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 Nadenken over wat zal komen is een « natuurlijke reflex » voor een 
wetenschapper – begrijpen impliceert verklaren en altijd toch ook wat 
voorspellen. 

 

 Discussies over toekomst in sociale wetenschappen hebben dikwijls een 
groot « Madame Soleil »- gehalte. 

 

 Daarom onderzoek naar hoe te denken over de toekomst (bv. Vander 
Beken en Verfaillie, 2010). 

 

1. Inleiding 
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- Jules Lejeune werd in 1887 geconfronteerd met grote overbevolkings-
problemen en een verouderde capaciteit en koos voor het (bij)bouwen 
maar met een visie voor de gevangenis van de toekomst van toen. 

 

- Welke visie hebben de beleidsmakers op: 

 

 a. De doelstelling van de gevangenis (kwalitatief) 

 b. De benodigde gevangeniscapaciteit (kwantitatief) 

 

 … vandaag en morgen? 

2. Gevangenis en toekomst  
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- “Insluiting in een gevangenis van de persoon ten aanzien waarvan deze straf of 
maatregel is uitgesproken” en “ten uitvoer gelegd in psychosociale, fysieke en 
materiële omstandigheden die de waardigheid van de mens eerbiedigen, die het 
behoud of de groei van het zelfrespect van de gedetineerde mogelijk maken en 
die hem aanspreken op zijn individuele en sociale verantwoordelijkheid.” […] 
“zorg voor gedragen dat de orde en de veiligheid worden gevrijwaard”. “Aan 
geen andere beperkingen van zijn … rechten onderworpen dan deze die uit de 
strafrechtelijke veroordeling of uit de vrijheidsbenemende maatregel 
voortvloeien” […] “vermijdbare detentieschade voorkomen te worden.“  

- “[…] de vrijheidsstraf wordt gericht op het herstel van het door het misdrijf aan 
de slachtoffers aangedane onrecht, op de rehabilitatie van de veroordeelde en op 
de geïndividualiseerde voorbereiding van zijn reïntegratie in de vrije 
samenleving.” - veroordeelden 

- […] “wordt het regime aangepast aan de vereisten inzake de eerbiediging van het 
beginsel van het vermoeden van onschuld”… “worden aan verdachten alle 
faciliteiten verleend die verenigbaar zijn met de orde en de veiligheid.” 

 

 

a. Doelstel l ingen vandaag … (basiswet)  
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- Blijft de gevangenisstraf? (zie “A presumption against imprisonment” van 
de British Academy, 2014) 

 

- Blijven de doelstellingen zoals ze zijn? En voor iedereen? (en dus bv. ook 
voor vreemdelingen zonder wettig verblijf?) 

 

- “In de straffenschaal verdwijnt de gevangenisstraf van minder dan één 
jaar [...] In de uitvoering van de gevangenisstraf worden maatschappelijk 
herstel en re-integratie opnieuw centraal gesteld […] Personen zonder 
verblijfstitel kunnen in vrijheid worden gesteld op voorwaarde dat zij in 
principe niet terugkeren naar België na vrijlating en verwijdering van het 
grondgebied.” (Justitieplan, 2015: 37) 

 

 

 

 

 

 
 

 

… en morgen?  
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 Weinig toekomstverkenningen en voorspellingen (bv. Deltenre en Maes, 
2000; Deltenre en Maes, 2002; Maes, 2007). Gevangenis(over)bevolking 
lijkt beleidsmakers te overkomen als gevolg van externe ontwikkelingen. 
Zie b.v. 

 
 “We zitten op een redelijke verhouding van 10.000 gevangenen op 10 miljoen 

inwoners. We monitoren voortdurend wie er in de gevangenis zit. We gaan 
ervan uit dat de buitenwereld niet in die mate zal wijzigen dat de 
verhouding tussen gevangenen en niet-gevangenen grondig zal wijzigen.”  

 (Stefaan De Clerck, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2009: 24) 

 
  
 Of toch ook een beleidsoptie? 
 
 “Het streefdoel moet zijn de gevangenispopulatie duurzaam te brengen 

onder 10.000 gedetineerden.”(Justitieplan, 2015:  69)  

 
 

 

 

b. Gevangeniscapaciteit vandaag en morgen  
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Nederland toont veel interesse in toekomstbeelden van justitie en 
gevangeniswezen.  Sinds 1998 beleidsneutrale capaciteitsramingen 
i.v.m. de behoefte aan sanctiecapaciteit door WODC (Jukebox-model, 
PMJ). 

 

Maar resultaten “kloppen” niet echt: groeiprognoses versus “plotse” 
leegstand gevangenissen.  

 

Kan gevangeniscapaciteit wel voorspeld worden? Zijn beleidsneutrale 
analyses zinvol? 

3. Lessen en voorbeelden uit  Nederland? 
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3. Lessen en voorbeelden uit  Nederland? 
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- Voorspellen wat de toekomst zal zijn op basis van trends en 
zekerheden die we vandaag kennen is niet mogelijk (er zijn teveel 
onzekerheden en keuzes) en niet zinvol (als alles vast ligt, heeft 
beleid geen zin). 

 

- Toekomstverkenningen die rekening houden met onzekerheden en 
met nog te maken keuzes, zijn wel mogelijk en kunnen wel zinvol zijn 
omdat ze aanduiden wat kan zijn (scenario’s). 

 

- Scenario’s als plausibele verhalen rond kritische onzekerheden. 

 

- Ook voor de toekomst(en) voor justitie… (zie bv. Nederlands 
ministerie van Justitie, 2007) 

4. Toekomstverkenningen: mogeli jk  en zinvol? 
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- Hoewel scenario-studies het resultaat moeten zijn van grondig en 
methodologisch onderbouwd onderzoek, toch een « denkoefening » hoe 
dit zou kunnen gebeuren. 

 

- Vraag: « Hoe kan de gevangenis er uitzien? » 

 

- Als cruciale “onzekerheden” voor 2020 worden gekozen: de 
capaciteitsdruk en de invulling van de doelstelling van de opsluiting 
(2009: overbevolking en implementatie rechtspositie van gedetineerden). 

 

- Vier scenario’s: Stad, Ghetto, Huis en Panopticon. 

5. Scenario’s  voor 2020 
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Huis Stad 

Panopticon Ghetto 

Scenario’s voor 2020  
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- Grote capaciteitsdruk en overbevolkingsproblemen met nadruk op resocialisatie. 
 

- Grote sites waar heel veel verschillende mensen op een beperkte oppervlakte 
met elkaar samen leven als in een grootstad. 
 

- De gevangenissite is een stad op zich met verschillende functies (slaapplaatsen, 
gemeentehuis, winkels, werkplaatsen, ontspanningsplaatsen, gebedsplaatsen,…)  
 

- Directeurs staan als burgemeesters in voor orde en veiligheid met respect voor 
de rechtspostie (prison community policing). Inspraak en vertegenwoordiging van 
gedetineerden. 
 

- De buitenwereld heeft vertegenwoordigers op de gevangenissite (begeleiding, 
zorg, bezoek) en uitgebreide mobiliteit van gedetineerden (in- en uit 
gevangenis). 
 

- Uitdagingen: Samenlevingsproblemen van een grootstad. Bereiken van 
verschillende populaties. Geïndividualiseerd aanbod voor de massa. Omgaan met 
veiligheidsvragen van personeel en gedetineerden. Overgang van 
gevangenisstad naar echte stad. 

a. Stad 
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- Grote capaciteitsdruk, nadruk op incapacitatie en veiligheid. 
 

- Grote sites waar heel veel verschillende mensen op een beperkte oppervlakte 
met elkaar worden samengebracht, vaak zonder specifieke bezigheden of 
persoonlijke doelstellingen. 
 

- Personeel zorgt, ook gewapend, vooral voor bewaking en veiligheid. Weinig 
individuele contacten en begeleiding mogelijk. Bewakingstechnologie.  
 

- Weinig maatschappelijke interesse in wat gebeurt in de gevangenis – directie 
beslist zelf wat kan en niet kan – oorlogsretoriek - directeur met militaire 
achtergrond. 
 

- Afgezonderd van de buitenwereld (weinig bezoek of externen aanwezig, 
beperkte uitgaansmogelijkheden voor gedetineerden). 
 

- Uitdagingen:  Voldoende bewakingscapaciteit en veiligheidsdispositief. 
Verwachtingen van de uitstroom. 

b. Ghetto 
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- Geen capaciteitstekort (licht of sterk teruglopende instroom) en nadruk op 
resocialisatie. 

 

- Iedereen alleen op cel – mogelijkheden voor kleinschalige en gedifferentieerde 
detentie. I.p.v. opsluiting op een site die lijkt op de buitenwereld, opsluiting in de 
buitenwereld (bv. Huizen). 

 

- Gevangenisdirecteur heeft profiel van een directeur van een therapeutische 
gemeenschap. 

 

- Gedetineerden leven samen in leefgroepen op basis van hun (risico)profiel. Veel 
contacten tussen intra en extra muros. 

 

- Uitdagingen:  Aangezien enkel « gevaarlijke » verdachten en veroordeelden 
worden opgesloten, blijft veiligheid en het voorzien in een goed aanbod van 
ondersteuning intra muros een aandachtspunt. 

 

-   

c. Huis 
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- Geen echte capaciteitsproblemen (nieuwbouw, stabiliserende of licht 
teruglopende instroom), maar vooral nadruk op incapacitatie en veiligheid. 

 

- Opsluiting op grote en soms ook kleine sites in behoorlijke detentiecondities. 

 

- Directeur is een manager uit de private veiligheid. Grote discretionaire 
bevoegdheid directie.  

 

- Gevangenen getaxeerd op basis van hun risicoprofiel. Weinig participatie of 
inbreng van gedetineerden of permeabiliteit. Grote rol technologie bij 
opsluiting (controle/mobiliteit) en detentiecondities (contact 
buitenwereld,…).  

 

- Uitdagingen: Perspectief en inhoud van detentie. Draaideurgedetineerden.  

d. Panopticon 

16 



research publications consultancy conferences 
www.ircp.org 

   

 

- Denken over toekomst voor het Belgische strafbeleid en 
gevangeniswezen. Waarom, wat en hoeveel bouwen? 

 

- Toekomstverkenningen zijn zinvolle beleidsinstrumenten op voorwaarde 
dat ze ruimte laten voor keuze en onzekerheid (zoals scenario’s). 

 

- Wat doen we in een wereld met gevangenissen die eruit zien als een 
stad, ghetto, huis of panopticon? 

5. Conclusie 
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 De toekomst ligt breed open. Zij hangt van ons af, van ons allemaal. Zij 
hangt af van wat wij en vele andere mensen doen en zullen doen; 

vandaag, morgen en overmorgen. En wat we doen en zullen doen, hangt 
opnieuw van ons denken af, en van onze wensen, verzuchtingen en 

angsten. Alles hangt af van hoe wij de wereld zien en hoe wij de 
mogelijkheden van de toekomst beoordelen. 

 
 (Karl Popper, 2003) 

 
  

Exit 
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