworven en van 
het aantal medewerkers die het departement hebben verlaten. De 
aanwervingen voor de nieuwe gevangenissen en vooral voor die in 
Marche-en-Famenne verklaren het grote verschil tussen ‘In’ en ‘Uit’.

Mutaties
 
Onderstaande tabel toont het aantal mutaties in 2013 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 directie P&O van het DG EPI vast in welke 
gevangenissen betrekkingen 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 procedure slaagt de directie P&O erin de werving beter af te 
stemmen op de personeelsbehoeften van elke inrichting. 

De overgang van 1 naar 2 keuzemogelijkheden per personeelslid ter 
compensatie van de vermindering van het aantal mutatiecycli (van 
5 naar 4) en de opening van de nieuwe gevangenissen verklaren het 
stijgende aantal mutatieaanvragen.

Graad Effectief Voltijds equivalent 3 nieuwe 
gevangenissen

Voorzien in 
personeelsplan 2013

Invullingsgraad 
personeelsplan

Directie 147 145,60 11 155 93,94%
Attaché 90 82 5 86,35 94,96%
Administratief 773 693,81 22 702,76 98,73%
Medisch 276 236,81 7 278,05 85,17%
PSD 381 330,12 10 342,85 96,29%
Bewaking/Techniek 8.204 7.274,37 354 7.486 97,17%
Buiten kader 2 1,55 1,45 106,90%
Totaal penitentiaire inrichtingen 9.873,0 8.764,26 409 9.052,46 96,82%

Erediensten 104 60,65 65 93,31%
Veiligheidskorps 423 410,20 15 431,75 95,01%

Totaal (02/01/2014) 10.400 9.235,11 424 9.549,21 96,71%

Totaal In Uit
Directie 2 3
Attaché 6 4
Administratief 58 37
Medisch 11 16
PSD 12 16
Bewaking/Techniek 581 257
Buiten kader

Totaal penitentiaire inrichtingen 670 333
Erediensten 15 11
Veiligheidskorps 34 25

Totaal 719 369 Cycli Aanvragen Mutaties
1 509 227 
2 642 218 
3 661 105 

4 935 94 

Totaal 2013 2.747 644 
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Personeel per inrichting in 2013

Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van het personeel (voltijds equivalent) per penitentiaire inrichting en per functie.
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Vergoedingen voor huishoudelijk werk

Inrichting Budget 2013 (in €) Totaal gerealiseerd (€) Saldo (€) % gerealiseerd
Andenne 153.895,04 154.217,46 -322,42 100,21%
Antwerpen 212.998,77 178.193,16 34.805,61 83,66%
Arlon 51.608,95 54.353,78 -2.744,83 105,32%
Berkendael 33.511,80 39.770,20 -6.258,40 118,68%
Brugge 314.061,09 281.852,71 32.208,38 89,74%
CFPP 33.280,00 27.424,90 5.855,10 82,41%
Dendermonde 83.633,91 71.606,67 12.027,24 85,62%
Dinant 26.614,85 22.796,31 3.818,54 85,65%
Vorst 220.307,55 198.297,99 22.009,56 90,01%
Centrale garage 9.900,00 8.088,00 1.812,00 81,70%
Gent 154.532,20 148.656,65 5.875,55 96,20%
Hasselt 161.381,52 151.549,40 9.832,12 93,91%
Hoogstraten 109.849,06 98.079,91 11.769,15 89,29%
Huy 38.799,75 35.034,01 3.765,74 90,29%
Ieper 46.926,32 45.561,28 1.365,04 97,09%
Ittre 123.718,72 121.039,90 2.678,82 97,83%
Jamioulx 127.897,96 117.451,45 10.446,51 91,83%
Lantin 299.667,11 294.954,48 4.712,63 98,43%
Leuven Centraal 133.925,38 146.798,69 -12.873,31 109,61%
Leuven Hulp 68.783,91 66.874,79 1.909,12 97,22%
Marche-en-Famenne 22.000,00 4.764,09 17.235,91 21,65%
Marneffe 92.532,05 90.866,70 1.665,35 98,20%
Mechelen 58.400,00 48.314,44 10.085,56 82,73%
Merksplas 259.974,09 230.905,21 29.068,88 88,82%
Mons 168.174,50 142.473,38 25.701,12 84,72%
Namur 83.531,71 80.795,67 2.736,04 96,72%
Nivelles 101.411,85 101.339,89 71,96 99,93%
OCPP Merksplas 7.967,65 3.521,58 4.446,07 44,20%
Oudenaarde 75.863,21 70.205,56 5.657,65 92,54%
Paifve 110.191,47 106.954,78 3.236,69 97,06%
OCPP Brugge 7.194,36 6.754,23 440,13 93,88%
Ruiselede 40.604,35 40.363,11 241,24 99,41%
Saint-Hubert 118.000,30 108.550,19 9.450,11 91,99%
Saint-Hubert GFC 1.580,82 1.557,40 23,42 98,52%
Sint-Gillis 253.265,93 253.220,48 45,45 99,98%
Tongeren 22.555,86 20.879,27 1.676,59 92,57%
Tournai 119.136,46 88.806,36 30.330,10 74,54%
Turnhout 114.247,24 103.633,22 10.614,02 90,71%
Verviers 40.235,52 30.341,88 9.893,64 75,41%
Wortel 94.954,21 103.056,50 -8.102,29 108,53%

4.197.115,47 3.899.905,68 297.209,79 92,92%

In 2013 kregen alle gevangenissen en de opleidingscentra een enveloppe toegewezen voor het betalen van huishoudelijke werken uitgevoerd 
door gedetineerden. Slechts 7,08% van het voorziene budget bleef onbenut. Enkele inrichtingen overschreden hun budget. Die kosten vallen ten 
laste van de CDRGA. 
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Beschikbaar krediet Vastgelegd op vastleggingskrediet Beschikbaar vereffeningskrediet Vereffend krediet

Budgettaire post in € in % tot totaal in € in % tot beschikbaar in € in % tot totaal in € in % tot beschikbaar

Personeel (PI, jongerencentra, Veiligheidskorps)  434.880.000 76,28%  428.619.642,47 98,56% 434.879.000 76,28%  428.643.022,84 98,57%

personeel penitentiaire inrichtingen  393.144.000 68,96%  393.250.439,60 100,03%  393.143.000 68,96%  393.313.200,70 100,04%
personeel medische dienst  13.563.000 2,38%  7.198.068,12 53,07%  13.563.000 2,38%  7.185.383,48 52,98%
personeel jongerencentra  10.225.000 1,79%  10.434.298,44 102,05%  10.225.000 1,79%  10.374.841,86 101,47%
personeel Veiligheidskorps en Centrale Garage  17.948.000 3,15%  17.736.836,31 98,82%  17.948.000 3,15%  17.769.596,80 99,01%

Bestaansmiddelenprogramma  81.587.000 14,31%  81.554.103,82 99,96%  82.123.877 14,40%  81.682.641,83 99,46%
werkingskosten - niet duurzame bestedingen - contracten  27.590.000 4,84%  27.574.368,75 99,94%  27.482.000 4,82%  27.481.980,32 100%

waarvan water  3.449.407,56 0,61%  3.449.407,56 100%  3.441.407,56 0,60%  3.863.901,20 112,28%
energie (elektriciteit, stookolie, gas, stoom) 11.590.053,66 2,03%  11.590.053,66 100%  11.490.053,66 2,02%  12.499.221,60 108,78%
onderhoudscontracten gebouwen en installaties  4.374.962,99 0,77%  4.374.962,99 100%  4.374.962,99 0,77%  4.131.925,75 94,44%
opleiding personeel  316.146 0,06%  316.146 100%  316.146 0,06%  314.245,63 99,40%

kledij personeel  2.524.158,93 0,44%  2.524.158,93 100%  2.524.158,93 0,44%  2.333.247,98 92,44%
algemene werkingskosten penitentiaire inrichtingen  4.294.488,28 0,75%  4.294.488,28 100%  4.294.488,28 0,75%  4.151.763,46 96,68%
andere uitgaven penitentiaire inrichtingen (milieu, prestaties van derden, 
enz.)

 1.040.782,58 0,18%  1.025.151,33 98,50%  1.040.782,58 0,18%  187.674,70 18,03%

vergoedingen personeel voor opleiding en zendingen  1.160.000 0,20%  1.306.226,86 112,61%  1.177.000 0,21%  1.306.226,86 110,98%
inhuring parkings  48.000 0,01%  44.193,12 92,07%  48.000 0,01%  37.065,24 77,22%
duurzame bestedingen: investeringsgoederen en meubilair  5.941.965 1,04%  5.821.198,70 97,97%  5.246.000 0,92%  4.711.322,12 89,81%
informatica - niet duurzame bestedingen  1.891.000 0,33%  1.852.081,83 97,94%  2.138.842 0,38%  2.114.013,72 98,84%
informatica - duurzame bestedingen  2.928.000 0,51%  2.927.999,99 100%  4.004.000 0,70%  4.004.000 100%
inhuring cellen PI Tilburg (12 maanden)  42.028.035 7,37%  42.028.034,57 100%  42.028.035 7,37%  42.028.033,57 100%

Onderhoud en voeding gedetineerden  21.450.000 3,76%  21.289.648,24 99,25%  20.727.965 3,64%  20.724.514,56 99,98%
vergoedingen gedetineerden bij huishoudelijke dienst  3.598.000 0,63%  3.598.000 100%  3.604.000 0,63%  3.604.000 100%
aanmoedigingspremie studie gedetineerden  162.000 0,03%  162.000 100%  162.000 0,03%  159.602,75 98,52%
voeding en onderhoud gedetineerden  17.662.000 3,10%  17.501.648,24 99,09%  16.943.965 2,97%  16.943.257,06 100%

waarvan bijkomende kost Tilburg  155.000 0,03%  155.000 100%  155.000 0,03%  155.000 100%

vergoeding gedetineerden ingevolge arbeidsongeval in detentie  28.000 0%  28.000 100%  18.000 0%  17.654,75 98,08%
algemene werkingskosten gedetineerden  0 0%  0  0 0%  0

Medische en psychologische expertise en zorg  27.324.000 4,79%  27.256.044,30 99,75%  27.384.000 4,80%  27.139.567,07 99,11%
zorg en expertise - werkingskosten - niet duurzame bestedingen - contracten  13.899.000 2,44%  13.899.000 100%  13.948.000 2,45%  13.812.978,05 99,03%
zorg en expertise - duurzame bestedingen  346.000 0,06%  345.194,30 99,77%  345.000 0,06%  318.698,04 92,38%
zorg: kosten medische verzorging gedetineerden en geïnterneerden  12.177.000 2,14%  12.109.850 99,45%  12.193.000 2,14%  12.109.890,98 99,32%

waarvan medische kosten Tilburg  80.400 0,01%  68.340 85%  80.400 0,01%  68.339 85%
expertise: subsidie steuncentra behandeling seksuele delinquenten, 
samenwerkingsakkoorden Vlaanderen, Wallonië en Brussel

 902.000 0,16%  902.000 100%  898.000 0,16%  898.000 100%

zorg: subsidie opname in zorgcircuit Low Risk (Prog wet 27/12/2006 art 8)  0 0%  0  0 0%  0
Jongerencentra (Everberg, Tongeren, St.-Hubert)  1.711.000 0,30%  1.676.826,45 98%  1.716.000 0,30%  1.365.925,50 79,60%

      werkingskosten - niet duurzame bestedingen - contracten  829.000 0,15%  825.800,71 99,61%  832.000 0,15%  692.409,08 83,22%
      duurzame bestedingen  189.000 0,03%  189.000 100%  190.000 0,03%  137.931,17 72,60%
      voeding en onderhoud jongeren  693.000 0,12%  662.025,74 95,53%  694.000 0,12%  535.585,25 77,17%
Veiligheidskorps, Centrale garage  1.946.000 0,34%  1.790.732 92,02%  2.124.000 0,37%  1.893.058,91 89,13%

werkingskosten - niet duurzame bestedingen - contracten  1.110.000 0,19%  1.097.752,73 98,90%  1.086.000 0,19%  1.085.994,11 100%
waarvan opleiding personeel veiligheidskorps/centrale garage  40.000 0,01%  30.000 75%  40.000 0,01%  9.278,92 23,20%
waarvan kledij personeel Veiligheidskorps/Centrale Garage  60.000 0,01%  34.452,73 57,42%  60.000 0,01%  27.396,34 45,66%

duurzame bestedingen: voertuigen Centrale Garage/ Veiligheidskorps  700.000 0,12%  563.980,20 80,57%  901.000 0,16%  677.216,45 75,16%
duurzame bestedingen  114.000 0,02%  113.999,07 100%  115.000 0,02%  114.811,83 99,84%
nationale transfers gedetineerden 0%  15.000 68,18%  22.000 0%  15.036,52 68,35%

contractuele vergoedingen voor nieuwe gevangenissen en centra 1.185.000 0,21%  1.185.000 100%  1.184.000 0,21%  1.184.000 100%
contractuele vergoedingen voor nieuwe gevangenissen 0,21%  1.185.000 100%  1.184.000 0,21%  1.184.000 100%

Totaal  570.083.000 100%  563.371.997,28 98,82% 570.138.842 100%  562.632.730,71 98,68%
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De tabel geeft een overzicht van de uitgaven van het DG EPI per 
budgettaire post in 2013.

Hieruit blijkt dat de personeelskost 76,28 % van de begrotingsmiddelen 
bedroeg. Voeding en onderhoud van gedetineerden kostten 3,76 % 
en hun medische en psychologische omkadering nam 4,79 % van het 
budget in.

De tabel geeft ook de graad van besteding (budgettaire vastlegging 
en vereffening van facturen) weer van de begrotingsmiddelen (zonder 
personeelskosten) die in 2013 ter beschikking werden gesteld van het 
DG EPI. Hieruit blijkt dat 98,82% van de kredieten voor bestellingen 
werden benut (budgettair vastgelegd) en dat 98,68% van de middelen 
werden gebruikt voor de betaling van facturen.

Een woord uitleg:

Een vastleggingskrediet is een krediet dat beschikbaar is om te 
reserveren voor een welbepaalde uitgave binnen een budgettaire post 
van een programma.

Een vereffeningskrediet is een krediet dat beschikbaar is om 
betalingen van vastleggingen mee uit te voeren.

Duurzame bestedingen zijn bestedingen in fysiek materiaal   
dat langdurig gebruikt kan worden, zoals meubilair en 
investeringsgoederen.



Hebben meegewerkt aan dit jaarverslag
 

Laurent Sempot, Annelies Boffé, Inge Nagels, Olivier Michiels, Stephen Vincke, Lieselot Bleyenberg en Lore Van Glabeke

Een extra dankwoord gaat uit naar:

 � de inrichtingen, opleidingscentra en diensten voor hun bijdrage
 � de drukkerij van het PSC Hoogstraten
 � de vertaaldienst van de FOD Justitie




