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MISSIE
 �  

Het DG Penitentiaire inrichtingen:

 � is verantwoordelijk voor een rechtsconforme, veilige 
 en humane uitvoering van vrijheidsberovende 
 straffen en maatregelen, 

 � heeft, vanuit haar expertise, een adviserende rol op 
 penitentiair vlak, 

 � verzekert een doelgericht beheer van elke entiteit 
 binnen haar bevoegdheid. 
 
En dit alles binnen een herstelgerichte Justitie.

VISIE
 

Het DG Penitentiaire inrichtingen wil:

 � op basis van het professionalisme van haar   
 medewerkers, een organisatiebrede  
 resultaatgerichtheid en integrale kwaliteitszorg, 
 een toonaangevende dienstleverancier zijn, 

 � een innoverende organisatie zijn door alert in te 
 spelen op relevante ontwikkelingen en gericht te 
 investeren in de ontplooiing van haar 
 medewerkers, 

 � optimaal intern en extern communiceren. 

MINISTER
2012 was een jaar van bloed, zweet en tranen. De strafuitvoering bleef 
ook in 2012 een moeilijke problematiek voor de minister van Justitie. 
De bevolking in de gevangenissen blijft groeien, de middelen worden 
schaars, de erfenis van het verleden is nog steeds loodzwaar. En toch 
zijn wij – wij, dat zijn vooral mijn mensen van EPI, van de beambte tot 
de directeur-generaal – met zijn allen onverdroten blijven zoeken naar 
mogelijkheden om de levensomstandigheden van de gedetineerden 
en de werkomstandigheden van ons allen te verbeteren.

We bouwen nieuwe gevangenissen, op basis van het Masterplan, in 
Leuze-en-Hainaut, in Marche-en-Famenne, in Beveren en straks ook in 
Haren. In de gevangenissen van Wortel, Sint-Gillis en Turnhout hebben 
we een nieuwe vleugel kunnen openen. We hebben ook ons contract 
met de penitentiaire inrichting van Tilburg in Nederland verlengd en 
zijn bezig met de sluiting van een mogelijk nieuw verdrag om deze 
inhuring te verlengen in 2014 en misschien ook in 2015. In totaal moet 
dat alles ons 1549 extra plaatsen tegen eind 2014 opleveren. 

We hebben drie vormen van elektronisch toezicht gelanceerd of 
verruimd. Het gebruik van de klassieke enkelband hebben we met 
200 plaatsingen per maand kunnen verhogen. Via spraakherkenning 
kunnen 200 personen hun straf onder acht maanden uitzitten. Met 
de gps kunnen we tot 400 mensen in voorlopige hechtenis uit de 
cel halen. Er zijn vandaag per dag gemiddeld ruim 1100 mensen 
onder elektronisch toezicht, een kwart meer dan drie jaar geleden. De 
wachttijden zijn drastisch ingekort. Voor het eerst sinds lang worden 
straffen onder de acht maanden weer effectief uitgevoerd.

We hebben een website voor werkstraffen uitgebouwd en 
drugshonden in de gevangenissen gebracht. De bouw van het 
Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent voor de opvang van enkele 
honderden geïnterneerden vordert goed. We hopen dit jaar ook 
opnieuw gedetineerden van buitenlandse oorsprong naar hun land 
van herkomst terug te sturen om daar hun straf uit te zitten, iets wat 
vorig jaar voor de allereerste keer gelukt is met vijf gedetineerden van 
Marokkaanse oorsprong.

Daarmee zijn we nog lang niet uit een problematiek die te lang is 
verwaarloosd. Maar er is een perspectief op beterschap. Er is een 
toenemend politiek besef om dat probleem ernstig te nemen. Als 
straks ook de economie weer wat mee wil en wat extra middelen 
bezorgt, moet er veel mogelijk zijn. Laat me daarom al diegenen 
danken die met veel creativiteit en vaak grote inspanningen mee het 
beste hebben gemaakt van een aartsmoeilijk jaar.

Annemie Turtelboom
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vooRzITTER vaN hET dIREcTIEcomITE dIREcTEuR-gENERaal
Op 15 maart 2013 nam ik mijn mandaat als voorzitter van het 
directiecomité op. Een voorwoord schrijven voor het jaarverslag 
van het DG EPI voor het jaar 2012 is dus een hele uitdaging. Maar 
toch begin ik er met veel plezier aan. Het DG EPI speelt immers een 
belangrijke rol, niet alleen binnen het departement Justitie, maar ook 
naar de samenleving toe.

Een van de kernopdrachten van de Federale Overheidsdienst Justitie 
is de strafuitvoering en het beheer van de penitentiaire inrichtingen. 
Mijn mandaat als voorzitter zal dan ook een aantal sterke accenten 
leggen op de penitentiaire wereld. Om het gevoel van straffeloosheid 
in de samenleving te counteren is het mijn doelstelling om een zo snel 
mogelijke uitvoering van de straffen te waarborgen en tegelijkertijd 
de overbevolking in de gevangenissen te doen dalen. Ik ben ervan 
overtuigd dat het DG EPI alles in het werk zal stellen om dat te 
verwezenlijken. De nieuwe reglementering over het elektronisch 
toezicht is hiervan alvast een mooi bewijs. Ik verwacht ook dat de 
andere directoraten-generaal zich zullen inspannen om dit groot 
project dat het vertrouwen in onze instellingen moet herstellen tot een 
goed einde te brengen.

Ook de strijd tegen de ontsnappingen uit de gevangenissen blijft 
een aandachtspunt. Het is immers de taak van de FOD Justitie om 
de veiligheid te garanderen, van de gebouwen maar ook van de 
medewerkers, van de gedetineerden, van de bezoekers en van derden. 
Ik ben dan ook heel tevreden over de inspanningen die het DG EPI 
op vlak van veiligheid leverde in 2012. Ik verwijs onder meer naar 
een meer nauwgezette opvolging van gevaarlijke gedetineerden, de 
oprichting van interventieteams en betere procedures bij gijzelneming. 
Deze initiatieven komen in het jaarverslag aan bod en tonen aan dat 
het DG EPI de ernstige problemen waarmee het geconfronteerd wordt 
serieus neemt en concrete oplossingen uitwerkt. 

Uiteraard zal de verdere informatisering van Justitie een centrale 
doelstelling zijn tijdens mijn mandaat. Daar hoort natuurlijk de 
penitentiaire administratie bij. De twee belangrijkste projecten op dat 
vlak zijn Cloud Computing, dat dit jaar van start gaat, en Sidis Suite, dat 
reeds in 2012 werd gelanceerd. 

Wij moeten ook blijven investeren in communicatie, zowel naar onze 
eigen diensten als naar de samenleving toe. Het is een moeilijke 
oefening die, ondanks de recente inspanningen, nog onvoldoende 
deel uitmaakt van onze interne cultuur. Dat maakt de publicatie van 
een jaarverslag voor het zesde jaar op rij lovenswaardig. Ik vind het dan 
ook een goed initiatief dat een belangrijke organisatie als het DG EPI 
haar activiteiten aan de maatschappij voorstelt en dat deze activiteiten 
kunnen blijven plaatsvinden ondanks de dagelijkse moeilijkheden 
waaraan de gevangenisadministratie het hoofd moet bieden. Ik twijfel 
er niet aan dat de lezer van dit jaarverslag zal merken hoe het DG EPI 
steeds moderner en meer resultaatgericht te werk gaat en zo bijdraagt 
tot de uitvoering van de doelstellingen van de FOD Justitie. 

Jean-Paul Janssens

2012 was een scharnierjaar. Het was enerzijds het laatste jaar van mijn 
zesjarig mandaat en anderzijds het eerste jaar van mijn nieuw mandaat 
voor dezelfde duur. Tijd dus om eventjes terug te blikken naar de 
voorbije jaren, maar ook om reeds naar de toekomst te kijken. 

Bij mijn aanstelling was het de uitdaging om het DG EPI te laten 
evolueren naar een moderne en dynamische organisatie, waarbij 
de centrale administratie en de gevangenissen samen binnen één 
gemeenschappelijke strategie werken. Het was duidelijk dat er 
ingrijpende veranderingen nodig waren en dat een loutere evolutie 
van het bestaande ontoereikend zou zijn om een antwoord te bieden 
aan de problemen op het terrein. De uitdagingen waren groot, de 
ambities ook. Maar ik durf te zeggen dat de opzet geslaagd is. De 
omstandigheden waren nochtans verre van ideaal. In mijn eerste 
mandaat heeft het DG EPI immers op zes jaar tijd gedurende meer 
dan 750 dagen moeten werken onder het regime van lopende zaken, 
onder zes verschillende regeringen met vier verschillende ministers 
van Justitie.

Dat kon enkel dankzij het engagement en de inspanningen van 
de vele medewerkers binnen de gevangenissen en op het niveau 
van de centrale administratie. Misschien moet de evolutie van een 
directoraat-generaal naar een organisatie die vandaag voldoende 
sterk is om autonoom te opereren en waarbinnen eenieder zijn rol en 
verantwoordelijkheid opneemt, worden beschouwd als één van de 
belangrijkste successen van de afgelopen jaren. 

Maar het werk is zeker nog niet af. Er zijn belangrijke evoluties 
gaande, zowel intern als extern, waarop het directoraat-generaal EPI 
een passend antwoord zal moeten kunnen bieden. Ik denk hierbij 
onder meer aan de infrastructuurperikelen, de verder toenemende 
capaciteitsproblematiek, de verdere invoering van geharmoniseerde 
processen en het vernieuwde administratief beheer met de 
ingebruikname van de nieuwe Sidis maar ook de invoering van 
e-HR voor het gevangenispersoneel, de communautarisering van 
onder andere het DG Justitiehuizen en de impact ervan op het 
elektronisch toezicht, de evoluerende politieke en maatschappelijke 
visie op detentie, enz. Zij zullen van het DG EPI creativiteit, focus en 
veranderbereidheid vragen.

In de vijf vorige jaarverslagen van het DG EPI kan u de realisaties 
terugvinden van de voorbije jaren. Het is uiteraard onmogelijk om 
ze op te sommen, maar ik wil toch nog terugkomen op een aantal 
centrale verwezenlijkingen. 
 
Een aantal aspecten van de basiswet zijn ondertussen in uitvoering 
gebracht en het grootste deel van het voorbereidende werk voor de 
inwerkingtreding van de resterende aspecten is klaar binnen het DG 
EPI.

De voorbije jaren hebben we binnen het directoraat-generaal EPI 
heel wat inspanningen geleverd om binnen iedere inrichting op 
een structurele wijze de aangepaste diensten en zorgen te kunnen 
verzekeren. Het sluiten van duidelijke partnerschappen en SLA’s 
met diverse externe actoren is hiervoor een belangrijk element. De 
gemeenschappen spelen een belangrijke rol binnen het zorgaanbod. 

We hebben grote vooruitgang geboekt met de Vlaamse 
Gemeenschap, maar aan Franstalige zijde worden we nog steeds 
geconfronteerd met een partner die binnen deze materie minder 
gestructureerd is.  

De reorganisatie van de CDRGA , met de gefaseerde oprichting van 
de mesoniveaus en de uitbouw van een klantgerichte structuur, 
draagt in belangrijke mate bij tot het bieden van een toereikend 
dienstenaanbod inzake arbeid en beroepsopleiding binnen 
elke penitentiaire inrichting. Dat heeft geleid tot een nieuwe 
organisatiestructuur, aangepaste processen en een aangepaste missie 
en visie, evenals tot de oprichting van de mesoniveaus.

Het is belangrijk om het inzicht in en de opvolging van de werking van 
onze organisatie te verhogen en de kwaliteit van onze beslissingen 
te verbeteren door gebruik te maken van transparante indicatoren 
en andere informatiebronnen. De eerste stappen naar Business 
Intelligence zijn dan ook gezet.

In 2008 hebben we het ‘Infrastructuur Masterplan’ gedefinieerd en zijn 
alle nodige initiatieven opgestart. De uitbreiding van de bestaande 
capaciteit is een absolute prioriteit, in het bijzonder omwille van de 
structurele overbezetting. De voorbije twee jaren zijn verschillende 
projecten opgestart, gaande van renovatie tot nieuwbouw. De 
resultaten van de vernieuwingen, zoals in Sint-Gillis, zijn reeds gekend, 
de nieuwbouw zal in 2013 een realiteit zijn. In afwachting van de 
beschikbaarheid van de bijkomende capaciteit is er geopteerd om 
celcapaciteit te huren binnen de inrichting te Tilburg. De voorbije paar 
jaren is deze capaciteit volledig geïntegreerd benut. Het huurcontract 
te Tilburg vervalt in 2013. In functie van de politieke beslissing 
daaromtrent zal een gepast gevolg worden gegeven. 

Het project Sidis-Suite zal een enorme evolutie betekenen voor 
de informatisering van het directoraat-generaal EPI omdat het 
één gecentraliseerd detentiedossier zal realiseren. Deze nieuwe 
toepassing staat ook garant voor een maximale elektronische 
gegevensuitwisseling met de andere ketenpartners van Justitie.
 
Hans Meurisse
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cenTrale Thema’s

het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen (dG ePi) is één 
van de grootste entiteiten binnen de FOd justitie. de organisatie 
bestaat uit een centraal bestuur 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 zij 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.  

de activiteiten en de realisaties van het dG ePi zijn in dit luik 
onderverdeeld in verschillende centrale thema’s. 

05   Centrale thema’s

29   Gevangenissen

100   EPI in cijfers

23   Opleidingscentra



[ 7 ][ 6 ]

oPerationeeL & StrateGiSCH
maNagEmENTplaN
In 2012 liep het eerste mandaat van directeur-generaal Hans Meurisse 
ten einde. De behaalde resultaten zijn een reden tot fierheid. Het 
is enkel door het aanhoudende engagement en de inzet van alle 
medewerkers, ook in turbulente en moeilijke tijden, dat dit mooie 
resultaat behaald werd. Ondertussen werd met een werkgroep het 
nieuwe managementplan opgesteld. 

Het voorbije jaar lag de focus sterk op het verbeteren van de 
dynamische en technische veiligheid en de creatie van bijkomende 
capaciteit zodat gedetineerden in de toekomst in betere  
omstandigheden hun detentie kunnen ondergaan. De resultaten van 
deze inspanningen zullen vooral in 2013 zichtbaar zijn. 

Naar aanleiding van het nieuwe mandaat van de directeur-generaal 
werd met een werkgroep van vertegenwoordigers van verschillende 
gevangenissen en diensten het nieuwe managementplan 2012-
2018 opgesteld. De gedetineerde zal in de toekomst duidelijk in het 
centrum van de aandacht staan.

Na de optimalisering van de steundiensten en de hervorming 
van diensten zoals de Centrale Dienst van de Regie van de 
Gevangenisarbeid en de Psychosociale dienst werd in 2012 de 
hervorming van de Regionale Directie afgerond. De nieuwe structuur 
zal in 2013 worden ingevoerd. 

pRocESmaTIg wERkEN
Zowel binnen de centrale administratie als in de gevangenissen 
gingen medewerkers van start met de beschrijving van hun 
werkprocessen. De grootste uitdaging is de beschrijving van de 
kernprocessen van de gevangenissen. Werkgroepen met collega’s uit 
de gevangenissen van Antwerpen, Turnhout, Dendermonde, Jamioulx, 
Vorst en Namen met ondersteuning van de opleidingscentra schreven 
alle veiligheidsprocessen uit en documenteerden ze.  Het resultaat is 
indrukwekkend en van hoge kwaliteit. Op basis van deze processen 
kunnen alle gevangenissen in 2013 starten met het optimaliseren 
van hun veiligheidsprocessen en het verbeteren van hun manier 
van werken. Dat zal leiden tot een betere dynamische en passieve 
veiligheid en een meer kwaliteitsvolle dienstverlening. 

INfoRmaTIE EN buSINESS 
INTEllIgENcE
Om een beter inzicht te krijgen in de werking van de organisatie, 
een betere opvolging mogelijk te maken en de kwaliteit van de 
beslissingen te verhogen, werd in 2012 hard gewerkt aan het 
verbeteren van de kwaliteit van de informatiebronnen rond detentie, 
personeel, financiële middelen en gevangenisarbeid. Dankzij deze 
inspanningen en de betere gegevens kan in 2013 worden gestart 
met de creatie van boordtabellen, kerngetallen en indicatoren die 
verschillende belanghebbenden, zowel intern als extern, kunnen 
consulteren.

vEIlIghEId IN dE gEvaNgENISSEN: EEN pRIoRITEIT!
De gevangenissen kampen niet alleen met overbevolking, maar werden de afgelopen tijd ook geconfronteerd met ernstige incidenten, zoals 
gijzelingen, ontvluchtingen en ordeverstoring. Vaak gingen deze gepaard met geweld. Om de veiligheid in de gevangenissen beter te kunnen 
garanderen, werkte het DG EPI een methode uit om risicogedetineerden, gedetineerden die een risico zijn voor de veiligheid, te screenen en beter op 
te volgen. Ook werd een uniforme procedure bij gijzelingen uitgewerkt en het beleid hierrond aangepast.  

Risicogedetineerden

Een multidisciplinaire werkgroep ontwikkelde een beheers-
en opvolgsysteem om op basis van een aantal vaste criteria de 
gedetineerden met een risicoprofiel binnen de gevangenissen te 
identificeren en te lokaliseren. Risico op ontvluchting, extreem fysiek 
geweld, leiderschap bij opstanden, lidmaatschap van een bende intra 
muros evenals risicopersonaliteiten en de aard van de gepleegde 
feiten zijn daarbij de belangrijkste criteria. 

Een procedure om gedetineerden toe te voegen aan de risicolijst 
werd uitgewerkt. Het is de gevangenisdirectie die voorstelt om een 
gedetineerde op de lijst te plaatsen. Na een advies van de dienst 
Interne Rechtspositie, neemt de Regionale Directie de beslissing. 
Ook schrapping van de lijst gebeurt op basis van een gemotiveerd 
voorstel van de gevangenisdirectie. De dienst ICT ontwikkelde een 
webbased tool om de procedures automatisch en dus efficiënter te 
laten verlopen. Deze kreeg de naam Epirisk en zal in een latere fase 
toegankelijk zijn voor de lokale directieleden. 

Voor de groep risicogedetineerden wordt ook een gestructureerd en 
coherent detentiebeheer uitgewerkt. Een aangepaste omkadering en 
een geïndividualiseerd adequaat regime voor elke risicogedetineerde 
moeten de detentie in veiligere omstandigheden laten verlopen. 
Het DG EPI zet zo een stap vooruit op vlak van een gedifferentieerde 
strafuitvoering waarbij accenten in het regime worden afgestemd op 
het profiel van de gedetineerde.  

Uniforme procedure bij gijzeling

Om beter antwoord te kunnen bieden op het stijgend aantal 
gijzelingen sinds 2009, evalueerde het DG EPI het beleid hierrond en 
paste het aan. 

Het departement werkte samen met de politie een duidelijke, 
uniforme en praktische procedure bij gijzelingen uit. Dat moet 
leiden tot een betere samenwerking en een snellere interventie. In 
de procedure worden alle te volgen stappen vanaf het begin van de 
gijzeling tot de aankomst van de politie in de gevangenis vastgelegd. 
De focus ligt op de continue bescherming van de fysieke integriteit 
van de gegijzelden en andere betrokkenen. 

Het beleid rond gijzeling kadert binnen de visie op integrale veiligheid 
die binnen het DG EPI werd uitgewerkt. De veiligheid van zowel 
de maatschappij, het personeel als de gedetineerden staan daarin 
centraal. Het bouwt voort op de bestaande veiligheidsvoorschriften 
binnen de inrichtingen en sluit aan bij andere initiatieven zoals de 
identificatie en het beheer van risicogedetineerden, de oprichting van 
interventieteams, het beleid rond conflict- en agressiebeheersing en 
de nood- en interventieplannen. 

Uniforme interventietechnieken

Preventie, beheersing en nazorg zijn de pijlers van het beleid om 
conflict en agressie tussen gedetineerden onderling, en tussen het 
personeel en de gedetineerden veilig en snel te beheersen. De nadruk 
ligt op preventie.  Zo probeert het gevangenispersoneel eerst met 
de gedetineerde te praten. Alle medewerkers krijgen daarvoor een 
opleiding van een interne trainer. In het theoretisch deel leren zij onder 
meer over communicatie tijdens conflicten, omgaan met agressie 
en over de verschillende fasen van een conflict. In het praktisch deel 
leren de trainers hun collega’s een aantal basistechnieken om zich te 
wapenen bij agressie. 

Doorheen de tijd bleek dat de aangeleerde technieken niet meer 
overal dezelfde waren. Een werkgroep moet voor uniformiteit zorgen 
door een aantal technieken te selecteren die overal op dezelfde manier 
zullen worden aangeleerd. 
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Startschot voor Sidis-Suite
In het najaar van 2012 ging het project ‘Sidis-Suite’ van start. Dat 
computerprogramma zal het detentiebeheer moderniseren en het 
gevangenispersoneel ondersteunen in hun dagelijks administratief 
en operationeel werk. Sidis-Suite zal in een eerste fase de bestaande 
programma’s Sidis, Griffie en Access vervangen. In tegenstelling tot de 
oude programma’s is Sidis-Suite een centrale applicatie die gegevens-
uitwisseling mogelijk maakt en lokaal toegankelijk is. De gegevens 
van een gedetineerde moeten slechts éénmaal worden ingevoerd 
en zijn daarna voor alle inrichtingen beschikbaar. Niet alleen interne, 
maar ook externe partners hebben toegang tot Sidis-Suite, wat de 
samenwerking en de dienstverlening ten goede komt. Resultaat is een 
meer betrouwbare en vlottere informatiedoorstroming voor interne 
en externe partners en een efficiënter beheer van de bewegingen van 
de gedetineerden (opsluitingen, vrijlatingen, transfers, penitentiaire 
verloven, enz.).

EEN modERNER dETENTIEbEhEER

Eenvoudigere strafbecijfering
Een modern detentiebeheer houdt ook een uniforme strafbecijfering 
in, transparant en conform de wetgeving. In december 2012 verscheen 
daarom een nieuwe ministeriële omzendbrief die de berekening 
van de toelaatbaarheidsdatum voor voorwaardelijke en voorlopige 
invrijheidstelling vereenvoudigt.

dRugShoNdEN IN dE gEvaNgENIS
Om het drugsgebruik bij gedetineerden en de drugssmokkel in de 
gevangenissen terug te dringen, vinden er voortaan in elke inrichting 
maandelijks één of meer controles met drugshonden plaats. Vroeger 
gebeurde dat nooit of slechts enkele keren per jaar. 

In oktober 2012 legde het DG EPI in een samenwerkingsovereenkomst 
met de federale politie vast dat het zeven jaar lang budget ter 
beschikking stelt om beroep te kunnen doen op hun drugshonden en 
begeleiders voor deze acties.

Door de controles met drugshonden op te voeren, wil het DG EPI in de 
eerste plaats het aanbod aan drugs in de gevangenissen doen dalen. 
Veel drugs worden immers (binnen)gesmokkeld en de drugsmarkt 
in de gevangenissen is sterk aanwezig. De drugshonden voeren drie 
soorten controles uit: controle van de gedetineerden, controle van de 
cellen en gemeenschappelijke ruimtes en controle van de bezoekers. 

De inzet van drugshonden maakt deel uit van een geïntegreerd 
drugsbeleid in de gevangenissen. Naast veiligheid en controle gaat 
immers ook aandacht uit naar drugbegeleiding. 

Sla mET hET dg juSTITIEhuIzEN
Gezien de complexe samenwerking tussen het DG Justitiehuizen (DG 
MJH) en de psychosociale diensten en de gevangenisdirecties van 
het DG EPI, hebben medewerkers van deze diensten referentiekaders 
nodig die de concrete samenwerkingsmodaliteiten vastleggen, 
de dienstverlening en de verwachte resultaten omschrijven en de 
procedures verduidelijken: wie doet wat, volgens welke procedures en 
binnen welke termijnen.

Om de samenwerking tussen het DG EPI en het DG MJH te verbeteren, 
valideerden de directeuren-generaal van beide departementen een 
Service Level Agreement (SLA). De SLA verduidelijkt de concrete 
samenwerkingsmodaliteiten op het lokale niveau bij bepaalde 
strafuitvoeringsmodaliteiten. De SLA geeft duidelijke instructies 
over het geven van informatie (type, kanaal, termijn) en garandeert 
uniformiteit in de samenwerking tussen de verschillende partijen. Ook 
het overleg op lokaal en federaal niveau wordt erin gepreciseerd. 

Lokale chefs per zone

Zo goed als elke zone beschikt voortaan over een lokale chef. 
De aanduiding van een hiërarchische verantwoordelijke van de 
veiligheidsbeambten per zone was een van de doelstellingen van het 
protocol. De lokale chef fungeert als intern en extern aanspreekpunt 
en neemt ook extra logistieke en administratieve taken op zich. 
Tegelijkertijd blijft hij de taak van veiligheidsbeambte op zich nemen 
onder de verantwoordelijkheid van de politiediensten.

Administratieve standplaats voor beambten

Het Veiligheidskorps zette zich in om meer beambten een 
administratieve standplaats te geven. Zo namen de beambten van de 
zone Hasselt hun intrek in het gebouw naast de gevangenis en zijn in 

eFFiciËntere WerKinG van het 
veiliGheidsKOrPs
in 2012 werkte het veiligheidskorps verder aan de 
uitvoering van het protocol 345. dat akkoord gaat over de 
herstructurering van de dienst en werd twee jaar geleden 
met de syndicale organisaties gesloten. het bevat een reeks 
voorstellen die een betere rendabiliteit en een meer uniforme 
werking toelaten en ook een intern administratief beheer en 
een bredere dienstverlening mogelijk maken.

Tongeren, Brussel en Mechelen de eerste maatregelen tot huisvesting 
genomen. Daarnaast werden de bestaande lokalen in verschillende 
zones uitgerust met nieuwe pc’s en de nodige aansluitingen voorzien 
zodat medewerkers hun administratieve taken beter kunnen uitvoeren.

  
ASTRID

Na Brugge en Basse Meuse maken nu ook de eenheden in Hasselt 
en Mons gebruik van het radiosysteem ASTRID. Om transfers van 
gedetineerden veiliger te laten verlopen, sloot het Veiligheidskorps 
zich aan op het ASTRID-netwerk. Beambten kunnen zo gemakkelijk 
communiceren met collega’s en met politiediensten en transfers 
worden via de radio opgevolgd. 

cRISISmaNagER vooR SaNERINg 
fINaNcIëN gEzoNdhEIdSzoRg
De dienst Gezondheidszorg van de Gevangenissen werd in het derde 
trimester van 2012 geconfronteerd met ernstige betalingsproblemen. 
Aan de basis van deze problemen liggen onder meer een gebrek aan 
middelen, een ondoorzichtige beheersstructuur en geen controle op 
kosten in externe instellingen die ten laste zijn van het budget van 
de FOD Justitie. Vooral de kosten verbonden aan de plaatsing van 
geïnterneerden springen in het oog. 

Een crisismanager werd aangesteld om de budgettaire situatie uit 
te klaren en om de verschillende statuten en contracten binnen de 
dienst te stroomlijnen. Dankzij de inzet van alle medewerkers van de 
dienst, zowel op het terrein als binnen de centrale administratie, kon 
een kwaliteitsvolle zorg-en dienstverlening toch worden gegarandeerd 
tijdens deze moeilijke periode. 

ToEpaSSINg vaN dE wET op dE 
EXTERNE REchTSpoSITIE oNdER dE 
loEp

Op 1 februari 2007 trad de wet op de externe rechtspositie in werking. 
Na vijf jaar was het tijd om de toepassing ervan te evalueren. Om een 
beter inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces bij de toekenning 
van strafuitvoeringsmodaliteiten analyseerde het Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie (N.I.C.C.), in opdracht van het DG 
EPI, hoe de lokale gevangenisdirecties en de directie Detentiebeheer 
deze wet toepassen. 

Als vertrekpunt werden twee onderzoeksvragen geformuleerd: 

 > Hoe en op welke basis formuleren de gevangenisdirecteurs
 en de directie Detentiebeheer hun adviezen en beslissingen over
 uitgaansvergunningen en penitentiair verlof? Welke informatie
 gebruiken zij om tot een uiteindelijke beslissing te komen?

 > In welke mate verschillen de adviezen van de directeurs en de
 beslissingen van de directie Detentiebeheer en waarom? 

Twee onderzoekers van het N.I.C.C. voerden gesprekken met 
beleidsverantwoordelijken en verspreidden een vragenlijst aan de 
inrichtingshoofden, regimedirecteurs en medewerkers van de directie 
Detentiebeheer. Daarnaast werden ook een tweehonderdtal dossiers 
van gedetineerden onder de loep genomen en de adviezen hierin 
besproken. Het onderzoek werd afgerond en in het voorjaar van 2013 
worden de resultaten verwacht. 
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PerSoneeL

Zowel medewerkers als gedetineerden die in de gevangenissen 
werken, beschikken voortaan over professionele werkkledij. 
De afdeling Aankopen van de dienst Begroting, Aankopen en 
Boekhouding sloot in oktober 2012 een contract voor de levering 
van aangepaste kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
voor alle afdelingen en werkposten binnen de inrichtingen. In 2011 
werden al overeenkomsten gesloten om specifieke kledij te voorzien 
voor zowel verpleegkundigen als voor medewerkers en gedetineerden 
werkzaam in de keuken. Een evaluatie maakte duidelijk dat het 
personeel hierover meer dan tevreden is. 

Sinds eind 2012 beschikt een beperkte groep medewerkers van de 
gevangenissen van Andenne, Hasselt, Lantin en Leuven-Centraal 
over een bekwaamheidsattest BA4. Dat attest bewijst dat zij op een 
veilige manier kunnen werken op de elektrische installaties in hun 
gevangenis. Zij volgden hiervoor een opleiding gegeven door een 
medewerker van hun inrichting die als interne trainer was opgeleid 
door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Met deze attesten zet het DG EPI een belangrijke stap vooruit op vlak 
van een correcte toepassing van de reglementering rond welzijn op 
het werk. Op 17 januari 2013 vond op het hoofdbestuur in Brussel een 
officiële diploma-uitreiking plaats in aanwezigheid van de directeur-
generaal EPI en de directeur-generaal van de Algemene Directie 
Humanisering van de Arbeid van de FOD WASO.

Attest BA4
Personeelsleden met een attest BA4 zijn opgeleid over de risico’s van 
werken op elektrische installaties en kunnen eenvoudige procedures 
veilig op deze installaties uitvoeren. Het attest is beperkt tot specifieke 
installaties in een bepaalde inrichting.

Opleiding veilig werken
De FOD WASO werkte een opleiding veilig werken op elektrische 
installaties uit volgens het train-the-trainer principe om een aantal 
medewerkers van de gevangenissen op te leiden tot interne trainer. 

GeWijziGde reGelinG Over 
verlOF vOOraFGaand aan 
PensiOen
door de gewijzigde pensioenreglementering werd voor het 
gevangenispersoneel de leeftijd om te kunnen genieten van 
vervroegd pensioen verhoogd en de loopbaanvoorwaarden 
opgetrokken. deze pensioenhervorming had logischerwijze 
ook gevolgen voor de regeling rond verlof voorafgaand aan 
pensioen. het koninklijk besluit van 28 september 2003 werd 
in overeenstemming gebracht met de nieuwe wettelijke 
bepalingen en overgangsmaatregelen werden getroffen. 

oplEIdINg pSYchopaThIE EN 
RISIcoTaXaTIE 
De Centrale Psychosociale dienst organiseerde een 
ééndaagse opleiding om rechters en assessoren van de 
strafuitvoeringsrechtbanken evenals de substituut-procureurs des 
Konings en de criminologen gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken 
kennis te laten maken met de laatste ontwikkelingen in het 
wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie, de behandeling ervan 
en hen tools aan te reiken op het vlak van risicotaxatie. In het bijzonder 
werd aandacht geschonken aan veel voorkomende misvattingen over 
het psychopathie-construct (zoals verwante/verwarrende begrippen, 
de mythe van onbehandelbaarheid/onveranderbaarheid, enz.). Op het 
einde van de dag vond een discussie plaats en legde de dienst een 
voorstel van rapportage voor over psychopathie en risicotaxatie. 

In navolging van het succes van deze opleiding vindt in 2013 een 
soortgelijke opleiding plaats voor de rechters verbonden aan de 
correctionele rechtbank van Gent.  

De dienst Personeel en Organisatie zette zich in voor het project 
Capelo van de federale overheid en ging van start met het 
elektronisch ingeven van alle loon- en loopbaangegevens van het 
gevangenispersoneel. Capelo staat voor Carrière publique électronique 
of Elektronische loopbaan overheid. Het doel is de creatie van een 
centrale loopbaangegevensbank voor de overheidssector. 

cENTRalE loopbaaNgEgEvENSbaNk

Op basis van de gegevens die de dienst P&O invoert, stelt de 
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) het pensioendossier 
op. Papieren dossiers zijn verleden tijd. De databank is niet alleen 
een nuttig HR-instrument, maar zorgt ook voor administratieve 
vereenvoudiging en proactieve en interactieve pensioensinformatie 
en –communicatie. De personeelsdienst startte met de dossiers van de 
oudste werknemers en werkt verder naar de jongeren. 

EERSTE aTTESTEN vEIlIg wERkEN op ElEkTRISchE  INSTallaTIES

Het gamma aan persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat uit 43 
artikelen die het hele lichaam beschermen en die aangepast zijn 
aan de risico’s van de verschillende functies in de gevangenissen. De 
afdeling Aankopen werkte samen met de Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het werk om per werkpost de risico’s te bepalen 
evenals de veiligheidsnorm waaraan de PBM moesten beantwoorden. 

Zij kregen een pedagogische opleiding in het opleidingscentrum van 
het DG EPI en een technische opleiding in de Demowerkplaatsen voor 
Veilig Werken van de FOD WASO. Het DG EPI beschikt momenteel over 
11 Nederlandstalige en 5 Franstalige trainers.

In het najaar 2012 gingen de interne trainers van de vier 
pilootgevangenissen (Andenne, Hasselt, Lantin en Leuven-
Centraal) van start met de basisopleiding voor de penitentiair 
bewakingsassistenten ploegchef en gelijkgestelden. De opleiding 
vond plaats in de gevangenis zelf en bestond uit een theoretisch 
deel en een praktisch deel met simulatie op de werkposten van de 
deelnemers.

Samenwerkingsovereenkomst met de FOD WASO
De samenwerking tussen de FOD Justitie en de FOD WASO gaat 
verder dan dit project. Om het welzijn op de werkvloer te verbeteren 
en een correcte toepassing van de welzijnswetgeving te verzekeren, 
sloten de FOD Justitie en de  FOD WASO in december 2009 immers 
een samenwerkingsovereenkomst. Met dat akkoord engageert de 
FOD WASO zich om de verschillende departementen binnen Justitie 
te ondersteunen bij de correcte toepassing van de welzijnswetgeving. 
In een eerste fase ligt de focus op het DG EPI en dan vooral op de 
elektrische installaties in de inrichtingen.

wERkklEdIj EN pERSooNlIjkE bESchERmINgSmIddElEN

admINISTRaTIEvE pRocEduRES 
vooR vEIlIghEIdSbEambTEN op 
puNT
In 2012 stelden de lokale chefs van het Veiligheidskorps de 
administratieve procedures voor de beambten op punt.  Naast de 
procedure om verlof aan te vragen en toe te kennen, schreven ze een 
procedure uit over de organisatie van het gezondheidstoezicht. Op 
papier werd duidelijk vastgelegd en beschreven hoe de beambten 
worden uitgenodigd voor het medisch controleonderzoek bij Empreva 
en voor de halfjaarlijkse tuberculinehuidtest bij de Vlaamse Vereniging 
voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding. Dankzij 
een duidelijke omschrijving van de rol van de verschillende actoren op 
het terrein en een betere samenwerking met de externe partners kon 
het Veiligheidskorps de medische onderzoeken van haar beambten 
beter opvolgen. 

Wat verandert er? 

Het verlof voorafgaand aan het pensioen blijft nog steeds beperkt 
tot een maximum van vijf jaar vóór de datum van toelating tot het 
vervroegd pensioen. Ambtenaren moeten bovendien voldoen aan 
twee voorwaarden: zij moeten 40, 41 of 42 jaren in dienst zijn (inclusief 
de vijf jaren verlof ) en moeten hun laatste vijftien dienstjaren gewerkt 
hebben in een penitentiaire inrichting in één van de in het besluit 
genoemde graden. De minimumleeftijd om een aanvraag te kunnen 
indienen was 55 jaar in 2012 en wordt geleidelijk, per schijf van zes 
maanden, opgetrokken naar 57 jaar in 2016. 

Medewerkers krijgen bovendien niet langer automatisch een toelage. 
Op aanvraag zal deze vijf jaar voor de toelaatbaarheidsdatum hetzij van 
het vervroegd pensioen, hetzij van het pensioen op 65 jaar toegekend 
worden. 
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Gedetineerden

Aangezien de gedetineerdenbevolking blijft stijgen, is het belangrijk 
om optimaal gebruik te maken van de opvangcapaciteit in een 
open regime. In 2010 werd daarom een werkgroep opgericht om 
het standaardregime in een open inrichting (OPI) te definiëren en te 
bepalen hoe gedetineerden toegang kunnen krijgen tot de OPI en tot 
de verschillende activiteiten. Dat moet leiden tot meer transparantie 
over de activiteiten buiten de muren en tot een vlottere doorstroming 
van gedetineerden van gesloten naar open inrichtingen. 

Medewerkers van de Regionale Directies, de directie Detentiebeheer 
en de directies van de open inrichtingen (het penitentiair 
schoolcentrum Hoogstraten, het penitentiair landbouwcentrum 
Ruiselede, het detentiecentrum Saint-Hubert en het penitentiair 
schoolcentrum Marneffe) zetten in 2012 mooie resultaten neer. De 
werkgroep maakte een inventaris van de bestaande activiteiten in de 
open inrichtingen en werkte een goedkeuringsprocedure uit voor 
nieuwe activiteiten evenals een aanmeldingsprocedure voor deelname 

TERbESchIkkINgSTEllINg vaN dE 
STRafuITvoERINgSREchTbaNk
Op 1 januari 2012 trad de wet van 26 april 2007 in werking die 
de terbeschikkingstelling van de regering vervangt door de 
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). 
Deze wet voorziet dat de terbeschikkingstelling een bijkomende 
straf is die in bepaalde gevallen door de strafrechter kan of moet 
worden opgelegd. Dat betekent dat een veroordeelde na het einde 
van zijn hoofdvrijheidsstraf voor een periode van vijf tot vijftien 
jaar onder toezicht komt te staan van de SURB. Deze kan beslissen 
om de terbeschikkingstelling uit te voeren onder de vorm van een 
vrijheidsbeneming of via een invrijheidstelling onder toezicht.

De dienst Juridische en Conceptuele Ondersteuning stelde een 
ministeriële omzendbrief (nr. 1813 van 18 november 2011) op om 
de gevangenisdirecties te informeren over de procedure die moet 
worden gevolgd voor veroordeelden die ter beschikking zijn gesteld 
van de strafuitvoeringsrechtbank. Er vond ook een overleg plaats 
met het College van Procureurs-generaal om de standpunten van de 
penitentiaire administratie en het openbaar ministerie zoveel mogelijk 
op elkaar af te stemmen.

vloTTERE dooRSTRomINg NaaR opEN INRIchTINgEN
aan activiteiten buiten de inrichting. Aangepaste classificatieregels 
werden opgesteld en uitgetest binnen enkele gevangenissen. Deze 
nieuwe regels en de bijhorende procedures zullen via een collectieve 
brief verder verspreid worden.

De werkgroep maakte ook over elke open inrichting brochures op 
om zowel het personeel als de gedetineerden en hun familie zo 
goed mogelijk te informeren over het regime, de activiteiten, de 
opleidingen, de toelatingsvoorwaarden en de bezoekmogelijkheden 
in deze inrichtingen. Op termijn zullen deze binnen alle gevangenissen 
worden verspreid. 

koRTduRENd dRugpRogRamma 
Op de vrouwenafdeling in het penitentiair complex in Brugge ging 
in 2012 het ‘Kortdurend drugprogramma voor druggebruikende 
gedetineerden’ (KDP) van start. Dat programma maakt vrouwelijke 
gedetineerden die drugs gebruiken bewust van de (neven)effecten 
van drugsgebruik,  motiveert hen en biedt hen inzicht in hun 
drugsprobleem. Het is het eerste drugprogramma voor vrouwen in de 
Belgische gevangenissen. 

Eén programmacyclus telt zeven weken waarin wekelijks twee sessies 
plaatsvinden. Na afloop van het programma krijgen de gedetineerden 
een certificaat van deelname. Het KDP is gestoeld op een gelijkaardig 
programma dat bestaat in gevangenissen in het Verenigd Koninkrijk 
waar het haar effect op vlak van reductie van drugsgebruik en recidive 
bewees. 

Het programma zal op termijn ook op de mannenafdeling in de 
gevangenis van Gent worden opgestart. Twee medewerkers van 
de dienst Gezondheidszorg volgden daarom een workshop over 
motivationele gespreksvoering en terugvalpreventie.

Sinds 2012 beschikt het DG EPI over twee extra zorgcoördinatoren die 
meewerken aan de uitbouw van een geïntegreerd zorgcircuit voor 
de geïnterneerden. Zij slaan een brug tussen de FOD Justitie en het 
externe hulpverleningscircuit. In totaal zijn er nu drie.  
 
Om dat zorgcircuit uit te bouwen moeten verschillende acties worden 
ondernomen:  

 > registratie van geïnterneerden: op uniforme wijze de 
 geïnterneerdenpopulatie ressorterend onder de diverse 
 Commissies tot Bescherming van de Maatschappij in kaart brengen 
 om een beter zicht te hebben op hun profiel en zorgbehoeften.

 > uitwerking van een ‘Forensische sociale kaart’ om vraag en aanbod 
 beter op elkaar af te stemmen

 > wisselwerking tot stand brengen tussen de lokale psychosociale 
 diensten, zorgequipes en de externe hulpverleningsdiensten door 
 goede samenwerkingsafspraken te maken

 > uitbouw van een netwerk met partners binnen de externe 
 hulpverlening

gEïNTEgREERd zoRgcIRcuIT vooR gEïNTERNEERdEN

Na de kick-off van de mesoteams in Brugge en Marneffe in april 2011, 
gingen na een positieve evaluatie de mesoteams in Hasselt en Lantin 
van start in september 2012. Het team in Hasselt is verantwoordelijk 
voor de organisatie van de gevangenisarbeid in de inrichtingen in 
Hasselt, Leuven-Centraal, Leuven Hulp, Mechelen en het gesloten 
federaal centrum in Tongeren. Het mesoteam in Lantin staat in voor 
de inrichtingen in Lantin, Verviers, Saint-Hubert, Arlon en het centrum 
voor sociaal verweer in Paifve. 

In totaal moeten in de toekomst zes mesoteams over het ganse 
land de tewerkstelling van gedetineerden in telkens vier tot 
zeven gevangenissen coördineren op technisch, commercieel 
en administratief vlak. Elk team bestaat uit een teamleider, twee 
technisch-commercieel medewerkers en een administratieve ploeg. 
Ondersteund door de coördinatiecel van de centrale dienst van de 
Regie van de Gevangenisarbeid verkennen deze teams de markt om 
aannemers te werven en focussen zij zich op de commerciële aspecten 
van gevangenisarbeid.

De mesoteams zijn de schakel tussen de centrale dienst van de 
Regie van de Gevangenisarbeid in Brussel en de werkhuizen in de 
gevangenissen. Zij moeten de doelstellingen van de administratie 
en die van de aannemers zoveel mogelijk in overeenstemming 
brengen en zijn belast met de harmonisatie van de handelswijzen 
en van de structuur die moet worden opgezet. Om zoveel mogelijk 
gedetineerden aan het werk te kunnen stellen en dus industriële 
activiteiten in de werkhuizen te ontwikkelen, zetten de teams zich 
in om nieuwe klanten aan te trekken. Hun dagelijks werk bestaat 
uit ontmoetingen met bestaande klanten, actieve prospectie en 
deelname aan beurzen. Het harde werk loonde. De commerciële 
medewerkers in Hasselt sloten niet minder dan 13 nieuwe contracten 
met privé-aannemers en vernieuwden achttien bestaande contracten 
met bedrijven. Een partnership met de vzw Heemschut, museum 
voor de Oudere Technieken, gaf bovendien de productiviteit in het 
scanningswerkhuis een nieuwe boost. In Lantin is de samenwerking 
met sommige reeds bestaande klanten nieuw leven ingeblazen, 
werden zes nieuwe klanten gevonden en nog een project ontwikkeld 
rond de kaasmakerij in het detentiecentrum in Saint-Hubert. 

mESoTEamS vaN STaRT IN haSSElT EN laNTIN

Kaashandel in 
detentiecentrum saint-
hubert 

de boerderij van het detentiecentrum in saint-hubert 
produceert al meer dan 100 jaar melk. door de onzekere 
toekomst van de zuivelsector en de afschaffing van de 
productiequota in 2013 en 2014 kozen het centrum en de 
regie van de Gevangenisarbeid er in 2011 voor om boter te 
maken van de melk en deze te verkopen aan de keuken, de 
kantine en de medewerkers. een lokaal werd aangepast aan 
de haccP-normen en uitgerust met tweedehandsmateriaal. 
een technisch assistent, die vroeger landbouwer was, legde 
het productieproces uit en nam de leiding. Omwille van het 

succes staat er voortaan ook verse kaas op het menu. twee 
medewerkers van de boerderij leerden tijdens een opleiding tot 
kaasmeester in een provinciale landbouwschool de kneepjes 
van het vak. de kaasproductie bereikte kruissnelheid in 2012. 
door het grote succes van de zuivelproducten werd beslist om 
te investeren in een hightech kaasmakerij en in professioneel 
materiaal zoals een kaaskuip. 

in totaal volgden vier medewerkers een opleiding over 
kaasproductie. de kazen ‘Petit hubert’ en de ‘Frais d’hubert’ 
zullen binnenkort in de meeste Franstalige penitentiaire 
inrichtingen geleverd kunnen worden. eén van de drijfveren 
van het detentiecentrum was om ambachtelijke producten 
van hoge kwaliteit te produceren en gezonde kazen uit 
de ardennen aan te bieden, zonder bewaarmiddelen en 
additieven. 
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inFraStruCtuur & MateriaaL
bouw NIEuwE gEvaNgENISSEN volop aaN dE gaNg
Het voorbije jaar werden belangrijke stappen gezet in de realisatie van het Masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in betere omstandigheden. 
Dat plan moet de overbevolking in de Belgische gevangenissen aanpakken en het welzijn van de gedetineerden verbeteren. In 2012 werd het 
startschot gegeven voor de bouw van de gevangenissen in Beveren en Leuze-en-Hainaut en gaan de werken in Marche-en-Famenne volop verder. 

 > start bouw op 6 maart 2012
 > consortium: BAM PPP
 > 312 plaatsen + nationaal transfer complex
 > ingebruikname voorzien voor maart 2014

 > start bouw op 13 september 2012
 > consortium: Future Prisons
 > 312 plaatsen 
 > ingebruikname voorzien voor juli 2014 

 > start bouw in 2011
 > consortium: Eiffage Benelux - Eiffage - DG Infra+
 > 312 plaatsen
 > ingebruikname voorzien voor november 2013behandelInG van GeschIllen

De dienst Juridische en Conceptuele Ondersteuning (DJCO) behandelt 
penitentiaire geschillen zowel voor de Raad van State (waar zij de 
Belgische Staat vertegenwoordigt) als voor de rechtscolleges van de 
rechterlijke orde. De meeste geschillen worden in het voordeel van 
de Belgische Staat beslecht. Na afloop bezorgt zij een analyse van de 
beslissing aan de betrokken gevangenis en aan de Regionale Directie 
waarin de focus ligt op wat beter kan. 

Minder nationale geschillen

Het aantal geschillen kende in 2012 een gevoelige daling. 
Gedetineerden spanden slechts 128 procedures aan tegen de 
Belgische staat, terwijl dat er in 2011 nog 165 waren en in 2010 zelfs 
216. Enerzijds de verdere inwerkingtreding van de basiswet en de 
duidelijkheid op het terrein die daarmee gepaard gaat en anderzijds 
de toegenomen ervaring en de uit voorgaande procedures getrokken 
lessen liggen hoogstwaarschijnlijk aan de basis daarvan.

Geïnterneerden niet op hun plaats in de gevangenissen
Behalve procedures voor de nationale rechtscolleges, waren er in 2012 
ook een tiental procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. Het gaat om geïnterneerden die (langdurig) in de gevangenis 
opgesloten zijn en daar volgens hen niet de gepaste zorgen krijgen. 
De Belgische Staat werd viermaal veroordeeld. Het Hof wijst op het 
structurele probleem van geïnterneerden die enerzijds door hun 
zorgprofiel niet thuishoren in een gevangenis, maar anderzijds niet 
opgenomen geraken in het externe zorgcircuit. Voor deze procedures 
treedt de juridische dienst op in steun van de dienst Rechten van de 
Mens van het DG Wetgeving. 

TuSSENSTaaTSE ovERbRENgINg NaaR maRokko

In 2012 werden voor het eerst Marokkaanse gedetineerden 
overgebracht naar hun thuisland om daar hun gevangenisstraf uit te 
zitten. Het akkoord tussen België en Marokko hierover dateert al van 
1997 maar de uitvoering kende problemen omdat gedetineerden 
hun toestemming moesten geven. Dankzij een aanvullend protocol is 
gedwongen repatriëring nu mogelijk. 

schade aan Goederen van 
GedeTIneerden

De dienst Juridische en Conceptuele Ondersteuning behandelt sinds 
2009 de dossiers over schade aan goederen van gedetineerden. 
De FOD Justitie moet een schadeloosstelling betalen wanneer 
in de gevangenis gedeponeerde goederen (in de vestiaire, bij de 
boekhouding, bij een overbrenging, enz.) verdwijnen of worden 
beschadigd of wanneer een goed dat de gedetineerde bij zich 
draagt of in zijn cel heeft, wordt beschadigd door een fout van een 
personeelslid (bijvoorbeeld tijdens een fouille) of een gebrek aan het 
gebouw (bijvoorbeeld een beschadigd elektrisch apparaat door een 
waterlek).

De gevangenisdirectie bezorgt de vorderingen tot schadeloosstelling 
van de gedetineerden aan de DJCO. Die vorderingen moeten 
vergezeld zijn van een toelichting over de beschadiging of verdwijning, 
de aankoopfacturen, een inventaris die bewijst dat het goed werd 
gedeponeerd bij een dienst van de gevangenis, enz. Op basis van deze 
informatie onderzoekt de dienst of een schadeloosstelling kan worden 
toegekend en wordt het dossier voor beslissing aan de voorzitter van 
het directiecomité voorgelegd.

In 2012 werden 142 dossiers behandeld. In 93 dossiers werd de 
staat aansprakelijk gesteld en werd een schadeloosstelling aan de 
gedetineerde betaald. 33 vorderingen werden afgewezen en 16 
dossiers waren eind januari 2013 nog in behandeling. In totaal werd 
13 787,04 euro toegekend als schadeloosstelling.

Beveren

Leuze-en-Hainaut

Marche-en-Famenne 
De dienst Interne Rechtspositie neemt het voorbereidende werk 
voor haar rekening. Zij selecteert de Marokkaanse gedetineerden 
die in aanmerking komen voor een overbrenging zonder 
instemming en voert voor de effectieve overbrenging een 
bijkomende risicoanalyse uit. 

Copyright Regie der Gebouwen

Copyright Regie der Gebouwen

Copyright Regie der Gebouwen
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bETERE vEIlIghEId daNkzIj mETaaldETEcTIEpoRTIEkEN
Om de veiligheid in de gevangenissen te verbeteren, kocht het DG EPI 
tien nieuwe metaaldetectieportieken (MDP) aan. Veiligheidsaudits in 
de gevangenissen maakten immers de nood aan extra toestellen op 
bepaalde locaties duidelijk evenals de vervanging van oude of defecte 
toestellen. 

De nieuwe generatie MDP’s zijn gebruiksvriendelijker dan hun 
voorgangers. Zo zijn de toestellen gemakkelijk aan en uit te zetten en 
geven ze duidelijk aan waar eventueel een alarmgevend voorwerp 
zich op het lichaam bevindt. Dankzij voorgeprogrammeerde ijkmaten 
kunnen ze bovendien via een eenvoudige swipe van een badge voor 
verschillende doeleinden worden gebruikt. De nieuwe MDP’s zijn 
bovendien vandaalbestendig en kunnen door multizonering ook 
preciezer worden afgesteld. 

vIdEofoNIE bINNEN EpI
Het gebruik van videofonie in de gevangenissen kent in heel 
wat landen een enorme vlucht. Het beperkt de vaak tijdrovende 
verplaatstingen van gedetineerden, advocaten, familie, ambassadeurs, 
enz. tot een minimum en laat een nauwer contact toe tussen de 
gedetineerde en zijn familie. 

In 2012 zette de directie ICT twee proefprojecten op poten om 
de organisatorische impact van videofonie in de gevangenissen 
te testen. In het penitentiair schoolcentrum van Hoogstraten 
konden gedetineerde papa’s via Skype met hun kind(eren) 
communiceren. Dat initiatief kwam tegemoet aan de vraag van de 
Kinderrechtencommissaris om zo de relatie tussen ouder en kind te 
verbeteren. In samenwerking met de Franse Gemeenschap werd een 
gelijkaardig project opgestart voor jongeren in het gesloten federaal 
centrum in Saint Hubert met familie in het Brusselse. De introductie 
van videofonie in de gevangenissen kreeg een positieve evaluatie en 
op termijn zal worden bekeken hoe andere gevangenissen er gebruik 
van kunnen maken. De technologie Skype zal omwille van technische, 
juridische en veiligheidsredenen niet worden gebruikt.  

NIEuwE compuTERS vooR IEdEREEN!
Sinds oktober 2012 zet de directie ICT zich in om voor alle medewerkers van het DG EPI een 
nieuwe desktop of laptop met besturingssysteem Windows 7 en MS Office 2010 te voorzien. De 
gevangenissen van Oudenaarde en Nijvel beten de spits af en migreerden met succes naar 
de nieuwe gebruikersomgeving. Vervolgens werden in de opleidingscentra van Brugge en 
Marneffe alle computers vervangen. In 2013 is het de beurt aan de centrale administratie 
en de overige gevangenissen. Dankzij de migratie zullen alle medewerkers uniform 
kunnen werken. 

NIEuwE applIcaTIE ofmaN vooR 
oplEIdINgEN vEIlIghEIdSkoRpS
De opleidingscel van het Veiligheidskorps beschikt voortaan over een 
programma om de inschrijvingen voor de voortgezette opleidingen 
over geweldbeheersing vlotter te laten verlopen. De dienst ICT werkte 
nauw samen met de coördinatoren van deze opleidingen om het 
programma, gedoopt OFMan, te ontwikkelen. OFMan is een web-
georiënteerde tool die beschikbaar is op elke computer verbonden 
met het netwerk van Justitie. Sterk punt is de volledig visuele interface, 
die gebruiksvriendelijk is en werkt volgens het ‘drag & drop’-principe. 

waTERSIdE: dE NIEuwE STEk vaN dE cENTRalE dIENSTEN

Alle diensten samen in één groter gebouw
Dankzij de verhuis zijn alle centrale diensten van het departement 
samen in één gebouw gehuisvest, wat de samenwerking ten goede 
komt. Voordien zaten zij immers verspreid over verschillende Brusselse 
locaties. Deze verhuis naar een ruimer gebouw was bovendien 
noodzakelijk om plaats te bieden aan nieuwe medewerkers. De bouw 
van de nieuwe gevangenissen betekent immers een stijgende werklast 
voor de centrale diensten, waarvoor extra personeel noodzakelijk is. 

Flexibele werkplekken en landschapsburelen
Het gebouw telt vijf verdiepingen met enerzijds standaardlokalen 
(zoals kantoren, vergaderzalen en archiefruimtes) en anderzijds 
flexibele werkplekken en landschapsburelen. Er is ook een grote 
perszaal en een ruime cafetaria voor het personeel. 

Als het kriebelt, moet je sporten 
Medewerkers van de centrale administratie kunnen sinds oktober 
2012 één dag per week tijdens de middagpauze aan sport doen. In 
de dojo van het gebouw Waterside geeft de opleidingscel van het 

Veiligheidskorps fitnesslessen op muziek. Het initiatief is een succes en 
wordt zonder twijfel verder gezet!

Expertisecentrum op vlak van geweldbeheersing 
Vooral voor het Veiligheidskorps was de verhuis naar het nieuwe 
gebouw een goede zaak. Het wint aan zichtbaarheid en kan zich 
beter integreren door in hetzelfde gebouw te zijn gehuisvest als de 
andere centrale diensten. Daarnaast beschikt het korps over moderne 
faciliteiten om de voortgezette opleidingen over geweldbeheersing 
professioneel uit te bouwen. Zo zijn er in het gloednieuwe gebouw 
naast kantoorruimtes ook leslokalen, een oefencel en een dojo. 
De opleidingscel van het Veiligheidskorps leert er collega’s van de 
gevangenissen hoe zij op een veilige manier kunnen tussenkomen bij 
conflicten met gedetineerden. De basis is gelegd om een nationaal 
expertisecentrum op vlak van geweldbeheersing uit te bouwen. 

in juni 2012 verhuisden de centrale diensten 
van het dG ePi naar het nieuwe kantoorgebouw  
‘Waterside’ aan de Willebroekkaai 33 in brussel.  

Dankzij het nieuwe programma kunnen de lokale chefs de 
veiligheidsbeambten online en per lesdag inschrijven. Voordien 
gebeurde dat via fax. Dankzij het geïnformatiseerde programma 
hebben de lokale chefs ook een beter zicht op het aantal lesdagen dat 
de beambten nog moeten volgen per jaar, kan men de eigen planning 
beter afstemmen op de voorziene lesdagen en krijgen zij per opleiding 
een aanwezigheidslijst. Bij eventuele annuleringen brengt het 
programma het secretariaat en de chef van de deelnemer onmiddellijk 
op de hoogte. Het secretariaat van het Veiligheidskorps kan in het 
programma de inschrijvingen valideren. 

auTomaTISERINg vaN dE kaNTINE
In de gevangenissen van Lantin, Gent, Leuven-Centraal en Vorst 
verlopen kantinebestellingen van de gedetineerden voortaan veel 
vlotter. Vroeger moesten kantinemedewerkers bestellingen manueel 
invoeren, terwijl dat nu allemaal automatisch gebeurt. Zo maakt de 
gedetineerde een keuze uit de kantinecatalogus, en vult daarna een 
speciaal formulier in waarop hij de code, de prijs, het aantal en een 
beschrijving van de gewenste artikelen noteert. Op het formulier 
staat ook een streepjescode met zijn identificatiegegevens. Tijdens de 
scanning van het formulier controleert het systeem de gegevens van 
de gedetineerde. 

Dankzij een link met Justix kan de gedetineerde niet meer artikelen 
bestellen dan zijn budget toelaat. Justix is het programma waarmee de 
financiën van de gedetineerden worden beheerd.
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CoMMuniCatie
ovERlEgplaTfoRm vooR 
zaakvoERdERS
Om te voorkomen dat de expertise van zaakvoerders in de 
gevangenissen verloren gaat, richtte de Regionale Directie een 
overlegplatform op. Alle zaakvoerders kunnen er kennis delen en met 
elkaar overleggen. Het afgelopen jaar namen immers verschillende 
directeurs van de inrichtingen de functie van zaakvoerder op. Het 
overlegplatform maakt kennis toegankelijk en helpt hen om hun taken 
zo goed mogelijk te doen. 

Tijdens een eerste overleg deelden de senior zaakvoerders hun 
ervaringen en kennis met hun jonge collega’s. Niet alleen de rol 
en de taken van een zaakvoerder kwamen aan bod tijdens het 
tweede overleg, maar de dienst Ondersteuning, Gebouwen en 
Veiligheid en de dienst ICT vertelden ook over hun werking en over 
nieuwe IT-projecten. Tijdens een laatste overlegmoment deelden de 
zaakvoerders best practices op vlak van de informatisering van een 
aantal processen.  

TRaNSpaRaNTIE TRoEf bIj hET vEIlIghEIdSkoRpS!
Om de samenwerking met partners binnen Justitie en de politie te 
verbeteren en meer zichtbaarheid te creëren naar de buitenwereld 
toe, nam het Veiligheidskorps deel aan verschillende opendeurdagen 
binnen de politiezones. Aan de hand van promomateriaal (folders, 
affiches, video’s, enz.) werd de werking van de dienst toegelicht. 

Ook tijdens de nationale feestdag was het Veiligheidskorps van de 
partij. In een eigen stand in het politiedorp op het Poelaertplein 
gaven beambten de bezoekers uitleg over hun job. Het uniform en 
de uitrusting werden tentoongesteld, maar het waren het begeleid 
bezoek aan het cellencomplex en de celwagen die de meeste 
interesse opwekten.  

paRlEmENTaIRE vRagEN
De dienst Juridische en Conceptuele Ondersteuning (DJCO) stelt voor 
de minister ontwerpen op van antwoord op de schriftelijke vragen van 
de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. 
In 2012 stelden de parlementsleden niet minder dan 134 schriftelijke 
vragen over de gevangenisadministratie.

Tal van onderwerpen kwamen aan bod. Op vlak van veiligheid en 
ordehandhaving werden vragen gesteld over de blokkering van gsm’s, 
de ontsnappingen, agressie in de gevangenis, de drugscontroles, 
enz. Andere vragen gingen over de gedetineerden: medische 
follow-up, zelfdoding, invrijheidstelling, opleidingen, penitentiaire 
verloven, aanwezige nationaliteiten, enz. Ook onderwerpen zoals de 
personeelsbezetting en -werving werden aangehaald. Tot slot hadden 
de parlementsleden ook aandacht voor de problematiek van de 
geïnterneerden en het optreden van de commissies tot bescherming 
van de maatschappij.

Naast de DJCO komen ook andere diensten van het DG EPI en de 
vertaaldienst tussen bij het beantwoorden van de parlementaire 
vragen. De minister is de laatste schakel in het proces en keurt het 
antwoord al dan niet goed.  

Rga NEEmT dEEl aaN commERcIëlE EvENEmENTEN

Op 4 en 5 oktober 2012 nam het 
mesoteam Brugge van de Regie 
van de Gevangenisarbeid deel 
aan de 4de editie van de Brugse 
Bedrijvenbeurs (BBB). De BBB is de 
tweede grootste beurs in zijn soort 
in Vlaanderen en wil het dynamisme 
en de samenwerking tussen 
bedrijven uit de regio Noord-West-
Vlaanderen versterken. In totaal 
waren 145 exposanten aanwezig. 
Een levensgrote cartoon van een 
gedetineerde met daarop de slogan 
“Geboeid om te werken” deed de 

stand van het mesoteam opvallen in de smeltkroes van bedrijven en 
trok de aandacht van heel wat bezoekers. Geïnteresseerden konden 
proeven van huisgemaakte kaas van het detentiecentrum in Saint-
Hubert en maakten zo kennis met gevangenisarbeid. Tijdens dat 
hapje en drankje vertelden de standhouders welke soorten arbeid 
gedetineerden kunnen uitvoeren en wat zij voor bedrijven kunnen 
betekenen. De medewerkers spraken ook andere standhouders aan 
om hen kennis te laten maken met gevangenisarbeid. 

 
 

huisFOtOGraaF valt in de 
Prijzen
voortaan beschikt het dG ePi over een eigen huisfotograaf. 
hij legt belangrijke evenementen in de gevangenissen, de 
opleidingscentra en de centrale administratie vast op beeld en 
zal op termijn van elke gevangenis een algemene fotoreportage 
maken die gebruikt kan worden in verschillende publicaties.

2012 was een succesjaar! zijn foto van het centrum in 
de gevangenis van Gent die hij nam voor just news, het 
personeelsmagazine van de FOd justitie, viel tweemaal in de 
prijzen. hij won de ‘Grand Prix’ voor beste foto in een interne 
publicatie van de l’association belge de la communication 
interne, de Franstalige tegenhanger van de belgische 
vereniging voor interne communicatie. en ook op europees 
niveau ging hij met deze eer lopen. Onze huisfotograaf  ontving 
de prijs in november 2012 in zurich uit handen van steve 
doswell, voorzitter van de Federation of european business 
communicators associations. een mooie erkenning van het 
talent binnen ons departement!

de winnende foto geeft een andere blik op de gevangenissen 
ver weg van alle clichés. Komt de foto hiernaast u bekend voor? 
het is de cover van dit jaarverslag!

De mesoteams van Marneffe en Lantin namen eind juli 2012 deel 
aan de openluchtbeurs voor landbouw, bosbouw en agrovoeding in 
Libramont en hadden ook een stand op het salon B2Lux in Marche-en-
Famenne. Zij waren ook aanwezig op populaire evenementen, zoals 
‘Meet in Namur’ en ‘Meet in Liège’, die door de Kamer van Koophandel 
Luik-Namen-Verviers georganiseerd worden. Aan die beurzen nemen 
niet minder dan 3000 bedrijfsleiders deel, die zoeken naar nieuwe 
partnerschappen om hun activiteiten te ontwikkelen. Technisch-
commerciële medewerkers ontmoetten tijdens die evenementen 
talrijke potentiële klanten en spraken met hen over gevangenisarbeid. 
Op de volgende editie, die in juni 2013 plaatsvindt in het stadion van 
Standard Luik, worden meer dan 5000 bedrijfsleiders verwacht. De 
mesoteams zullen er zijn! 
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BudGetMiLieu & duurZaMe ontWiKKeLinG

Besparing … ook op energie!

In de gevangenis van Antwerpen werd de stookinstallatie vernieuwd. 
Deze investering doet de jaarlijkse stookkost met 22 000 euro dalen. 
De installatie werd zodanig aangepast dat de productie van warmte en 
van warm water nu gescheiden verlopen. Met de oude installatie, die 
van 1982 dateert, was dat niet het geval. Ook buiten het stookseizoen 
produceerden de installatie en de collectoren warmte, wat niet 
energiebesparend was. Tijdens de ombouw werd ook een deel van de 
collectoren vervangen en beter geïsoleerd. 

minder Printers en 
FaXtOestellen
Om de operationele kosten voor printers en faxtoestellen te 
verminderen, verving de directie ict de individuele printers 
in de kantoren op de centrale administratie door enkele 
centrale multifunctionele toestellen per verdiep. daarnaast 
maakte ze een inventaris van alle printers en faxtoestellen 
in de gevangenissen om deze op termijn en in overleg met 
de gevangenisdirectie waar mogelijk ook te vervangen door 
multifunctionele toestellen. dat moet enerzijds leiden tot een 
rationalisatie en optimalisatie van de operationele werking en 
anderzijds tot een flinke kostenbesparing. 

gRoEN dENkEN EN doEN!
Net zoals de vorige jaren zette het DG EPI zich in voor het milieu en voor duurzame ontwikkeling. Samen met de Regie der Gebouwen en Fedesco 
investeerde de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling in verschillende energiebesparende initiatieven. Daarnaast deed het departement ook mee 
met de dagen Duurzame Ontwikkeling die oktober groen kleurden.  

Ook de gevangenis van Sint-Gillis bespaart op energie. De 
stookinstallatie met de centrale collector voor de verdeling van 
de verwarming werd vernieuwd evenals het systeem voor de 
warmwaterproductie. De installatie van het nieuwe toestel voor warm 
water was geen sinecure. Het dak moest immers open gelegd worden 
en daarna terug gesloten. Dankzij een goede samenwerking tussen 
het bedrijf en de technische dienst van de gevangenis verliep alles 
vlot. Op termijn zal de centrale stookplaats volledig worden vernieuwd, 
inclusief ketels, branders, nieuwe schoorstenen, verluchtingskap, enz. 
In totaal zullen alle investeringen leiden tot een jaarlijkse besparing van 
rond de 156.360 euro. De kost van de nieuwe installatie zal binnen de 
vijf jaar zijn teruggewonnen. 

Duurzame ontwikkeling in de kijker

Naar goede traditie nam de FOD Justitie ook in 2012 enthousiast 
deel aan de dagen Duurzame Ontwikkeling (DO). Het gaat om 
een jaarlijks initiatief van de POD Duurzame Ontwikkeling om 
ambtenaren te sensibiliseren en te mobiliseren. Medewerkers van 
de centrale administratie en van de buitendiensten konden op vijf 
verschillende data op meerdere locaties deelnemen aan tal van 
activiteiten. De centrale thema’s waren de goede praktijken in de 

gevangenissen op vlak van DO en energie, minder papierverbruik op 
het werk en de duurzame mobiliteit in Brussel in het kader van de 
bedrijfsvervoerplannen. Het penitentiair complex in Brugge en het 
detentiecentrum in Saint-Hubert waren twee van de trekpleisters 
tijdens deze vijfde editie van de dagen DO. 

Op 2 oktober namen zo’n 60 medewerkers van de FOD deel aan 
verschillende ‘groene activiteiten’ in Brugge. Een van de hoogtepunten 
was een bezoek aan het penitentiair complex dat een voorbeeld 
is op vlak van energiebesparing. Sinds november 2010 telt het dak 
immers 2000 zonnepanelen. Deze investering werd voorgesteld en 
andere initiatieven om het energieverbruik te doen dalen besproken. 
Naast een bezoek aan de gevangenis, stonden in Brugge nog een 
bezoek aan het windmolenpark C-Power op het programma evenals 
een fietstocht naar een sorteer- en verbrandingsinstallatie en een 
filmvoorstelling over duurzame ontwikkeling.

Op 4 oktober was het de beurt aan het detentiecentrum van Saint-
Hubert. 45 medewerkers brachten er een bezoek aan de stallen, de 
moestuin en installaties van het landbouwcentrum. Na een lekker 
middagmaal van onder meer verse huisgemaakte kaas trokken zij het 
bos in. Zij leerden meer over bosbeheer en konden het burlen van de 
herten horen.  

mEER ovERhEIdSopdRachTEN vIa dE ElEkTRoNISchE wEg

De afdeling Aankopen van de dienst Budget, Aankopen en 
Boekhouding zette zich in 2012 verder in om aankoopprocedures 
elektronisch te laten verlopen. Het elektronisch beheer van 
overheidsopdrachten, of korter e-Procurement, is een project van 
de FOD P&O die zo streeft naar meer transparantie, administratieve 
vereenvoudiging en efficiëntere aankoopprocedures. 

In 2012 publiceerde de afdeling Aankopen een dertigtal 
overheidsopdrachten via e-Notification, waarvan de helft voor de 
gevangenissen en andere autonome entiteiten van ons directoraat-
generaal. Deze toepassing werd midden 2009 ingevoerd binnen de 
FOD om overheidsopdrachten elektronisch aan te kondigen. 

Sinds eind 2010 maakt de afdeling ook gebruik van e-Tendering 
om offertes elektronisch in te dienen en te openen. Om praktische 
redenen wordt het enkel gebruikt voor overheidsopdrachten 
die op centraal niveau worden gevoerd, en dus niet lokaal in de 
gevangenissen zelf. Vanaf 2013 zal e-Tendering verplicht zijn voor alle 
open procedures.

Grotere 
doeltreffendheid 
en efficiëntie van 

aankoopprocedures

Administratieve 
vereenvoudiging

Betere mededinging 
en verdere 

ontwikkeling 
van actoren 

bij overheidsopdrachten

Transparantie
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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 marneff e voor de Franstalige 
opleidingen. 

het OcPP in brugge voorziet een basisopleiding voor het beginnend 
nederlandstalig penitentiair personeel. het cFPP in marneff e 
neemt deze taak op zich voor de Franstalige personeelsleden. de 
basisopleiding bereidt de personeelsleden voor om hun taak op een 
professionele en gecontroleerde manier uit te voeren. bovendien 
leren zij ook hoe zij gedetineerden kunnen helpen tijdens hun 
voorbereiding op de re-integratie. tijdens de opleiding volgen 
de stagiairs afwisselend opleiding in het opleidingscentrum en in 
verschillende penitentiaire inrichtingen. tijdens hun ‘terreinweken’ 
worden zij begeleid door een mentor. na deze stage treden de 
penitentiair bewakingsassistenten in dienst. 

Om de competenties van zijn personeel permanent te 
ontwikkelen, biedt het dG ePi uiteraard ook voortgezette 
opleidingen aan. in het OcPP merksplas en het cFPP marneff e 
kunnen medewerkers van de gevangenissen zich bijscholen. 

internationaaL

EXpERTISE IN dE bEvRagINg ovER dRugSgEbRuIk

Om de drugsproblematiek in de gevangenissen te monitoren, laat 
de Regionale Coördinatie van het Drugsbeleid om de twee jaar een 
vragenlijst rondgaan bij de gedetineerden. Het DG EPI krijgt zo beter 
inzicht in de aard, de omvang en de evolutie van het probleem. De 
resultaten helpen om beleidskeuzes te funderen en interventies te 
introduceren die aansluiten bij de realiteit. 

focuS op gEwEldbEhEERSINg IN polEN

In mei 2012 namen de coördinatoren van de opleiding 
geweldbeheersing van het Veiligheidskorps samen met enkele 
collega’s van de opleidingscentra deel aan het 12de internationale 
seminarie voor lesgevers in zelfverdediging en interventietechnieken 
in Polen. Ze wisselden er best practices en expertise uit met 
hun buitenlandse collega’s. De meeste deelnemers werkten in 
gevangenissen, bij de politie of het leger. 

De Belgische delegatie maakte er kennis met verschillende technieken 
in geweldbeheersing. De inzet en de techniekbeheersing van de 
coördinatoren van het Veiligheidskorps tijdens de lessen maakten 
zodanig indruk op de organisator dat zij de eer kregen om hun eigen 
zelfverdedigingstechnieken te tonen tijdens het seminarie. 

Dat werk is niet onopgemerkt voorbijgegaan op Europees niveau. 
Sinds 2012 is het DG EPI een samenwerkingspartner van het Europees 
Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. Als expert 
op vlak van de bevraging over drugs in de gevangenissen werkt het 
samen met dat gedecentraliseerd agentschap van de EU aan één 
vragenlijst over drugsgebruik voor alle Europese gevangenissen. 
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In 2012 nam België het voorzitterschap op zich van de European 
Prison Training Academies (EPTA), het Europese netwerk van 
opleidingscentra voor gevangenispersoneel. Dat netwerk doet 
Europese opleidingscentra samenwerken om de basis- en voortgezette 
opleiding voor penitentiair personeel verder te ontwikkelen. Tegelijk 
wil het ook de burger informeren over het gevangeniswezen.

Als voorzitter organiseerde het opleidingscentrum voor penitentiair 
personeel in Marneffe (CFPP) van 12 tot en met 14 september de 
vijfde conferentie van dat Europees netwerk. Ze werkte hiervoor 
nauw samen met de opleidingscentra (OCPP) in Brugge en Merksplas. 
Leden van gevangenisadministraties uit vijftien landen zakten af naar 
Marneffe om de conferentie bij te wonen. 

EpTa houdT vIjfdE coNfERENTIE IN maRNEffE

Het eerste thema dat werd aangesneden was het geweld in 
de gevangenissen en dan vooral het aspect gijzelingen. De 
deelnemers wisselden beste praktijken uit over de opleiding die 
het gevangenispersoneel in hun land krijgt om met geweld en dan 
vooral gijzelingen om te gaan en zich te beschermen. Hoewel de 
aanpak van land tot land verschilt, waren alle deelnemers het erover 
eens dat er lessen moeten worden getrokken uit deze dramatische 
situaties en dat opleidingsprogramma’s moeten worden aangepast. 
Vervolgens kwam de toegenomen radicalisering aan bod waarbij 
een Noorse onderzoeker de resultaten van Europese onderzoeken 
hierover toelichtte. Ten slotte lag de focus op de basisopleiding voor 
penitentiaire bewakingsassistenten (PBA). Hierbij kreeg het initiatief 
van de Belgische opleidingscentra, dat beginners tijdens hun opleiding 
laat bijstaan door een vaste mentor, veel aandacht. 

Na afloop konden de deelnemers de simulatievleugel van het 
CFPP bezoeken. De dag werd afgesloten met voorbeelden van de 
goedlopende samenwerking tussen de lidstaten van de Raad van 
Europa en enkele toekomstperspectieven. In afwachting van de 
volgende conferentie die in juni 2013 in Ierland doorgaat, kunnen de 
EPTA-leden contact houden via Yammer, een online sociaal netwerk. 

Het OCPP en het CFPP werken voortdurend samen om de 
penitentiaire opleiding in al haar facetten (lessen, testen, evaluatie, 
enz.) te verbeteren. Het zijn geen eilandjes, maar communicerende 
vaten. De opleidingscentra staan in nauw contact en proberen hun 
werkmethodes zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Beide delen 
continu kennis en volgen regelmatig elkaars lessen om op te hoogte te 
blijven van inhoud en van didactisch materiaal.

EXpERTISE dElEN ovER dE TaalgRENS hEEN

In 2012 liet het Nederlandstalig opleidingscentrum zich bij de opmaak 
van stageverslagen inspireren door best practices over de taalgrens. 
Net zoals haar Franstalige collega’s organiseert het OCPP voortaan 
klassenraden om van de gevangenissen informatie te krijgen over 
de prestaties van de stagedoende PBA op de werkvloer. Voordien 
baseerde het zich op schriftelijke verslagen, maar dat verliep niet 
altijd even vlot. De klassenraad bestaat uit een vertegenwoordiger 
van de moederinrichting van de stagiair, een directeur van het 
opleidingscentrum en een penitentiair assistent opleiding. Na elke 
stageperiode (vier in totaal) komen zij samen om de prestatie van 
de stagiair te bespreken en te evalueren. Op basis van die evaluatie 
kunnen zij bijvoorbeeld beslissen om hem een extra opleiding te 
laten volgen of herexamen te laten afleggen. Bovendien adviseert 
de klassenraad over het opstellen van een opvolgingsschema in de 
moederinrichting, verlenging van de stage of ontslag. 

Klassenraden om de 
stagiairs 

beter te kunnen 
evalueren

Aandacht voor 
beheer van 
gijzelingen

oPLeidinGSCentra

Sinds begin 2012 werkt het opleidingscentrum in Marneffe mee aan 
het Europese INES-project. INES staat voor ‘Instruction, Education and 
Security’ en focust zich op opleiding in de gevangenis. Samen met de 
opleidingscentra voor volwassenenonderwijs in Frankrijk, Italië, Spanje 
en Zweden zet ons land zich in om de vormingsmogelijkheden voor 
gedetineerden te verbeteren en te faciliteren. Dat is immers een van de 
aanbevelingen van de Raad van Europa. 

De vraag tot medewerking kwam van de vzw Après die betrokken is 
bij het project en gedetineerden helpt met hun socioprofessionele 
re-integratie. De vzw is zich ervan bewust dat een goede educatie 
voor gedetineerden steunt op een betere samenwerking tussen de 
lesgevers en het gevangenispersoneel en op een betere integratie 
van de lesgevers in de gevangenissen. De opleidingscentra voor 
gevangenispersoneel spelen daarbij een belangrijke rol. De partners 
binnen het INES-project willen meer aandacht voor opleiding aan 
gedetineerden tijdens de basisopleidingen voor gevangenispersoneel. 
Het belang van vormingsactiviteiten voor gedetineerden moet worden 
benadrukt en de functie en de taken van de lesgevers moeten worden 
toegelicht om de samenwerking te vergemakkelijken. 

Tijdens de slotconferentie van het project in Nantes in juni stelde 
het CFPP de verschillende opleidingen voor die medewerkers 
kunnen volgen. Uit de presentaties van de verschillende 
samenwerkingspartners bleek dat alleen in Frankrijk en Zweden 
een specifieke opleidingsmodule bestaat voor lesgevers in de 
gevangenissen. Naar aanleiding van deze conferentie werden twintig 
verbetervoorstellen geformuleerd om de werkrelatie tussen het 
gevangenispersoneel en de lesgevers te verbeteren. In oktober 2012 
brachten de verschillende partners van het project een bezoek aan het 
detentiecentrum in Marneffe. 

EuRopESE SamENwERkINg vooR bETERE voRmINg vaN gEdETINEERdEN

focuS op zElfmooRdpREvENTIE

Het aantal zelfdodingen ligt in België zeer hoog, met jaarlijks meer 
dan 2 000 geregistreerde overlijdens. In de gevangenissen ligt dat 
aantal nog viermaal hoger. Om de stagiairs bewust te maken van deze 
problematiek behoort een cursus over de preventie van zelfdoding 
tot hun basisopleiding. In 2012 organiseerde het CFPP bovendien een 
infodag over dat thema om personeelsleden in de gevangenissen 
te sensibiliseren. Meer dan zeventig medewerkers met verschillende 
functies namen deel. 

Tijdens deze sensibilisatiedag lag de focus op zelfmoord in de 
gevangenis, het suïcidaal proces, preventie en mythes over zelfdoding. 
In de namiddag konden de medewerkers een Canadese documentaire 
bekijken van regisseuse Maryse Chartrand, die tijdens de voorstelling 
aanwezig was. In deze documentaire over de zelfmoord van haar 
man wisselt zij beelden van de wereldreis van haar gezin af met 
gesprekken met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg. De 
boodschap was duidelijk: iedereen heeft de kracht om problemen te 
overwinnen en kan dat op verschillende manieren doen, zelfs binnen 
de gevangenismuren. Na de filmvoorstelling vond een discussie plaats 
geleid door Karin Ronda, een journaliste bekend voor haar werk over 
gezondheidszorg. 

De zelfmoord van een gedetineerde is traumatisch voor alle betrokken 
partijen. Familie en vrienden voelen zich droef en woedend, maar 
kampen ook vaak met een gevoel van onrechtvaardigheid. Zij 
beschouwen de gevangenis immers als een veilige plaats voor hun 
geliefde. Maar ook voor personeelsleden die met de zelfmoord van een 
gedetineerde worden geconfronteerd, is het pijnlijk, traumatisch en 
vaak moeilijk te verwerken.

CFPP MarneFFe
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bETER omgaaN mET gEdETINEERdE joNgEREN

Op vraag van de directie van het gesloten federaal centrum in Saint-
Hubert zette het opleidingscentrum een speciaal project op poten 
om een gemeenschappelijke gedragslijn te ontwikkelen voor het 
bewakingspersoneel op de sectie waar uit handen gegeven jongeren 
verblijven. Dat zijn jongeren die een misdrijf hebben gepleegd en die 
door de jeugdrechter zijn doorverwezen naar het volwassengerecht.

Als bewakingsassistent werken op deze sectie, is geen sinecure. 
Hoewel er de basiswet geldt en het detentieregime vergelijkbaar is 
met dat in een gevangenis, is het toch anders. De PBA’s voelen zich 
vaak machteloos ten aanzien van jongeren die in vergelijking met 
andere gedetineerden impulsiever en agressiever zijn. Daarnaast 
zorgen de verschillende regimes voor de twee categorieën van 
jongeren in het centrum voor frustratie en is de samenwerking met 
de dienst voor hulpverlening aan gedetineerden niet altijd even 
gemakkelijk. 

na overleg met de directie werkte het cfpp een driedaags 
programma op maat uit. Tijdens de eerste dag lag de focus op de 
jongeren. medewerkers van de eenheid voor moeilijke jongeren 
in het centrum Titeca gaven aan het bewakingspersoneel een 
opleiding die gestoeld was op drie centrale vragen: 

• - wie ben ik ten aanzien van de gedetineerde jongeren?
 › - wie zijn de uit handen gegeven jongeren?
 › - hoe ga ik best om met lichamelijke en verbale agressie?

de volgende twee dagen waren gewijd aan het beeld dat 
de medewerkers van hun functie hebben. Tijdens een 
rondetafelgesprek liet een externe opleider de deelnemers 
aan het woord over hun werk, over wat beter kan, over hun 
relatie met de directie en met de dienst voor hulpverlening 
aan gedetineerden, over gemiste kansen, enz. niet alleen 
individuele actieplannen, maar ook een collectief plan met 
verbetervoorstellen werd opgesteld en voorgelegd aan de 
directie van het jongerencentrum. samen met de directie zullen 
de pba’s een gemeenschappelijke lijn ontwikkelen waarbij 
ook de samenwerking met de dienst voor hulpverlening aan 
gedetineerden centraal staat.

Op 7 mei 2012 stelde André McKibben, een Canadese criminoloog 
en seksuoloog, in het CFPP het programma PETRAS voor. Dat staat 
voor ‘Programme d’Evaluation, de traitement et de Recherche pour 
les Auteurs d’Agression Sexuelle’ en is een uniek en vernieuwend 
model dat gezondheidszorg en justitie koppelt bij de behandeling 
van seksuele delinquenten. De voorstelling was een initiatief van het 
opleidingscentrum, het Waals Gewest en de groep Antigone van de 
Universiteit Luik.

Net zoals in Canada verblijven in de Belgische gevangenissen steeds 
meer seksuele delinquenten. Vrijheidsberoving volstaat echter niet 
om recidive te voorkomen. Behandeling is de bepalende factor. Er is 
nood aan performante zorgen en meer bepaald aan een adequate 
behandeling die op een kortere tijd en tegen een lagere prijs aan een 
groter aantal personen kan worden aangeboden. 
Een actieve samenwerking tussen de gezondheidszorg en justitie met 
respect voor eenieders rollen en opdrachten is daarbij onontbeerlijk. 
De voorstelling was een stap in de goede richting en bracht een 
tachtigtal specialisten van beide sectoren samen. Medewerkers 

van de psychosociale en medische diensten, gevangenisdirecteurs, 
penitentiaire bewakingsassistenten, maar ook justitieassistenten en 
professionals van de gezondheidscentra waren aanwezig. Zij luisterden 
geboeid naar het verhaal van André McKibben en bespraken de 
diagnose en de behandeling van seksuele delinquenten. 

Het programma werd omschreven evenals de voorwaarden waaraan 
de gedetineerden moeten voldoen om toegelaten te worden. Zo 
moeten zij onder meer zelf gemotiveerd zijn om de behandeling te 
volgen. Risico-evaluatie en de identificatie van criminogene behoeften 
staan centraal tijdens het programma, maar aandacht gaat ook uit 
naar strategieën om de medewerking van de gedetineerden aan de 
behandeling te stimuleren. 

bEhaNdElINg vaN SEkSuElE dElINQuENTEN oNdER dE loEp

Gedragslijn voor sectie 
uit handen gegeven 

jongeren in Saint-Hubert

oCPP BruGGe en MerKSPLaS
SamEN NadENkEN ovER dE 
kERNwaaRdEN

Het opleidingscentrum nodigde al haar lesgevers uit voor een speciale 
lesgeversvergadering. Samen dachten ze na over de kernwaarden van 
de organisatie en bespraken ze hoe lesgevers deze kunnen helpen 
verankeren. Het was de eerste keer dat het OCPP alle interne lesgevers 
samen bracht, of ze nu lesgeven in een basisopleiding of in een 
voortgezet traject en of ze nu actief zijn in één van de opleidingscentra 
of lokaal in de inrichtingen. Ook de werkformule was nieuw. In de 
voormiddag namen diverse sprekers het woord en in de namiddag 
konden de lesgevers aan verschillende workshops deelnemen.  

Het lesgeversteam van de opleidingscentra opende de dag met een 
overzicht van de opleidingen in 2012 en een blik naar de toekomst.  
Vervolgens werd ingezoomd op het thema herstel. De centrale vraag 
was hoe de herstelgedachte, een van de kernwaarden van het DG EPI, 
best kan worden verweven in de opleidingsprogramma’s. Professor 
De Kimpe, die meewerkt aan de hervorming van de politieopleiding, 
nam daarna het woord. Zij sprak over de uitdagingen waarmee het 
politieonderwijs wordt geconfronteerd en al snel bleek dat deze 
herkenbaar waren voor de lesgevers. Tijdens de uiteenzetting werd 
vooral de socialiseringsfunctie van opleiding kritisch onder de loep 
genomen. Dat is het sociaal leerproces waarbij nieuwkomers zich de 
culturele elementen (waarden, normen, denkbeelden, enz.) van het 
beroep eigen maken.

In de namiddag konden de lesgevers kiezen uit vier workshops.  
Tijdens de eerste workshop gaven leden van de interventieteams 
ondersteund door lesgevers van het Veiligheidskorps een demonstratie 
van de verschillende interventietechnieken en -procedures. De 
tweede workshop stond in het teken van het beroep van penitentiair 
bewakingsassistent. VUB-onderzoekster Hanna Tournel presenteerde 
er haar paper ‘Het gevangenisleven door de bril van een penitentiair 
beambte’. Voor dat onderzoek was zij in de gevangenis van Hasselt 
een jaar ondergedoken in de leefwereld van PBA’s en observeerde zij 
ook de basisopleiding. De derde workshop focuste op waardengericht 
lesgeven en de voorbeeldfunctie van de lesgever. Voorbeelden van 
de deelnemers zelf illustreerden hoe zij zelf, vaak onbewust, bepaalde 
elementen van de organisatiecultuur meegeven aan hun pupillen. 
In de laatste workshop toonde een interne lesgever hoe je op een 
creatieve manier met lesmaterie kan omgaan. Hij ontwikkelde een spel 
waarbij de deelnemers al spelenderwijs hun kennis over de basiswet 
en de organisatie kunnen verruimen. 

een greep uit de reacties van de lesgevers:

“De combinatie van voordrachten en workshops is zeer geslaagd.”

“Interessante workshops! Goed dat er naar een breder kader 
gekeken werd en dat de vergelijking met het politieonderwijs 
werd gemaakt.  De problematiek bleek gelijkaardig.”

“De workshop over het leven van een PBA was zeer boeiend en 
herkenbaar.”

“Ik vond het interessant om collega-lesgevers op een andere 
manier te leren kennen.”
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opEN aaNbod IS EEN SuccES
In 2012 vonden bijna veertig opleidingssessies van het open aanbod 
plaats in het opleidingscentrum zelf, in Brussel of in een van de 
gevangenissen. Sinds de lancering in 2010 is het open aanbod 
een vaste waarde geworden in het opleidingsprogramma, een 
succes. Het gaat om een reeks opleidingen waar medewerkers zich 
vrijwillig voor kunnen inschrijven om zich op bepaalde vlakken bij te 
scholen. Tot het aanbod behoren tal van flitstrainingen. Dat zijn korte 
opfrissingscursussen waarin materie aan bod komt die in de nieuwe 
basisopleiding is opgenomen. De populairste flitstraining is die over de 
basiswet. 

In 2012 werd het open aanbod verder uitgebreid. Zo werd een 
opleiding over radicalisering aan het programma toegevoegd, een 
nieuw relevant thema binnen het gevangeniswezen. Het OCPP 
organiseerde ook een opleiding over beroepshouding met lessen 

deontologie, dilemmatraining en ik-jij-wij-zij op de werkvloer. Tot 
slot konden medewerkers deelnemen aan verschillende nieuwe 
opfrissingscursussen: 

 › inleiding tot de boekhouding
 › omgaan met psychiatrische stoornissen
 › actuele ontwikkelingen
 › praktijkoefeningen rond toegangscontrole
 › HACCP-normen 

Het OCPP Merksplas spande zich in om het de cursisten zo aangenaam 
mogelijk te maken tijdens hun verblijf. Zo werden de douches 
en de toiletten vernieuwd en de inkomhal en de bar opgefrist en 
heringericht met modern meubilair. Op het binnenplein werd een 
pergola aangelegd waar cursisten na de lessen een frisse neus kunnen 
halen. Ook de andersvaliden werden niet vergeten. Dankzij een 
eigen uitgeruste verblijfskamer is het opleidingscentrum voor hen 
toegankelijker.  Verder voorzag het OCPP nieuw en modern didactisch 
materiaal (zoals een smartbord) voor verschillende klaslokalen en 
plaatste het flexibele tussenwanden in de leslokalen zodat meer lessen 
op hetzelfde moment kunnen plaatsvinden. 

mentOren in de WerKPlaatsen

Pba’s in basisopleiding krijgen sinds eind 2012 de kans 
om één dag door te brengen in de werkplaats(en) van hun 
moederinrichting. net zoals tijdens hun stage op sectie, 
krijgen zij daar de begeleiding van een mentor, een ervaren 
personeelslid. de werkplaatsen waar gedetineerden onder 
leiding van technisch personeel werken, zijn immers vaak 
eilandjes binnen een gevangenis en niet altijd even gekend bij 
nieuwe personeelsleden. dankzij dit project van het OcPP en 
het mesoteam brugge leren zij meer over gevangenisarbeid. 
(het mesoteam is het niveau tussen de centrale dienst van 
de regie van de Gevangenisarbeid in brussel en de lokale 
regiën.)

heel wat medewerkers stelden zich kandidaat als mentor. 
na selecties in de opleidingscentra in september 2012 
organiseerde het OcPP samen met het mesoteam brugge een 
maand later vier lesdagen. de mentoren kregen informatie 
over de doelstellingen, de taken en de voor- en nadelen van 
het mentorschap en ook de werkmethodes en procedures 
binnen de werkplaatsen werden opgefrist. ze leerden 
bovendien hoe zij best informatie en kennis overbrengen en 
feedback geven. een rollenspel liet toe om de theorie om te 
zetten naar de praktijk. 

aaNgENaam vERToEvEN IN mERkSplaS

Leerstof opfrissen 
uit  de 

basisopleiding
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GevanGenIssen
de belgische gevangenissen 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 2012 telde belgië 31 gevangenissen, waarvan 15 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 gevangenissen op korte 
termijn aan te pakken, huurt het dG ePi 650 detentieplaatsen in de 
penitentiaire inrichting van tilburg in nederland. 

de gevangenis van verviers komt niet meer aan bod in dit 
jaarverslag. door de slechte staat van de infrastructuur van deze 
gevangenis, die dateert van de tweede helft van de 19de eeuw, 
moest een groot deel van de gedetineerdenbevolking eind 2011 
worden geëvacueerd. de 58 beklaagden die nog in de gevangenis 
verblijven moeten tegen eind 2013 weg zijn. daarna wordt de 
gevangenis afgebroken. 

voor elke inrichting zijn drie belangrijke cijfers weergegeven: het 
aantal gedetineerden, de capaciteit en het aantal personeelsleden. 
de personeelscijfers geven het aantal personeelsleden weer op 2 
januari 2013 (voltijds equivalenten). de cijfers over de gedetineerden 
en de capaciteit geven het jaarlijks gemiddelde weer. alle cijfers zijn 
ook opgenomen in het luik ‘ePi in cijfers’ in dit jaarverslag. Om de 
leesbaarheid te bevorderen, zijn de cijfers na de komma weggelaten. 
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andenne
REoRgaNISaTIE wERkplaaTSEN

In 2012 ging de reorganisatie van de werkplaatsen van de Regie van 
de Gevangenisarbeid verder. Om de tewerkstelling van gedetineerden 
te verbeteren, hadden de leidinggevenden van deze werkplaatsen in 
2010 immers beslist om de interne organisatie te herzien, zowel op 
vlak van infrastructuur als personeel en externe samenwerking. 

De werkplaatsen werden opgedeeld in twee verschillende zones die 
door een muur gescheiden zijn. In één zone kunnen gedetineerden 
het fijnere en propere werk verrichten terwijl een andere bestemd is 
voor het meer industriële en soms vuilere werk. Dankzij deze aparte 
ruimtes kunnen ondernemers hun werkzaamheden diversifiëren. 

Om de werkmethodes te uniformiseren en de werkorganisatie te 
verbeteren, werden ook alle medewerkers van de werkplaatsen  
samengebracht in één kantoor waar zij hun administratief werk 
kunnen doen. Voordien hadden zij verschillende kantoren die over de 
werkplaatsen waren verspreid. Het is een verhoogd kantoor dat een 
overzicht biedt op de twee werkzones. Daarnaast werd een polyvalent 
lokaal ingericht waar medewerkers klanten kunnen ontvangen en 
vergaderingen organiseren zonder de lopende productie te storen. 

Tot slot werden de toegang tot en de beveiliging van de werkplaatsen 
herbekeken en verbeterd. Een apart lokaal werd ingericht als refter 
voor de werkende gedetineerden. 

aaNTal wERkENdE 
gEdETINEERdEN vERdubbEld

In april 2011 ging voor de regio Marneffe het mesoteam van de Regie 
van de Gevangenisarbeid (RGA) van start. Dat team is een tussenniveau 
tussen de centrale dienst van de RGA en de gevangenissen en moet 
de tewerkstelling van gedetineerden verbeteren en coördineren. 
Naast verschillende administratieve taken, focussen de medewerkers 
zich op het commercieel beleid van de dienst en het werven van 
klanten. De gevangenis van Andenne was een van de eersten die met 
het mesoteam samenwerkte. Die samenwerking wierp duidelijk haar 
vruchten af. Nadat de communicatie tussen de verschillende actoren 
werd op punt gesteld en de praktische organisatie gewaarborgd, 
bereikten de werkplaatsen in de gevangenis kruissnelheid en kon het 
aantal werkende gedetineerden bijna worden verdubbeld. 
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Nieuwe sporten 
en een workshop 

over sport en 
gezondheid

fIT EN gEzoNd

In de zomer van 2012 zette de gevangenis zich in om meer sportactiviteiten te organiseren voor de gedetineerden. 
Twee nieuwe initiatieven werden gelanceerd: nieuwe sporten tijdens de sportwandeling en een workshop over sport en 
gezondheid. 

Hoewel de sportwandelingen al bestonden in Andenne, werd het 
aanbod aan sporten uitgebreid met basketbal en atletiek. Twee 
gedetineerden namen de rol van trainer waar. Het was de eerste keer 
dat de gevangenis gedetineerden inschakelde als coach en dus geen 
beroep deed op externen. Op enkele kleine aanpassingen na, was deze 
formule van zelfbeheer voor sportactiviteiten een succes. 

De gedetineerden konden ook deelnemen aan een workshop over 
sport en gezondheid van het Atelier d’éducation pour personnes 
incarcérées (Adeppi). Tijdens tien theoretische en drie praktische 
sessies in de fitnesszaal leerde een dozijn gedetineerden over 
fysiologie, sportieve hygiëne (voeding, slaap, deshydratatie, 
sportaandoeningen, enz.) en training. De mannen waren geboeid en 
de nieuwe workshop was een succes. 

doSEERSYSTEEm vooR 
SchooNmaakpRoducTEN
Om een overmatig gebruik van schoonmaakproducten tegen te gaan, 
zijn alle secties in de gevangenis uitgerust met een doseersysteem. 
Dat systeem doseert het product op basis van de hoeveelheid water 
in de emmer. Alle gedetineerden die werkzaam zijn binnen de 
huishoudelijke en onderhoudsdiensten gebruiken bovendien voortaan 
dezelfde producten en ook op dezelfde manier om schoon te maken. 
Niet alleen wordt er zo minder product verbruikt, maar het is ook 
veiliger omdat schadelijke mengsels worden voorkomen. 

De doseersystemen en de nieuwe werkwijze kwamen er nadat 
een overmatig gebruik op sectie werd opgemerkt. Dat was de 
aanleiding voor de boekhoudkundige dienst om het gebruik van 
de schoonmaakproducten binnen de gevangenis onder de loep te 
nemen. De dienst stelde niet alleen een algemene overconsumptie 
vast, maar ook een ondoordacht gebruik van sommige producten. Dat 
foutieve gebruik leidde ertoe dat de producten niet meer doeltreffend 
waren en soms zelfs corrosief voor de installaties. Ze waren bovendien 
ook schadelijk voor de personen die ermee werkten.

budgET bETER bEhEREN

In december 2012 konden gedetineerden deelnemen aan een 
cursus over budgetbeheer. Het ging om een initiatief van de dienst 
voor hulpverlening aan gedetineerden met de steun van de Franse 
Gemeenschap. 

De gedetineerden kregen er tips om hun uitgaven beter te begrijpen 
en schulden te voorkomen. Ze leerden welke uitgaven prioritair zijn 
en hoe zij kunnen sparen. Alle deelnemers waren zich bewust van het 
belang van deze cursus en dan ook duidelijk gemotiveerd. 
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antWerPen
hERSTElpRojEcT ‘omgEvINg IN bEEld’ vooR gEïNTERNEERdEN
Voor geïnterneerden lijkt buiten altijd ver weg. Niet alleen de 
gevangenismuren maar ook verwaterde sociale contacten zorgen 
ervoor dat hun beeld van buiten wegvalt of vertroebelt. Het zorgteam 
van de gevangenis zette samen met het Centrum voor Daderhulp aan 
Plegers van Seksueel Misbruik I.T.E.R. het herstelproject ‘Omgeving in 
Beeld’ op poten. Dat project wil geïnterneerden bewust maken van de 
omgeving buiten en hen de kans geven terug een sociaal leven op te 
bouwen. 

Enkele kenmerken van het project: 

 › link met de buitenwereld:  de aanwezigheid van een externe 
 therapeut doorbreekt de gekende structuur van het regime en de   
 begeleiding van steeds dezelfde mensen die elke dag aanwezig
 zijn. Deze therapeut zorgt er ook voor dat de buitenwereld een   
 plaats krijgt in de gesprekken.
 › positief constructief kader
 › aanbod op maat waarbij de therapeut zich op de groep afstemt: de

 geïnterneerden praten over wat ze voor zichzelf betekenen en
 wat ze voor familie, vrienden, groepsleden, enz. kunnen en
 willen betekenen. Dat leidt tot hulpvragen over eigen persoonlijke
 problemen, contact met de omgeving en maatschappelijke zaken. 

Zeven weken lang namen tien geïnterneerden deel aan een 
wekelijkse groepssessie van drie uur. De zorgverleners moedigden 
alle deelnemers aan om het woord te nemen en te praten met de 
andere groepsleden. Zij stimuleerden hen om hun leven, ook in de 
gevangenis, zoveel mogelijk terug in handen te nemen en op zoek te 
gaan naar alternatieven om dat leven aangenamer en meer zinvol te 
maken. Zo wilden zij hen hoop geven en positief werken ten aanzien 
van de buitenwereld.

Deelnemers ondernamen concrete 
stappen om hun leven terug in 
handen te nemen en te werken aan 
hun problemen. Zo stuurden sommigen 
een kaartje naar hun familie, vroegen anderen 
individuele therapeutische gesprekken aan en 
waren er die contact opnamen met hulpverenigingen 
van buiten de muren. De deelnemers leerden zich ook 
kwetsbaar opstellen. Ze leerden elkaar en zichzelf kennen en 
zien als mensen die iets verkeerd gedaan hebben. 

Zorgverlening aan geïnterneerden is niet evident. Deze doelgroep 
wordt geconfronteerd met moeilijke justitiële omstandigheden, heeft 
beperkte communicatieve vaardigheden en is vaak niet gemotiveerd 
om hulp te zoeken.  Met dit herstelproject namen de zorgverleners een 
actieve rol op en boden zij hulpverlening op maat. 

Een succes!

Sinds 2009 kunnen 
gedetineerden met 
ernstige psychische 
problemen in de 
gevangenis terecht bij 
een forensisch team 
van de Vereniging 
Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg 

Antwerpen (VAGGA), een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Het gaat om een vrijwillig therapeutisch aanbod, dus de vraag naar 
hulp komt van de gedetineerden zelf. 

Gedetineerden kunnen door verschillende medewerkers in de 
gevangenis worden aangemeld, zoals medewerkers van de 
psychosociale of medische dienst, Justitieel Welzijnswerk, het 
zorgteam, de directie of bewakingsassistenten. Na aanmelding 
volgen één of meerdere kennismakingsgesprekken. Als de hulpvraag 
overeenstemt met het aanbod van VAGGA, wordt de begeleiding 
opgestart en vinden therapeutische gesprekken plaats. Deze zijn 
vertrouwelijk. De hulpverleners helpen de gedetineerden om hun 
problemen te verwerken en het anders aan te pakken. 

gESpEcIalISEERdE ThERapEuTISchE zoRg vooR gEdETINEERdEN

De hulp stopt niet wanneer de gedetineerde de gevangenis verlaat. 
Bij vrijlating kan hij contact opnemen met VAGGA voor verdere 
oriëntering binnen de hulpsector. Zo probeert de vereniging een brug 
te slaan tussen de gevangenis en de zorgsector.

In 2012 lanceerde VAGGA samen met de sportverantwoordelijken 
een initiatief om specifieke sportactiviteiten te organiseren voor 
gedetineerden die depressief zijn. 

VAGGA helpt 
gedetineerden hun 

problemen te verwerken 
en het anders aan te 

pakken

Deelnemers ondernamen concrete 
stappen om hun leven terug in 
handen te nemen en te werken aan 
hun problemen. Zo stuurden sommigen 
een kaartje naar hun familie, vroegen anderen 
individuele therapeutische gesprekken aan en 
waren er die contact opnamen met hulpverenigingen 
van buiten de muren. De deelnemers leerden zich ook 
kwetsbaar opstellen. Ze leerden elkaar en zichzelf kennen en 
zien als mensen die iets verkeerd gedaan hebben. 

Zorgverlening aan geïnterneerden is niet evident. Deze doelgroep 
wordt geconfronteerd met moeilijke justitiële omstandigheden, heeft 
beperkte communicatieve vaardigheden en is vaak niet gemotiveerd 
om hulp te zoeken.  Met dit herstelproject namen de zorgverleners een 
actieve rol op en boden zij hulpverlening op maat. 

Een succes!Een individuele therapeutische gesprekken aan en 
Een individuele therapeutische gesprekken aan en 

waren er die contact opnamen met hulpverenigingen 

Een waren er die contact opnamen met hulpverenigingen 
van buiten de muren. De deelnemers leerden zich ook 

Een van buiten de muren. De deelnemers leerden zich ook 
kwetsbaar opstellen. Ze leerden elkaar en zichzelf kennen en 

Een 
kwetsbaar opstellen. Ze leerden elkaar en zichzelf kennen en 

succes!een kaartje naar hun familie, vroegen anderen 

succes!een kaartje naar hun familie, vroegen anderen 

waren er die contact opnamen met hulpverenigingen 

succes!waren er die contact opnamen met hulpverenigingen 

kwetsbaar opstellen. Ze leerden elkaar en zichzelf kennen en 

succes!
kwetsbaar opstellen. Ze leerden elkaar en zichzelf kennen en 
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aaN dE Slag IN EEN 
gloEdNIEuwE kEukEN
Sinds eind december 2012 kunnen 
medewerkers en gedetineerden de 
maaltijden voor de gevangenis voorbereiden in een 
gloednieuwe keuken. Gedurende een achttal weken 
werden de grootkeuken, het magazijn en het sas van de 
leveringen gerenoveerd. 
 
Gedetineerden en personeel moesten tijdens de werken niet op 
hun honger blijven zitten. Een cateringbedrijf zorgde voor warme 
maaltijden en soep terwijl broodmaaltijden werden bereid in een 
noodkeuken in de gevangenis zelf. De Regie der Gebouwen stelde 
vijf units ter beschikking: een productiekeuken, broodkeuken, 
charcuteriekeuken, spoelkeuken en distributiekeuken. De noodkeuken 
werd geplaatst op een oude wandelplaats en voorzien van een houten 
overdekte constructie die de verbinding maakte met het cellulaire 
gedeelte. Ze voldeed aan de HACCP-normen en kreeg dan ook de 
goedkeuring van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen.    

NaaR EEN bETERE hulp- EN dIENSTvERlENINg 
Om de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden te verbeteren, 
voerden beleidsmedewerkers van de Vlaamse Gemeenschap een 
behoefteonderzoek uit in oktober 2012. Zij werkten samen met de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB) om een methodiek te ontwikkelen en een 
vragenlijst op te stellen. Drie onderzoeksvragen stonden centraal: 

 › Wat motiveert gedetineerden om deel te nemen aan het aanbod  
 aan hulp- en dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschap? 
 › Wat houdt hen tegen? 
 › Wat kan/moet de Vlaamse Gemeenschap aanbieden in functie van

 hun terugkeer naar de samenleving? 

Tijdens het weekend van 6 en 7 oktober 2012 trok een team van 
meer dan twintig medewerkers van de Vlaamse Gemeenschap en 
de VUB naar de gevangenis waar zij de gedetineerden persoonlijk 
aanspraken over het onderzoek en hen vroegen om de vragenlijst in 
te vullen. Om zoveel mogelijk gedetineerden te kunnen bevragen, 
was de enquête beschikbaar in twaalf talen. In verschillende leslokalen 
waren bovendien medewerkers beschikbaar om gedetineerden te 
ondersteunen bij het invullen. 70 % van de gedetineerdenpopulatie 
(mannen, vrouwen en geïnterneerden) werkten mee aan het 
onderzoek, een succes! 

vRouwENafdElINg doET aaN 
E-lEaRNINg     
Sinds mei 2012 kunnen vrouwelijke gedetineerden deelnemen 
aan webcursussen van de VDAB. Zij kunnen kiezen uit taal- en 
computerlessen, technische vakken, opleidingen over sociale 
vaardigheden, enz. Een detentieconsulent van de VDAB screent de 
geïnteresseerden en kijkt of zij voldoende Nederlands kennen en met 
de computer kunnen werken om de webcursus te volgen. 

Als de gedetineerde de opleiding met succes afrondt, ontvangt zij een 
attest. In een leslokaal werden twee computers geïnstalleerd. Aan elke 
cursus kunnen zes vrouwen tegelijkertijd deelnemen. Drie dagen per 
week vinden drie sessies plaats telkens met twee deelneemsters. Elke  
deelneemster kan dus per week vier en een half uur op de computer 
oefenen:

 › één sessie van anderhalf uur met begeleiding van een vrijwilliger
 › één vrij oefenmoment van anderhalf uur op zaterdag
 › één vrij oefenmoment van anderhalf uur op zondag
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arLon
dIaloog TuSSEN pERSoNEEl EN dIREcTIE

Sinds 2012 organiseert de gevangenis algemene vergaderingen 
om de aansluiting tussen de directie en de rest van het personeel te 
versterken. Meer dialoog met de directie, die bereikbaar is en voeling 
heeft met het terrein, was één van de belangrijkste doelstellingen 
die het personeel naar voren schoof tijdens de opmaak van het 
operationeel plan van de gevangenis. In dat plan neemt elk inrichting 
de projecten en doelstellingen op die zij het komende jaar wil 
realiseren. Het is het eerste plan van de gevangenis van Aarlen dat 
is opgesteld volgens de CAF-methode. CAF staat voor Common 
Assessment Framework en is een model van zelfevaluatie waarmee 
overheidsdiensten een analyse maken van hun werking en organisatie. 
Medewerkers van alle graden en met verschillende functies staken in 
2011 de koppen samen en dachten binnen verschillende domeinen 
na over de sterke en verbeterpunten van hun gevangenis. 

Om zoveel mogelijk personeelsleden te kunnen laten deelnemen, 
werd elke algemene vergadering tweemaal georganiseerd, tijdens 
twee ploegen. Tijdens deze vergaderingen komen het beleid en 
de waarden van de inrichting aan bod en informeert de directie 
haar personeel over allerlei zaken en nieuwigheden die een impact 
hebben op het dagelijks gevangenisleven, zoals infrastructuurwerken, 
overplaatsing van het personeel, enz.. Medewerkers kunnen vragen 
stellen of punten op de agenda van de volgende vergadering plaatsen. 

Dankzij algemene 
vergaderingen houdt 

de directie voeling met 
het terrein

Op 17 oktober 2012 nam de gevangenis deel aan de jobbeurs in 
Aarlen. Twee medewerkers van de gevangenis, een administratief 
assistent en een penitentiair assistent, stonden er de bezoekers te 
woord over werken in de gevangenis. 

Meer dan tweehonderd personen kwamen opdagen aan de stand 
van het DG EPI. Het geïnteresseerde publiek bestond voornamelijk 
uit werkzoekenden, maar ook uit studenten en personen die van 
werk willen veranderen. Zij wilden vooral weten wat een job als 
penitentiair bewakingsassistent precies inhoudt en hoe zij kunnen 
solliciteren. Ook de opening van de nieuwe gevangenis in Marche-en-
Famenne en de tewerkstellingsmogelijkheden daar waren belangrijke 
gespreksonderwerpen. 

De standhouders beschikten over informatie- en promomateriaal om 
hun uitleg te verduidelijken en zorgden ervoor dat de kleuren van de 
FOD Justitie in het oog sprongen. Elke bezoeker die interesse toonde in 
één van de mogelijke functies bij de FOD Justitie, kreeg een tasje met 
documentatie en kleine attenties, zoals een balpen en een kladblok. 

De deelname aan de jobbeurs miste haar doel niet. Het gevangenispersoneel informeerde heel wat potentiële kandidaten over een job als PBA en 
moedigde hen aan om zich via de website van Selor in te schrijven voor de voortdurende selecties. 

EEN job IN dE gEvaNgENIS IN dE kIjkER
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De gevangenis zette zich in om de 
gedetineerden meer te informeren en beter 
met hen te communiceren. Om de communicatie 
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werd een 
informatief videokanaal, het infokanaal, ontwikkeld en werden 
flyers uitgedeeld tijdens verschillende evenementen. 

Het infokanaal behoort tot de beschikbare televisiezenders van de 
gedetineerden. Op verschillende pagina’s vinden zij er informatie over 
de gevangenis, over het dagelijkse leven (menu, televisieprogramma’s, 
enz.) en over de activiteiten. Het kanaal wordt ook gebruikt om 
informatie te geven over belangrijke evenementen of gebeurtenissen, 
zoals stakingen. Een penitentiair assistent zorgt er wekelijks voor dat de 
informatie up-to-date is. Tijdens het overlegorgaan bleek duidelijk dat 
de gedetineerden de extra inspanningen op vlak van communicatie 
appreciëren en nuttig vinden. De notulen van deze vergadering 
worden bovendien via het infokanaal uitgezonden. De basis van het 
kanaal is een PowerPoint die als video wordt gestreamd.

bETERE commuNIcaTIE NaaR gEdETINEERdEN

aaRlEN

reorganisatie bezoek
door belangrijke infrastructuurwerken in de gevangenis 
was het bezoeklokaal onbruikbaar en moest het bezoek dus 
elders doorgaan. de organisatie van de bezoeken en van de 
vestiairedienst werd aangepast. 

Om de bezoeken te vergemakkelijken, krijgen de gedeti-
neerden hun bezoekkleding voortaan in de cel. dat zorgt er 
ook voor dat minder personen in de vestiaire komen, wat de 
veiligheid ten goede komt. een informaticaprogramma helpt 
om de vestiaire beter te beheren en maakt het gemakkelijker 
om een inventaris bij te houden van de kledij, het materiaal 
(elektrisch en ander) en de goederen van de gedetineerden. 
hierdoor wordt illegale handel tussen gedetineerden zoveel 
mogelijk voorkomen. dankzij deze geïnformatiseerde 
werkwijze werkt het personeel in de vestiaire steeds volgens 
dezelfde procedures, zijn alle diensten van de inrichting beter 
geïnformeerd en werken zij beter samen. de reorganisatie 
leidde ten slotte niet alleen tot minder papierverbruik maar 
ook tot extra werkgelegenheid voor de gedetineerden. eén 
gedetineerde neemt de functie van diender waar en helpt het 
personeel met het vestiairebeheer. 
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SAMEN WERKEN AAN TEVREDENHEID

 10,11,17,18 OKT CINEMAZAAL 13:00-14:00
+ OPROEP AAN HET PERSONEEL OM MEE 
PROCESSEN UIT TE WERKEN

dag locatie tijd

VOORSTELLING RESULTATEN PERSONEELSBEVRAGING 
DOOR LAURENCE BOELENS

UITEENZETTING EINDVERHANDELING E. VANDAMME
ONDERZOEK NAAR ZORG EN WAARDERING VOOR HET 
PERSONEEL

BruGGe

In 2012 volgden een veertigtal personeelsleden van het penitentiair 
complex (PC) in Brugge de opleiding voor het interventieteam. Tijdens 
de tiendaagse opleiding leerden lesgevers van het Veiligheidskorps 
hen speciale technieken aan om op een professionele en veilige 
manier tussen te komen bij (agressieve) conflicten met gedetineerden.   
De opleiding ging door in het vroegere zwembad van het PC waar een 
oefencel werd gebouwd. De deelnemers leerden in groep aan hoe ze 
met professioneel interventiemateriaal één of twee gedetineerden in 
een cel kunnen immobiliseren en overbrengen naar een veiligheidscel. 
Vier keer per jaar kunnen de personeelsleden de aangeleerde 
technieken opnieuw oefenen tijdens een terugkomdag. 

Het PC stelde een draaiboek op voor interventies. Hierin werd ook 
het beslissingsproces dat voorafgaat aan de eigenlijke interventie 
opgenomen, net als de te volgen procedure voor een uithaling door 
het interventieteam. Het interventieteam moest reeds verschillende 
keren optreden. Na een tussenkomst volgt steeds een debriefing. De 
evaluatie is tot nog toe positief!

vEIlIg TuSSENkomEN bIj coNflIcTEN

Dominique B., ploegchef, volgde de opleiding:
 
“Het is een zeer professionele en degelijke opleiding. Bewakingsas-
sistenten die de opleiding gevolgd hebben, kunnen op een snelle en 
veilige manier een interventie uitvoeren. De interventies gebeuren niet 
meer op een chaotische manier. Door de opleiding word je zelfzeker en 
weet je ook goed waarmee je bezig bent.”

Jerry V., ploegchef, volgde de opleiding niet maar ziet toch een verbe-
tering in de interventies:

“Bij plaatsingen en interventies waarbij personeelsleden aanwezig zijn 
die tot de interventieploeg behoren, is er toch wel een zekere gerust-
heid bij de collega’s die de opleiding niet volgden. Er moet niet meer 
geïmproviseerd worden. Alles verloopt volgens de procedure waardoor 
de plaatsing en/of interventie onder controle is.”

TEvREdENhEIdSENQuÊTE bIj 
pERSoNEEl NaaR bETERE 

wERkomSTaNdIghEdEN vooR hET 
pERSoNEEl

Om de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren, 
voerde het PC in 2012 een risicoanalyse uit. Via de SOBANE-analyse, 
gebaseerd op participatieve opsporing van de risico’s, overliepen 
twaalf werkgroepen van een vijftal personeelsleden die in dezelfde 
werksituatie werken, een checklist over welzijn op het werk. De 
medewerkers konden zo de risico’s en knelpunten die zij zelf 
ervaren, naar voren brengen en verbetervoorstellen formuleren. De 
oplossingen die binnen vijf jaar aangepakt kunnen worden, werden 
vastgelegd in een ‘Globaal Preventieplan’. De realisaties voor 2013 
liggen vervat in het eerste jaaractieplan.

het Pc lanceerde een 
tevredenheidsenquête bij het 
bewakingspersoneel. in totaal 
vulde 47% van hen de enquête in. 

Op basis van de resultaten werden 
aanbevelingen geformuleerd 
om het personeelsklimaat te 
verbeteren. in 2013 zullen deze 
concreet worden gemaakt. 

de vijf belangrijkste aanbevelingen:

 › medewerkers mondeling aanspreken over hun fouten
 › gedifferentieerde benadering van het personeel
 › terugkoppeling naar het bewakingspersoneel van

 beslissingen die worden genomen bij het rapport aan
 de directeur
 › de procedure bij een arbeidsongeval optimaliseren
 › extra bewaking voorzien bij grote bewegingen van

 gedetineerden
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focuS op vEIlIghEId
De dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid voerde in het PC Brugge een veiligheidsaudit uit. Hieruit bleek dat de 
veiligheidsprocedures goed zijn beschreven maar niet altijd even correct werden uitgevoerd. Het PC ondernam daarom enkele 
actiepunten om de veiligheid in het gebouw te verhogen:

 › De subcentra blijven tijdens de bewegingen van gedetineerden
 weer slotvast.
 › Er hangt een melding aan de RX-scan dat alle materiaal, inclusief

 sleutels, moeten worden gescand.
 › De procedure rond metaaldetectie werd verfijnd.
 › De celcontroles worden voortaan door meer dan één

 personeelslid uitgevoerd. Er is een toelatingsfiche opgesteld en er
 wordt gewerkt met een to-do-lijst. Ook de controle door de
 ploegchef werd verfijnd. 
 › Op de mannenafdeling 2 werd een nieuwe sluitingsprocedure

 opgesteld waarbij alle cellen door verschillende personeelsleden
 worden gecontroleerd op ramen en tralies en op de aanwezigheid   
 van gedetineerden.

 › Het PC kocht extra walkie talkies die centraal worden beheerd. 
 › De bestaande camera’s werden vervangen en er werden

 camera’s bijgeplaatst. 
 › De interfonie, de brandalarmen en de perimeterbeveiliging werden

 vernieuwd. 
 › Ook het nieuwe sluitplan werd uitgevoerd. Uit veiligheids-   

 overwegingen kunnen met één sleutel minder deuren
 dan voordien worden geopend. 
 › Een extern nood- en interventieplan werd opgesteld in

 samenwerking met externe partners 

“Voel je plots de 
drang om de creatieve 

toer op te gaan? Het 
waardencharter geeft je 
hiertoe de mogelijkheid”

“Voel je plots de drang om de creatieve toer op 
te gaan? Het waardencharter geeft je hiertoe de 
mogelijkheid” Het was één van de slogans bij de 
promotie van het waardencharter van de FOD 
Justitie in het PC Brugge. De bedoeling was om 
de waarden op een leuke en ludieke manier aan 
het personeel voor te stellen. Maandelijks stond 
één van de waarden in de kijker aan de hand 
van affiches en een heuse cartoonwedstrijd. 
De personeelsleden die een duwtje in de rug 
nodig hadden, konden inspiratie opdoen 
tijdens een workshop cartoontekenen onder 
leiding van Steven De Rie, die meewerkt aan 
de Urbanusstrips. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
in 2013 werden de inzendingen van de 
cartoonwedstrijd aan het personeel getoond. De 
tekeningen werden opgehangen. 

 “Na een aantal maanden kunnen we de nieuwe 
werkwijze op de griffie alleen maar als positief 

ervaren. We werken efficiënter en besparen vooral 
veel tijd.  Gezien de werkdruk en het (tijdelijk) 

personeelstekort zijn deze veranderingen een grote 
hulp voor ons.” (cindy b., penitentiair administratief assistent)

Het resultaat liegt er niet om:

 › het aantal documenten (transfer, verhoor, veroordeling, enz.) om in
 te schrijven in het dossier van de gedetineerden is gedaald
 › de aanvragen van attesten door advocaten verlopen efficiënter
 › medewerkers maken meer gebruik van e-mails en dankzij enkele

 nieuwe mailgroepen kunnen zij dagelijkse e-mails sneller versturen
 › enkele telefonische mededelingen werden vereenvoudigd
 › de processen om het dagverslag te maken en de post te versturen

 werden eenvoudiger
 › de voorbereiding van de verschijning van gedetineerden voor de

 rechtbank werd herbekeken

bETERE wERkpRocESSEN op dE gRIffI
De griffie in het PC Brugge kampte al enige tijd met een personeelstekort en daarbij met een hogere werklast. Om te bekijken hoe de dienst efficiënter 
kan werken, werden de processen in kaart gebracht. 

Pc brugge draagt waarden FOd justitie uit
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denderMonde

RE-wIE? RE-waT? RE-ST∆RT!
Sinds 17 november 2012 is in de 
gevangenis van Dendermonde 
een speciale afdeling die de naam 
RE-START kreeg. De focus van deze 
afdeling ligt op reclassering. De 
veroordeelden die hier verblijven, 
bereiden samen met een 
trajectbegeleider en medewerkers 
van de psychosociale dienst hun 
reclassering optimaal voor. Samen 
werken ze aan een individueel 
succesvol reclasseringstraject, in 
de geest van een herstelgerichte 
detentie. 

Ondersteund en begeleid stelt de gedetineerde zelf een realistisch 
reclasseringsplan op. Het gaat om een plan op maat waar ook 
zijn familie achter staat. Een werkgids helpt de gedetineerde 
daarbij. De documenten die de gedetineerde bijhoudt in een 
speciale map zijn niet alleen de belangrijkste bron van informatie 
voor het driehoeksoverleg tussen hemzelf, de medewerkers van 
de psychosociale dienst en de trajectbegeleiders, maar zijn ook 
bewijsstukken waarmee hij aan de strafuitvoeringsrechtbank zijn 
inspanningen kan bewijzen. 

RE-START wil de 
levenskwaliteit van de 
gedetineerde verbeteren en zijn 
kans op een geslaagde re-integratie 
verhogen. Met dit project willen de gevangenis 
en de Vlaamse Gemeenschap, via gespecialiseerde 
begeleiding en een intensief activiteitenprogramma, de 
gedetineerde de nodige tools aanreiken om zich zo goed mogelijk 
in de maatschappij te integreren. Tijdens het verblijf op deze afdeling  
leren de gedetineerden structuur aanbrengen in hun dagelijks bestaan 
en werken zij aan tal van competenties, zoals (zelf )respect, netheid en 
hygiëne, waarde van het leven (h)erkennen, enz. Door het open deur 
regime op de afdeling leren zij bovendien beter in groep functioneren 
en flexibel zijn. Ten slotte wordt van de gedetineerden ook verwacht 
dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van hun 
slachtoffer, de samenleving en zichzelf. 

De afdeling biedt plaats aan veertien Nederlandstalige veroordeelden 
die aan specifieke voorwaarden voldoen. Geïnteresseerden 
kunnen zich kandidaat stellen vanaf één maand voor de 
toelaatbaarheidsdatum voor een uitgaansvergunning.

dENdERmoNdE dINgT NaaR hET goud 

Net zoals over de hele wereld, laaide in de Dendermondse gevangenis de Olympische koorts hoog op in 2012. Zo hoog zelfs dat de gevangenis 
haar eigen versie van de Spelen op poten zette. Samen met de sportfunctionaris van vzw De Rode Antraciet werkte een groepje gedetineerden het 
ganse concept uit en begon al maanden op voorhand met de voorbereidingen. De gedetineerden kozen de verschillende sportdisciplines, zorgden 
voor het nodige materiaal en dachten na over hoe zij hun medegedetineerden konden aanmoedigen om deel te nemen. Ze bedachten ook een 
puntensysteem en stelden een planning op.

Meer dan 80 gedetineerden gaven het beste van zichzelf tijdens tal van wedstrijden in verschillende sporten. Zoals altijd, was deelnemen belangrijker 
dan winnen. Niet alleen in Londen, maar ook in Dendermonde waren de Olympische Spelen een succes! 
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Enkele gedetineerden droomden in 2012 
mee over de perfecte bibliotheek. Tijdens 
een creatieve workshop (onder begeleiding 
van de ervaringsdeskundige armoede en sociale 
uitsluiting) maakten ze dromenvangers die tijdens 
de bibliotheekweek in alle Dendermondse bibs werden 
opgehangen. Bezoekers konden daaraan kaartjes vastmaken om 
te laten weten hoe hun droombibliotheek eruit ziet. 

dRomEN vaNgEN vooR dE bIblIoThEEk

babbElEN ovER dE muREN hEEN

Andere culturen leren kennen en op een aangename manier de Nederlandse taal oefenen, daar gaat 
‘Babbelonië’ over. Deze gespreksgroepen zijn een initiatief van Vorming Plus en brengen Nederlandstaligen 

en anderstaligen bij elkaar voor een gezellige en vooral leerrijke babbel. Ook in de gevangenis vond zo’n 
gespreksgroep plaats waar gedetineerden en burgers elkaar ontmoetten. De gedetineerden schaafden 

hun taal en hun sociale vaardigheden bij, wat hun re-integratie ten goede komt. Maar ook voor 
de burgers was het de moeite waard. Zij maakten kennis met andere culturele gewoontes en 

tradities. 

De gedetineerden 
schaafden 
hun taal en 
hun sociale 

vaardigheden bij, 
wat hun re-integratie 

ten goede komt
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dinant

ThEaTER RoNd hET ThEma juSTITIE
In juni 2012 vonden in de bezoekzaal van de gevangenis van 
Dinant twee voorstellingen plaats van het theaterstuk “Justice?!”. 
Het actietheatergezelschap “Théâtre des Travaux et des Jours” uit 
Durbuy bracht dit stuk van 40 minuten op de planken. Het beoogt 
een weerspiegeling, een gevoelige, menselijke aanpak van zowel alle 
actoren van justitie (rechters, advocaten, griffiers, procureurs, enz.) 
als van de personen die worden geconfronteerd met de wereld van 
justitie (daders van misdrijven, getuigen, slachtoffers, partijen bij het 
proces, enz.).

Na de voorstelling volgde een debat tussen de acteurs, de 
personeelsleden, de externe partners, de vertegenwoordigers 
van justitie (parket van Dinant, onderzoeksrechter van Marche-
en-Famenne, voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank te Luik, 
advocaten, enz.), het justitiehuis van Dinant en natuurlijk de 
gedetineerden zelf. Iedereen ging vanuit zijn eigen leefwereld en 
ervaringen het debat aan. Het was de gelegenheid om met respect te 
luisteren, vragen te stellen en elkaars standpunten te begrijpen. Alle 
deelnemers waren het erover eens dat er te weinig mogelijkheden 
zijn waar de verschillende partijen betrokken bij de strafuitvoering van 
gedachten kunnen wisselen.

Het was ook een verrijkende ervaring voor alle leden van het 
gezelschap “Théâtre des Travaux et des Jours”, die dat stuk reeds 
hadden opgevoerd in gerechtsgebouwen, in het verenigingsmilieu en 
in scholen. 

Een greep uit de getuigenissen:

“Justice?!”in de gevangenis van Dinant op 4 en 18 juni 
2012 was voor ons gezelschap een niet alledaagse 
ervaring. De voorstelling wil het debat over justitie 
openen en hier bevonden wij ons in de kern van dat 
thema! De gedetineerden en magistraten gaven hun 
mening, terwijl zij zich bewust bleven van de relationele 
ethiek. Wij waren getuige van luisterbereidheid, 
openheid en respect (voor wat er gezegd wordt). 
Iedereen kon zijn ideeën, zijn standpunten ten berde 
brengen, vragen kregen een antwoord... . Opmerkelijk 
waren de aandacht en de eerlijke en oprechte 
gesprekken waaraan iedereen kon deelnemen. Het 
was een constructieve ervaring voor alle actoren die 
op die ongebruikelijke plaats aanwezig waren. Er 
was een bereidheid en aandacht voor een menselijke 
‘reconstructie’ met een open vastberadenheid.
Céline Daniëls 
Bezielster van het project, moderator van het debat

De eerste keer dat ik in contact kwam met de 
gevangenis en het gevangenispubliek, trilde ik van kop 
tot teen. Ik verstijfde door dat gevoel van opsluiting 
en voelde mij kwetsbaar. Ik was bang voor de reactie 
van de gedetineerden op de tekst en de kostuums van 
het stuk. Hoe zouden zij reageren op het thema dat zij 
zo goed kennen? Het was toch wel een buitengewone 
ervaring: een debat op zeer hoog niveau waarbij de 
gedetineerden zich uitdrukten zoals zij het wilden. Ik 
heb begrepen dat de vrijheidsbeneming een ernstige 
straf is die ik niemand toewens. Zeker voor herhaling 
vatbaar.
Vincenza Soyeur, actrice

duuRzamE 
oNTwIkkElINg

Het DG EPI koos de gevangenis van Dinant 
uit om een campagne over energie te 
voeren samen met de Regie der Gebouwen 
en Fedesco (openbaar energiedienstenbedrijf ). Op 
geregelde tijdstippen kreeg het personeel informatie over 
energiebesparende reflexen. 

Met de steun van de directie startten de leden van het technisch 
onderhoudsteam, de dienst boekhouding en de technisch assistent 
informatica een project op over duurzame ontwikkeling.

De informaticatechnicus werkte een reeks programma’s uit voor de 
follow-up van het verbruik van verschillende nutsvoorzieningen (water, 
elektriciteit en gas) zodat iedereen op zijn niveau een duidelijk zicht 
heeft op de werkelijkheid, de in rekening te brengen parameters en 
de redenen voor de schommelingen. Op die manier kan actie worden 
ondernomen ten voordele van het milieu.

De overzichten en grafieken die met de verschillende parameters 
in verband worden gebracht, zijn beschikbaar op intranet. De 
vertegenwoordigster van Fedesco toonde grote belangstelling voor 
de instrumenten en hoopte dat ook de collega’s van de andere 
inrichtingen hiervan gebruik zouden kunnen maken.  Bovendien werd 
geopteerd om gaandeweg over te schakelen naar LEDs (light emitting 
diodes) die minder energie verbruiken en comfortabeler zijn voor 
iedereen.
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oNTwIkkElINg vaN TuINbouw
In de loop van 2012 werd een bijzondere inspanning gedaan om 
de groentetuin van de inrichting zo goed mogelijk te beheren. Een 
aantal doelstellingen werden nagestreefd, zoals meer gedetineerden 
in de tuin aan het werk zetten onder toezicht van een penitentiair 
bewakingsassistent en de uitrusting verbeteren zodat in de toekomst 
opleidingen over groenteteelt kunnen plaatsvinden. Uitrusting werd 
aangekocht om de performantie van de dienst te verhogen: serres, 
zaaibedden, tunnels om te telen, werktuigen, enz. 

Daardoor konden het aanbod aan verse groenten, de kwaliteit van de 
maaltijden voor gedetineerden en personeel voor een groot deel van 
het jaar opgevoerd en gediversifieerd worden. Bijna 850 kilo groenten, 
2200 groenteplanten, kruiden en bloemen konden in de loop van het 
seizoen worden geoogst.

Er werden ook sierbloemen geteeld die zowel de tuin als de 
verschillende ruimten van de gevangenis opfleurden.

In de loop van 2013 worden die inspanningen voortgezet, vooral door 
de inrichting van een lokaal voor het schoonmaken en verpakken van 
de groenten om te voorkomen dat de oogst wordt verspild en om een 
betere hygiëne in de keuken te waarborgen.

De gevangenis heeft eveneens een nieuw tuinhuisje aangekocht om 
er het kippenhok in onder te brengen.

vEIlIghEId vaN hET pERSoNEEl, dE 
gEdETINEERdEN EN dE INRIchTINg

Medewerkers kregen een opleiding over brandveiligheid, 
waarschuwingen en alarmen. Eén donderdag per maand gaf 
de preventieadviseur een opleidingssessie aan een groep van 
personeelsleden uit allerlei diensten zodat zij de verschillende 
bepalingen over alarmen en waarschuwingen onder de knie zouden 
hebben. Dat komt zowel de algemene veiligheid (safety) als de 
penitentiaire veiligheid (security) ten goede. Tijdens de opleiding 
doorliep de groep de volledige inrichting om vertrouwd te worden 
met de verschillende uitrustingen en instrumenten (knoppen, maskers, 
toegangssleutels, eerste-hulpuitrusting enz.). Het evacuatieplan en 
de voorschriften over het gebruik van brandblussers en brandslangen 
werden ook in herinnering gebracht.  
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everBerG (GFC)
10 jaaR cENTRum ‘dE gRubbE’
In 2012 vierde het gesloten federaal centrum voor jongeren (GFC)  ‘De 
Grubbe’ in Everberg haar tienjarig bestaan. Het bewakingspersoneel en 
personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap sloegen de handen in 
elkaar om activiteiten voor de jongeren en een feestmoment voor het 
personeel te organiseren. 

Van 11 tot en met 15 juni konden de jongeren genieten van een 
heuse feestweek naar het voorbeeld van het televisieprogramma ‘Fata 
Morgana’. Voor de titel van ‘beste sectie’ voerden zij opdrachten uit die 
hen sterren opleverden. Zo versierden zij een taart met rolmarsepein, 
waren ze creatief met woorden en bedachten enkele leuke quotes om 
op doeken te schilderen en een t-shirt te ontwerpen. Er werden ook 
tal van sportactiviteiten en een garçonrace georganiseerd. Tijdens de 
laatste dag namen de jongeren deel aan volksspelen, een levensecht 
kickerspel en workshops djembe, bodypaint/tattoos en capoeira. ’s 
Middags kon iedereen genieten van frietjes aan een echt frietkraam 
en een ijsje. Als afsluiter voerden de jongeren een dance battle onder 
begeleiding van een dj en werd de winnaar van de Fata Morgana-week 
bekend gemaakt. Voor het personeel was er op 16 november een 
personeelsfeest in Leuven. 

vEIlIghEId TRoEf!
Om de veiligheid in het centrum te verhogen, werd een nieuw 
aangepast fouilleplan uitgewerkt waarin duidelijk wordt beschreven 
hoe elke fouille moet worden uitgevoerd. Ook werden de controles 
en de fouilles van de verblijfsruimtes, de gezamenlijke ruimtes, de 
sportkoer en de controlerondes uitvoerig beschreven. 

De bestaande wekelijkse controles van de veiligheidssystemen 
en de communicatiemiddelen werden verder uitgebreid. Het 
centrum werkte een nieuwe alarmprocedure uit, gebaseerd op het 
vijffasenmodel. Aan deze procedure werd ook een radioprocedure 
gekoppeld, zodat het personeel op een efficiënte en uniforme manier 
kan werken met de portofoons. Tijdens de praktijkopleiding rond 
conflict- en agressiebeheersing wordt bovendien meer aandacht 
besteed aan de fouilles en wordt het vijffasenmodel opnieuw onder de 
aandacht gebracht van het bewakingspersoneel. 

waT TE doEN bIj bRaNd
Het centrum wilde haar interne nood- en interventieplan in geval van 
brand updaten en nam daarvoor contact met het territoriaal bevoegde 
brandweerkorps van Zaventem. Tijdens enkele vergaderingen met 
de operationele officier werd het interne nood- en interventieplan 
en de infrastructuur van het gebouw besproken en werd advies 
gevraagd rond signalisering, evacuatieprocedures, enz. Het resultaat 
was een interventieplan volgens het sjabloon van de brandweer met 
alle nuttige informatie rond brandveiligheid, zoals de ligging en de 
structuur van het gebouw, de aanwezige blusmiddelen, mogelijke 
gevaren en gevaarlijke producten. 

Alle beroepspelotons en vrijwilligers brachten topografische bezoeken 
aan het GFC. Na een korte uitleg over de werking van het centrum, 
kregen de brandweermannen een uitgebreide rondleiding in en rond 
de gebouwen. Zo kregen zij een duidelijk beeld van de structuur 
van het centrum, de evacuatiewegen en de risico’s op vlak van 
brandveiligheid. In 2013 zullen de noodprocedures verder op punt 
worden gesteld.
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bETERE SamENwERkINg TuSSEN 
fEdERalE EN vlaamSE ovERhEId
Het centrum startte een geformaliseerd en gestructureerd overleg op 
met de operationele leidinggevenden van de Vlaamse Gemeenschap 
en Justitie. Sinds april 2012 steken de hoofdopvoeders en campus-
verantwoordelijken van de Vlaamse Gemeenschap samen met het 
team van de penitentiaire assistenten maandelijks de hoofden bij 
elkaar tijdens het zogenaamde HOPA-overleg. De bedoeling is dat zij 
zo beter met elkaar communiceren en samenwerken. 

Na de eerste overlegmomenten blijken beide partners tevreden te zijn 
over deze manier van werken. Ze bespreken operationele problemen 
en zoeken samen naar een oplossing die rekening houdt met de visie 
en de missie van beide overheden. De samenwerking komt uiteraard 
ook het algemene leef- en werkklimaat binnen het centrum ten goede.

Oplossingen zoeken die 
rekening houden met 
de missie en de visie 
van beide overheden

kwalITEITSvollE maalTIjdEN

De afgelopen jaren leverde het GFC bijzondere inspanningen om te 
werken volgens de HACCP-normen en kwaliteitsvolle maaltijden te 
voorzien voor de jongeren. De HACCP-werkgroep die in 2011 werd 
opgericht, ging op hetzelfde positieve elan voort.

In 2012 verscheen een dienstnota met richtlijnen over het vervoer, 
de bedeling en het bewaren van voedingswaren. Centraal stonden 
de aandachtspunten die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen had opgesteld bij een audit die de werkgroep 
begin 2012 had aangevraagd. Er werd nieuw materiaal aangekocht 
en de procedures werden verder op punt gesteld. Het overleg tussen 
de HACCP-werkgroep en de centrale gevangenis in Leuven, die de 
maaltijden in Everberg levert, en het intern overleg binnen de HACCP-
werkgroep, werd ook verdergezet.
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ForeSt voRST

cellOcOncert in berKendael

op 10 september 2012 kregen een veertigtal 
gedetineerden van de vrouwengevangenis berkendael 
de kans om een wereldberoemde artiest te ontdekken. 
de getalenteerde cellist alexander Ivashkin bracht een 
bezoek aan de gevangenis en gaf het beste van zichzelf 
tijdens een heus celloconcert. 

voor vele gedetineerden was het de eerste keer dat zij 
een klassiek concert bijwoonden. met luid applaus en 
respectvolle rust en stilte tijdens de muziek toonden 
zij hun bewondering en appreciatie. velen hadden 
de smaak te pakken en vroegen meteen wanneer het 
volgende concert kon plaatsvinden. 

om de gedetineerden niet op hun muzikale honger te 
laten zitten, werd de gevangenisbibliotheek uitgebreid 
met een mediatheek waar gedetineerden onder meer 
cd’s kunnen uitlenen. 

mEER EN SNEllER bEzoEk vooR 
gEdETINEERdEN

Dankzij een reorganisatie van de bezoeken kunnen gedetineerden 
die in de gevangenis van Vorst aankomen sneller bezoek ontvangen. 
Hoewel bezoek een basisrecht is, is het door de slechte infrastructuur 
van de gevangenis niet mogelijk om gedetineerden vanaf de eerste 
dag in detentie bezoek aan tafel toe te kennen. De bezoekzaal telt 
immers slechts twaalf tafels voor meer dan 650 gedetineerden. 
De nieuwe collectieve brieven over het bezoek in de penitentiaire 
inrichtingen lagen mee aan de basis van de beslissing om het 
bezoeksysteem nieuw leven in te blazen.  

Niet alleen werd de termijn om bezoek te ontvangen ingekort tot 
zes weken, maar de reorganisatie leidde ook tot een administratieve 
vereenvoudiging op vlak van toegang tot de gevangenis. Het 
personeel en vooral de medewerkers aan het onthaal van de 
gevangenis zorgden ervoor dat gedetineerden en hun familie op 
de hoogte waren van de veranderingen en de nieuwe procedures. 
Hoewel gedetineerden nu gemakkelijker en sneller bezoek kunnen 
ontvangen, blijft de toestroom beheersbaar en zorgt het personeel 
ervoor dat alles in goede banen verloopt. 

Sneller bezoek 
ontvangen dankzij 
reorganisatie en  
administratieve 

vereenvoudiging
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GEDEELTELIJKE RENOVATIE 
VAN DE KEUKEN

In 2012 onderging de gevangeniskeuken een gedeeltelijke 
renovatiebeurt. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) had tijdens een inspectie in 2011 immers een 
aantal opmerkingen over de omstandigheden waarin de maaltijden 
worden bereid en de naleving van de regels van de koudeketen 
(bewaren van bederfbaar voedsel). Tijdens de werken, die een tiental 
dagen duurden, was de keuken gesloten en zorgde een cateringbedrijf 
voor de maaltijden.

Dankzij de inzet van de Regie der Gebouwen kreeg de keuken nieuwe 
tegels en traliewerk en werden nieuwe douches geïnstalleerd. De 
gevangenis maakte bovendien van de gelegenheid gebruik om een 
beter systeem van voorraadbeheer uit te werken, een schoonmaakplan 
op te stellen en een nieuwe taakverdeling in te voeren. 

EffIcIëNTERE 
wERkINg kaNTINE

Dankzij een reorganisatie van de kantines 
verlopen de bestelling en de verdeling van de 
bestellingen vlotter. De procedure werd aangepast en 
geüniformiseerd en de samenwerking tussen de dienst die 
zich bezig houdt met de kantine en de boekhouding op punt 
gesteld. 

Dankzij een nieuwe elektronische werkwijze verlopen de bestellingen 
nu efficiënter. De automatisering en de nieuwe manier van werken 
loont. De procedure is duidelijk en de verdeling kan op langere 
termijn worden gepland. Ze maakt het ook mogelijk om bestellingen 
elektronisch te traceren, wat nuttig is in geval van geschillen met 
gedetineerden. Dankzij het nieuwe systeem kunnen gedetineerden 
die onvoldoende middelen hebben om hun hele bestelling te betalen 
bovendien zelf kiezen welke goederen voorrang krijgen. Dat kon 
vroeger niet en het personeel moest dan zelf een subjectieve keuze 
maken. 

bETERE follow-up vaN Tbc-
oNdERzoEkEN bIj pERSoNEEl

Om het medisch toezicht op het personeel te verbeteren, wijzigde 
de directie de procedure voor het ondergaan van de verplichte 
tuberculinetests en zorgde ze voor een beter opvolgsysteem om bij te 
houden wie in orde is. 

Dankzij deze inspanningen zijn de medewerkers beter op de hoogte 
van het belang van de onderzoeken en de manier van werken. 
De controles worden ook beter opgevolgd. Dat bleek tijdens de 
onderzoeken van het personeel in november en december 2012. In 
2013 volgt een evaluatie van de nieuwe procedure. 

INfoRmaTIE vooR 
bINNENkomENdE gEdETINEERdEN

Om gedetineerden die de gevangenis binnenkomen beter te 
informeren, maakte de directie samen met de penitentiaire assistenten 
een document op met belangrijke juridische informatie en info over 
het leven in de gevangenis (bezoek, wandeling, enz.). Zij hadden 
immers opgemerkt dat binnenkomende gedetineerden vaak met 
dezelfde vragen worstelen. Een antwoord kon niet altijd snel worden  
gegeven, wat soms leidde tot frustratie en conflicten. 

Het document telt twee bladzijden met essentiële informatie evenals 
de belangrijkste formulieren die gedetineerden in de gevangenis 
gebruiken. Dankzij de inzet van enkele meertalige penitentiaire 
bewakingsassistenten is de informatie beschikbaar in het Arabisch, 
Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Russisch. 
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Gent

Een overzichtstentoonstelling voor het grote publiek schetste 
de boeiende geschiedenis van 150 jaar Nieuwewandeling in de 
voormalige directeurswoning met oude plannen, archiefmateriaal, 
foto’s, audiovisuele beelden en artistieke projecten van gedetineerden. 
In een andere ruimte waren replica’s van een oude en een actuele 
cel te zien. Het gevangenismuseum van Merksplas was een 
belangrijke partner bij de verzameling van het materiaal. Dankzij de 
tentoonstelling konden de bezoekers ook een blik werpen op het 
dagelijks leven in de gevangenis en de activiteiten die er plaatsvinden. 
Zowel buurtbewoners, inwoners van Gent, personeelsleden van 
Justitie, geïnteresseerden, studenten, enz. brachten een bezoek. In 
totaal kwamen er 2520 bezoekers over de vloer.

Samen met de universiteit Gent en het Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg Eclips organiseerde de gevangenis in het 
Vormingscentrum Guislain een studiedag over suicidepreventie. De 
gevangenis stelde er haar zelfmoordpreventiewerking (ZPW) voor 
aan professionals van het gevangeniswezen en aan experten uit de 
geestelijke gezondheidszorg. 

Het preventieplan in Gent is gestructureerd, multidisciplinair 
benaderd en verankerd binnen de organisatie. De bedoeling is 
om een beschermende omgeving te creëren, vroegtijdig signalen 
op te sporen die wijzen op zelfmoordgedachten en nieuwe 
zelfmoordpogingen te voorkomen bij gedetineerden die al zelfmoord 

Op zaterdag 31 maart kroop een team van 
gedetineerden op de fiets om deel te nemen aan 
de Ronde van Vlaanderen, een ronde op rollen 
weliswaar. Zij namen het op tegen een ploeg van 
de strafinrichting van Oudenaarde die ook 140 km 
van het parcours van de Ronde op rollen fietsten. De 
Gentenaars konden rekenen op de coaching van Iljo 
Keisse en Frank Hoste die het co-peterschap op zich 
namen. 

3 ToT 19 fEbRuaRI

16 fEbRuaRI

31 maaRT

TENTooNSTEllINg 150 jaaR NIEuwEwaNdElINg

STudIEdag ‘SuïcIdEpREvENTIE’

dE RoNdE vaN vlaaNdEREN 

probeerden te plegen. Alle medewerkers in de gevangenis kregen 
informatie over te herkennen signalen. Wanneer zij vermoeden dat 
een gedetineerde zelfmoord wil plegen, kunnen zij dat melden bij 
het zelfmoordpreventiemeldpunt in de gevangenis. Binnen dat 
meldpunt werken personeelsleden van verschillende diensten die 
zich vrijwillig inzetten en die een gespecialiseerde opleiding over 
zelfmoordpreventie hebben gevolgd. Zij praten met de gedetineerde 
om het zelfmoordrisico in te schatten en geven advies aan de 
gevangenisdirectie over de nodige beschermingsmaatregelen. Het 
plan kwam er nadat de gevangenis begin 2000 werd confronteerd met 
een hoog aantal zelfdodingen. 

Beide teams reden voor het goede doel. Gent koos ervoor om 
een sociale kruidenierswinkel te steunen waar mensen met een 
beperkt inkomen verse producten kunnen aankopen tegen 
verlaagde prijzen.

Naast gedetineerden, waren ook verschillende personeelsleden 
gebeten door de wielermicrobe. Zij namen deel aan de Ronde 
voor amateurs en ook zij konden rekenen op de begeleiding van 
beide sportmonumenten. 

Rijden op rollen 
voor het goede 

doel

de gevangenis van Gent vierde in 
2012 haar 150ste verjaardag. om 
deze speciale gebeurtenis in de 
kijker te zetten, organiseerde zij het 
hele jaar door activiteiten voor haar 
personeelsleden, gedetineerden, 
bezoekers en het grote publiek.
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Tijdens de studiedag werd de samenwerking tussen de gevangenis en 
het centrum OBRA geëvalueerd. Onder de naam ‘Ontgrendeld’ biedt 
het centrum al tien jaar agogische ondersteuning aan geïnterneerden 
met een verstandelijke beperking in de gevangenis. Hun plaats in de 
gevangenis is een moeilijk en gevoelig thema. Het is niet gemakkelijk 
om een evenwicht te vinden tussen het recht van de maatschappij op 
veiligheid en het recht van deze personen op zorg.

Op zondag 9 september kregen 800 bezoekers de kans 
om een bezoek te brengen aan de gevangenis van Gent 
tijdens de Open Monumentendag. Naar aanleiding van haar 
150-jarig bestaan nam de gevangenis deel aan dat evenement 
binnen de categorie ‘monument in de actualiteit’. 

De gevangenis nam deel aan het 39ste 
Internationaal Filmfestival van Vlaanderen. Naar 
aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Gentse 
gevangenis vertoonde het Filmfestival Gent er 
de nieuwe film ‘Caesar Must Die’ van de Italiaanse 
broers en regisseurs Paolo en Vittorio Taviani. In deze 
film voeren gedetineerden uit de zwaarbeveiligde 
Rebibbia-gevangenis in Rome het toneelstuk 
‘Julius Caesar’ van Shakespeare op voor hun 
medegevangenen.

In het voorjaar startte Victoria Deluxe samen met de vzw De Rode 
Antraciet een sociaal-artistiek project op waarbij gedetineerden 
brieven schreven aan fotografen over plekken met een dierbare 
herinnering. De fotografen legden deze plaatsen vervolgens op foto 
vast. Het sluitstuk van dat project was de muzikale theatervoorstelling 
‘Een Nieuwe Wandeling’ waarin gedetineerden over deze speciale 

Tijdens de teamopleidingsdagen in oktober en november 
organiseerde de gevangenis een medewerkersbevraging. De directie 
vindt het immers belangrijk om te weten hoe tevreden medewerkers 
zijn over werken in de gevangenis en hoe het beter kan. Thema’s als 
jobinhoud, loopbaan, stijl van leidinggeven, integriteit en ongewenste 
omgangsvormen kwamen aan bod. De afwezige medewerkers kregen 
de bevraging thuis zodat ook zij de kans kregen om hun mening te 
geven. De responsgraad was 86 %.

14 juNI 9 SEpTEmbER

okTobER-NovEmbER 2012

12 ToT 14 okTobER

18 ToT 25 NovEmbER

STudIEdag ’10 jaaR oNTgRENdEld’ opEN moNumENTENdag

fIlmfESTIval vaN gENT IN dE gEvaNgENIS 

ThEaTERvooRSTEllINg ‘EEN NIEuwE waNdElINg’

TEvREdENhEIdSENQuÊTE ‘INTERNETSpIEgEl’

De film kreeg op het 62e Filmfestival van 
Berlijn de Gouden Beer en won in Italië 
vijf Oscars. De deels in zwart-wit gefilmde 
film, die een combinatie is van fictie en 
documentaire, werd er bekroond voor regie, 
productie, bewerking en geluid als beste film.

De film werd in totaal vier keer getoond 
in de cinemazaal van de gevangenis: voor 
festivalgasten, voor het personeel, voor het 
publiek en tenslotte voor de gedetineerden. 
Op 17 oktober 2012 verscheen de film in de 
Belgische bioscopen.

plekken vertelden. Er vonden vier publieksvoorstellingen plaats, 
bijgewoond door een 800-tal personen. Velen waren tot tranen toe 
bewogen door de eerlijkheid van het stuk.

De gevangenis werkte voor het onderzoek samen met het 
Nederlandse gevangeniswezen en maakte gebruik van de 
‘InternetSpiegel’, een betrouwbaar instrument van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken in Nederland.
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HaSSeLt

vEIlIgERE INTERvENTIES
Net als in een aantal andere gevangenissen, werd in 2012 in de 
gevangenis van Hasselt een interventieteam opgeleid. Het team 
bestaat uit 37 medewerkers die bij incidenten op een professionele en 
veilige manier kunnen tussenkomen. 

De personeelsleden die deel uitmaken van dat team werden door de 
gevangenisdirectie en de penitentiaire assistenten geselecteerd en 
volgden een tiendaagse opleiding, gegeven door het Veiligheidskorps. 
In de gevangenis van Hasselt bouwde de technische dienst zelfs 
een exacte kopie van een cel waar de leden van het team tijdens de 
opleiding kunnen oefenen. 

 “Niet alleen leerden we hoe je met een team een 
agressieve gedetineerde op een gecontroleerde 
manier naar de veiligheidscel brengt, maar in de 
opleiding zit ook een luik zelfverdediging.” 
(Nick O. en Marnic C., penitentiair bewakingsassistenten)

 “Zowel fysiek als mentaal was dit toch niet van 
het minste, maar de teamspirit die er heerste, heeft 
iedereen de boost gegeven om zijn persoonlijke 
grenzen op beide vlakken te verleggen. De leden 
werden zeker niet als vechtmachines of leden van een 
knokploeg opgeleid maar als een team dat op een 
professionele en zo menselijk mogelijke manier een 
agressieve gedetineerde uit zijn cel kan verwijderen.” 
(Raf H., penitentiair bewakingsassistent ploegchef )

alle ogen en oren gericht op 
hasselt

Op 19 maart 2012 kreeg de gevangenis van hasselt 
een centrale plaats toebedeeld in het medialandschap. 
het programma de Ochtend van radio 1 (vrt) had de 
uitzonderlijke toelating gekregen om rechtstreeks vanuit de 
bezoekzaal van de gevangenis uit te zenden en dat van 6u00 
tot 9u00 ’s ochtends. uiteraard was de uitzending volledig 
gewijd aan de gevangenis.

tijdens de uitzending kwamen tal van onderwerpen en 
genodigden aan bod. het leven in de gevangenis en de 
werking van de keuken en de werkhuizen werden belicht 
door zowel personeelsleden als gedetineerden. Ook het 
beleid werd besproken. zo kregen het inrichtingshoofd 
van de gevangenis van hasselt, de directeur-generaal 
en de minister een plaats achter de microfoon. in het 
publiek konden zowel personeelsleden als gedetineerden 
plaatsnemen.
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bETERE vEIlIghEIdS-
pRocEduRES
In 2012 richtte de gevangenis een equipe 
veiligheid op, bestaande uit twee directieleden, 
twee penitentiair assistenten, een penitentiair 
bewakingsassistent ploegchef en een technisch 
assistent. Zij onderzoeken of alle veiligheidsprocedures 
correct verlopen en sturen bij waar nodig. Tot nog toe 
bestudeerden zij de conclusies van de veiligheidsaudit in de 
gevangenissen en verbeterden de ziekenhuisprocedure, de 
veiligheidsprocedures in de werkhuizen en de veiligheidsrondes.

zINvollE dagbESTEdINg 
De gevangenis zorgde ervoor dat zowel de mannelijke als de 
vrouwelijke gedetineerden via verschillende activiteiten en initiatieven 
hun dag zinvoller kunnen besteden. Ze breidde haar dagaanbod uit 
voor beide groepen. 

 › Tijdens de zomer kunnen de mannelijke gedetineerden een
 dagelijkse avondwandeling maken. 

 › Sinds het najaar is celbezoek tussen gedetineerden mogelijk. 

 › De langgestrafte gedetineerden kunnen dankzij de aankoop van
 wasmachines en droogkasten hun kledij op de eigen sectie wassen. 

 › Sinds september zorgt het personeel van de vrouwenafdeling
 voor meer activiteiten. Zo kunnen de gedetineerde vrouwen af en  
 toe samen eten of deelnemen aan een creatief project. 

 › Dankzij de samenwerking met de stad Hasselt en de rugbybond
 komt een sportmonitor driemaal per week langs in de gevangenis
 om een aantal sportsessies te begeleiden.

dIgITalE oplEIdINgEN

DANKZIJ E-LEARNING 
KUNNEN GEDETINEERDEN 

HUN DAG ZINVOL
 BESTEDEN EN WERKEN 

AAN HUN 
RE-INTEGRATIE.

De gevangenis richtte een nieuwe computerklas in om het aanbod 
aan ICT-cursussen voor gedetineerden uit te breiden. In het nieuwe 
lokaal staan vijftien pc’s ter beschikking. Dankzij de centrale ligging van 
de computerklas kunnen ook vrouwelijke gedetineerden deelnemen 
aan de cursussen. 

In het lokaal is bovendien de mogelijkheid voorzien om gedetineerden 
via e-learning toegang te geven tot een reeks digitale cursussen zodat 
zij op hun eigen tempo kunnen leren. Voorlopig gaat het enkel om 
VDAB-cursussen, maar de gevangenis wil op termijn ook allerhande 
onderwijscursussen aanbieden. Met de vrijwilligersorganisatie 
Seniornet legde de gevangenis al de eerste contacten om een 
ondersteunend aanbod uit te bouwen voor gedetineerden die 
hiermee aan de slag willen. 
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HooGStraten
hYgIëNE TRoEf IN kEukEN EN 
bakkERIj 
Personeel en gedetineerden sloegen de handen in elkaar om de 
keuken en de bakkerij van het penitentiair schoolcentrum (PSC) in 
Hoogstraten te renoveren en HACCP-conform te maken. Een bezoek 
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) had immers duidelijk gemaakt dat beide niet voldeden aan de 
hygiënevereisten. Een actieplan werd opgesteld en de dringendste 
renovatiewerken gingen van start.  

Om de voedselveiligheid te garanderen, paste de technische 
dienst de infrastructuur aan. Samen met gedetineerden werkzaam 
bij de technische dienst en afgestudeerde gedetineerden van de 
beroepsopleiding schilder en stukadoor renoveerden zij muren, deuren 
en ramen, plaatsten zij horren, vernieuwden zij tegels, enz. Het PSC 
kon bovendien rekenen op de steun van de Regie der Gebouwen en 
de Regie van de Gevangenisarbeid. Het keuken- en bakkerijpersoneel 
stelde ten slotte samen met de gedetineerden die daar werken een 
hygiëne- en onderhoudsplan op. 

g-coach
 
Gedetineerden die in het PSC beroepsopleidingen volgen, kunnen 
voortaan rekenen op de steun van een Geletterdheidscoach, of 
G-coach. Deze lesgever van het Centrum Basiseducatie helpt hen 
een halve dag per week met rekenen, taal en ICT-vaardigheden. De 
monitoren-pba’s die de basisopleidingen geven, hadden immers 
gemerkt dat de cursisten wat extra hulp konden gebruiken op deze 
vlakken.  

Samen met de VDAB Herentals organiseert het PSC Hoogstraten 
al jarenlang verschillende beroepsopleidingen: metser, schilder, 
stukadoor, elektricien en automechanica. Bij cursisten automechanica 
focust de G-coach zich op computerskills, terwijl hij met de metsers, 
schilders en stukadoors vooral werkt aan hun rekenvaardigheden.

‘ vaN dE mENS NIETS daN SlEchTS?’ 
op dE plaNkEN 

Een jonge vrouw wordt verkracht in haar appartement. Ze dient klacht in. 
De dader wordt gearresteerd. En dan? Zij wil haar leven terug; hij wil het 
zijne weer in handen nemen. Iets wat misschien alleen maar kan als ze 
hierover met elkaar communiceren. 

In het PSC woonden een vijfentwintigtal 
gedetineerden een voorstelling van 
het  theaterstuk ‘Van de mens niets dan 
slechts?’ bij. Het theaterproject is een 
initiatief van de vzw Suggnomè en focust 
op de relatie tussen slachtoffer en dader. 

Bij de start van het stuk waren de 
gedetineerden wat onwennig, maar 
al snel lieten zij zich meevoeren in het 
verhaal op de planken. Hoewel zij zich 
in het eerste deel van het stuk nog in 
zekere mate konden identificeren met 
de dader, verdween enige sympathie toen in het tweede deel de 
gevolgen van de verkrachting voor het slachtoffer duidelijk werden. 
Na de voorstelling konden de gedetineerden samen met twee 
bemiddelaars van Suggnomè van gedachten wisselen over het thema 
en het leven in de gevangenis en konden zij slachtofferervaringen 
delen. De voorstelling liet de toeschouwers duidelijk niet onberoerd. 
De gedetineerden hadden veel medeleven voor het slachtoffer en hun 
oordeel over seksueel delinquenten was niet mals. 

P l a f o n d  b a k k e r i j

P l a f o n d  k e u k e n

G r o e n t e n l o k a a l
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mEER lEESplEzIER

In het PSC kunnen gedetineerden wekelijks 
een half uur de bibliotheek bezoeken en 
kiezen uit tal van boeken, cd’s, strips, romans en 
tijdschriften. Dankzij een samenwerking met de 
Turnhoutse bibliotheek en de tussenkomst van de 
directie ICT kon de gevangenis haar bibliotheekaanbod 
uitbreiden. Via een computer met beveiligde internetverbinding 
kunnen gedetineerden voortaan de catalogus van de stadsbibliotheek 
raadplegen en meer gericht materiaal ontlenen. Via deze verbinding 
is bovendien een automatische registratie van het uitleenverkeer 
mogelijk. Op termijn zal de bibliotheekcollectie op deze manier verder 
uitgebouwd en vernieuwd worden. 

muzIEk vaN EIgEN bodEm

De gedetineerden van Hoogstraten hebben duidelijk een passie 
voor muziek. Al jaar en dag zijn de muzieklessen een populair deel 
van het activiteitenaanbod. Beginners zetten hun eerste stappen 
in het muzikale onbekende, terwijl gedetineerden die al iets meer 
onderlegd zijn zich verder ontwikkelen en nieuwe technieken leren. 
Om meer te kunnen oefenen, vroegen enkele gedetineerden via het 
gedetineerdenoverleg of zij een muziekgroepje konden opstarten. De 
directie gaf groen licht en binnen de week was een band van eigen 
bodem geboren. 

Zangers en muzikanten maken deel uit van de groep. Zij repeteren op 
regelmatige basis en hebben ook eigen instrumenten, zoals gitaren en 
een drumstel dat de aalmoezenier hen gaf. Ze kiezen zelf welke muziek 
zij spelen. De band heeft bovendien al haar eerste optredens achter de 
rug. Tijdens de jaarlijkse barbecue en de eindejaarsquiz zorgde hij voor 
de muzikale noot. 

“Mijn dochtertje is nog maar één 
jaar. Via de telefoon kan ik met haar 
niet spreken, omdat ze daar nog 
niet oud genoeg voor is. Nu zit ze bij 
haar mama op schoot en skypen we 
samen. Ik zing dan liedjes voor haar. 
De lach op haar gezicht vertelt me 
meer dan duizend woorden.”

“Mijn kinderen zijn al wat groter en 
wonen niet meer op hetzelfde adres. 
Twee wonen zelfs in het buitenland.  
Met Skype kunnen we allemaal samen 
babbelen. Wanneer mijn tijd er op zit, 
babbelen de kinderen samen verder. 
Het is nu zo dat ze meer contact 
onderling hebben dan voordien. “

“Mijn familie trekt in de 
zomermaanden altijd naar Marokko. 
In de gevangenis blijf je dan vaak 
alleen achter, zonder bezoek. Die drie 
maanden kunnen lang duren. Nu kan 
ik mijn gezin blijven zien, ook al zitten 
ze in een ander werelddeel.” 

Gedetineerden met kinderen die aan de voorwaarden voor 
kinderbezoek voldoen, konden in 2012 een half uur per week met hen 
skypen. Naast het traditionele bezoek, telefoneren en brieven schrijven, 
bood het PSC hen zo een extra contactmoment om de band met 
het thuisfront te versterken. De dienst ICT richtte een lokaal in met 
twee PC’s waarop zij de nodige software installeerde en een webcam, 
microfoon en hoofdtelefoon aansloten.  Voor de gedetineerden was 
het wekelijkse skypemoment zeer waardevol, iets om naar uit te kijken. 

De introductie van videoconferentie in het schoolcentrum was een 
initiatief van de directie ICT. Ook in het jongerencentrum in Saint-
Hubert werd een gelijkaardig project op poten gezet. In de toekomst 
zal worden bekeken hoe meer met videoconferentie kan worden 
gewerkt. De technologie Skype zal niet verder worden gebruikt. 

mEER coNTacT mET dE kINdEREN daNkzIj vIdEocoNfERENTIE
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HuY
STEp bY STEp
Gedetineerden die als voorbereiding op hun vrijlating hun 
drugsprobleem willen aanpakken, kunnen sinds april 2012 aankloppen 
bij het contactpunt ‘Step by Step’, het centraal aanmeldingspunt voor 
druggebruikende gedetineerden. Zij kunnen er op vaste tijdstippen 
terecht bij een externe hulpverlener met al hun vragen over het 
hulpaanbod buiten de muren. ‘Step by Step’ vergemakkelijkt zo de 
toegang tot de gespecialiseerde hulpdiensten. 

Bij de opstart vond een informatiesessie plaats om de dienst aan 
de gedetineerden voor te stellen. Er werd ook een voorstelling 
voor de psychosociale dienst georganiseerd. In de gevangenis 
kunnen gedetineerden bovendien brochures raadplegen om zich te 
informeren. 

Wie van de dienst gebruik wil maken, kan zich aanmelden via een 
personeelslid, een advocaat of kan telefonisch of per mail contact 
opnemen. In 2012 maakten tien gedetineerden gebruik van ‘Step 
by Step’, van wie de helft zegt verslaafd te zijn aan verschillende 
verdovende middelen.

fuNcTIEbESchRIjvINg vaN dE 
dIENdERS
Om gedetineerden die als diender werken binnen de huishoudelijke 
diensten beter te informeren over de taken die van hen worden 
verwacht, is voor elke diendersfunctie een gedetailleerde en duidelijke 
beschrijving opgemaakt. Elke gedetineerde die als diender aan de slag 
gaat evenals het verantwoordelijk personeel krijgt deze informatie. 

Dankzij deze beschrijving weten de gedetineerden beter wat ze 
precies moeten doen, wat het onbegrip en de kritiek tussen dienders 
en personeel beperkt. Voordien waren zij immers vaak het mikpunt van 
kritiek. 

mEdIapRojEcTEN op INTERN 
INfokaNaal

In 2012 konden gedetineerden deelnemen aan een opleiding over 
het gebruik van media. Omdat velen onder hen niet graag schrijven,  
moedigt deze opleiding hen aan om andere media te gebruiken.  De 
deelnemers leerden werken met fototoestellen, filmcamera’s, enz. Hun 
creaties werden in de gevangenis verspreid via het intern infokanaal op 
de televisie. 

Sinds 2010 hebben de gedetineerden via hun tv-toestel toegang 
tot een intern infokanaal. De uitzendingen van dit kanaal worden 
doorlopend herhaald en gaan over de rechten en plichten van de 
gedetineerden, maar ook over de opleidingen en de verschillende 
activiteiten die de inrichting organiseert. 

compuTERSkIllS lEREN
In juli 2012 konden de gedetineerden van Hoei een 
computeropleiding volgen van het Centre d’Orientation Formation 
de Amay. Ze leerden er de programma’s Word, Excel en PowerPoint 
gebruiken. Van de acht kandidaten die deelnamen, slaagden er vijf. 
Zij kregen een attest. 
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Om gedetineerden te helpen bij hun reclassering bestaat in de 
gevangenis van Hoei een Kruispunt Tewerkstelling Vorming Oriëntatie. 
Deze Kruispunten zijn een initiatief van Forem en haar partners of 
personen die op zoek zijn naar werk of een geschikte opleiding met 
raad en daad bij te staan. De dienstverlening richt zich zowel tot 
gedetineerden als vrije burgers. Zij kunnen terecht bij een expert voor 
informatie en begeleiding op vlak van tewerkstelling, vorming en 
professionele oriëntatie. 

Maandelijks komt een vormingsadviseur naar de gevangenis om 
de gedetineerden te informeren over de opleidingsmogelijkheden 
in de verschillende centra. Op basis van de vaardigheden en de 
professionele ervaring van de gedetineerde en rekening houdend 
met de vakrichtingen die het meeste kans op werk bieden, stelt deze 
persoon een individuele oriëntatie voor. 

De Kruispunten Tewerkstelling Vorming Oriëntatie zijn een dienst van 
Forem en haar partners: 

 › het Waalse Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte
 Personen 
 › de bedrijven voor vorming door arbeid 
 › Onderwijs voor Sociale Promotie 
 › het Institut wallon de formation en alternance, des indépendants et

 petites et moyennes entreprises (IFAPME) 
 › gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling 
 › organisaties voor socioprofessionele inschakeling  

Anne Tubiermont, Vormingsadviseur

“Sinds augustus 2012 werk ik via de vzw ‘Aide & Reclassement’ samen met de gevangenis in Hoei. Ik ben 
één ochtend per maand in de gevangenis aanwezig en voerde al 22 gesprekken met gedetineerden. 

Het zijn de gedetineerden zelf die de gesprekken aanvragen. Tijdens de ontmoetingen focussen we ons 
op het in orde brengen van de Forem-dossiers en zoeken we naar een professioneel reclasseringsproject 
dat past in het reclasseringsplan van de gedetineerden. Dat kan gaan om werk of opleiding. 

De gedetineerden kunnen mij bij het verlaten van de gevangenis ook opnieuw contacteren als zij 
daaraan behoefte hebben. Ik kan ook optreden als tussenpersoon met de andere diensten van de 
Forem. “

kRuISpuNT TEwERkSTEllINg voRmINg oRIëNTaTIE

hoEI
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iePer
RENovaTIE volop aaN dE gaNg

De gevangenis van Ieper dateert van 1876 en was dan ook dringend aan vernieuwing toe. De renovatie verloopt in drie fasen. Fase 1 en 2 zijn achter 
de rug met een nieuwe wandeling en een modern toegangsgebouw als resultaat. Fase 3 is volop aan de gang en moet leiden tot twee nieuwe 
vleugels met onder meer een bezoekzaal, een bibliotheek, sportruimtes en kantoorruimtes.   

Als 2011 in het teken stond van de afbraakwerken, was 2012 het 
jaar van een spectaculaire opbouw. Tijdens de grondwerken in het 
voorjaar werden zelfs grondvesten van vroegere bouwwerken en 
restanten van een oude vestigingsmuur blootgelegd. Daarna werden 
de twee nieuwe vleugels gebouwd. Een aantal medewerkers zagen 
hun nieuwe werkplek vorm krijgen: de keuken, kantoren voor de 
psychosociale dienst, bezoek- en vergaderzaal, enz. Eind 2012 stond de 
betonnen ruwbouw er. Tegen de zomer 2013 zal de ruwbouw, inclusief 
ramen, zijn afgewerkt. 

De bouwactiviteiten in combinatie met het hoge bevolkingsaantal 
hebben een invloed op het detentieregime van de gedetineerden. 
Tijdens de werken kunnen gedetineerden niet alleen op een cel 
verblijven. 
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ovERlEg mET gEdETINEERdEN
Op 2 augustus 2012 vond voor de eerste keer het officieel overleg 
plaats met de gedetineerden. Op de agenda stonden onderwerpen 
die heel nauw aansluiten bij de dagdagelijkse leefwereld van de 
gedetineerden met thema’s als kantine, sport, bezoek, de wandeling, 
enz. De gevangenis wil vier overlegmomenten per jaar organiseren. 
Zowel medewerkers als gedetineerden ervaren het overlegorgaan als 
een constructief initiatief. 

blIjvENdE aaNdachT vooR TEwERkSTEllINg vaN gEdETINEERdEN
Ondanks de grote verbouwingswerken kon de gevangenis in 
2012 toch genoeg werk bieden aan de gedetineerden in de 
werkplaats. De lokale equipe en het mesoniveau van de Regie van 
de Gevangenisarbeid organiseren regelmatig teamvergaderingen en 
besteden veel aandacht aan klanttevredenheid. Voor de huishoudelijke 
diensten wordt in 2013, in samenwerking met de boekhoudkundige 
dienst, een proefproject opgestart om ook hier maximaal 
gedetineerden in te schakelen. 

alle medewerkers volgden in 2012 het eerste deel van 
een opleiding over drugs. de regionaal preventiewerker 
rond alcohol, tabak en drugs van het centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg largo roeselare leerde hen welke de 
verschillende soorten drugs zijn en hoe zij signalen van 
middelenmisbruik bij gedetineerden kunnen herkennen. 

In april 2013 vindt het tweede deel van de opleiding plaats.  de 
drugscoördinator van het dG epI zal dan tekst en uitleg geven 
bij het drugsbeleid in de belgische gevangenissen. de vragen 
die tijdens het eerste deel van de opleiding aan bod kwamen, 
zullen bovendien besproken en uitgediept worden.

Het gaat over
thema’s die 
aansluiten bij het 
dagelijkse leven van 
de gedetineerden

Leren over 
verschillende soorten 

drugs en signalen 
herkennen bij 

gedetineerden die 
middelen gebruiken

a l l e s  W e t e n  O v e r  d r u G s  e n  d r u G s b e l e i d
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ittre

“Het is fijn dat de directie ons zelf aan het woord laat om het overlegorgaan te evalueren. Dat is een teken van respect en ligt 
volledig in lijn met de doelstelling van het overleg. De oprichting van een overlegorgaan in de gevangenissen kan alleen maar 
als positief worden omschreven. Het zorgt voor een betere communicatie tussen het personeel en de gedetineerden en helpt 
huishoudelijke geschillen in het dagelijkse gevangenisleven voorkomen. 

SolIdaIR mET dE aRmSTEN buITEN 
dE muREN

In 2012 toonden de gedetineerden in de gevangenis van Itter zich 
solidair met daklozen en armen buiten de muren. In januari en 
februari zamelden zij voedsel voor hen in. Het initiatief kwam van 
een gedetineerde zelf die samen met de vertegenwoordigers van de 
verschillende erediensten een solidariteitsactie op poten zette. 

Net zoals bij inzamelacties in supermarkten buiten de muren, kon 
de gedetineerde bij de afhaling van zijn bestelling in de kantine 
onbederfbare voedingswaren in een bak deponeren. De actie was 
een succes. De aalmoezeniers konden kilo’s voedsel schenken aan een 
vereniging voor voedselhulp in de buurt van de gevangenis. 

EvacuaTIEoEfENINgEN bIj bRaNd
De gevangenis zet al jaren in op brandpreventie. Intern worden 
regelmatig opleidingen en bijscholingen hierover georganiseerd. In 
2012 vonden verschillende praktische evacuatieoefeningen plaats die 
verbeterpunten duidelijk maakten. 

Zo herkenden sommige medewerkers de waarschuwings- en 
alarmsignalen niet, hadden zij geen goede kennis van de procedure 
bij brand of gebruikten de verkeerde evacuatieweg. Daarnaast waren 
er communicatieproblemen en was de lijst met de aanwezigen niet 
volledig. Om deze problemen te verhelpen, organiseert de gevangenis 
een initiatiedag over brandpreventie voor alle medewerkers en zal een 
team van evacuatiestewards worden opgericht. 

Twee jaar GedeTIneerdenoverleG 
het overlegorgaan bestond in 2012 twee jaar. dat overleg biedt gedetineerden de mogelijkheid om inspraak te hebben in bepaalde 
aspecten van het gevangenisleven. na twee jaar, was de tijd rijp voor een evaluatie. wie beter dan de gedetineerden om het woord te 
nemen. 

GEDETINEERDEN 
NEMEN HET WOORD

Toch was niet iedereen even enthousiast over het initiatief. 
Daar zijn verschillende redenen voor. Een bepaalde groep 
gedetineerden is sowieso moeilijk te mobiliseren. Zij 
zijn individualistisch, gericht op zichzelf en onverschillig 
tegenover anderen. Daarnaast spelen een gebrek aan 
middelen en een gebrek aan beslissingsmacht voor de 
inrichting zelf ook een rol. Hoewel onze detentievoorwaarden 
in Itter duidelijk het nationale gemiddelde overstijgen en de 
directie en het personeel goed werk leveren, is het moeilijk 
om tot een consensus te komen tijdens overleg.  De reden 
is simpel: alles wordt ergens anders beslist, ver van de 
inrichting. De inrichting moet regels volgen en toepassen 
die geen rekening houden met de realiteit in de gevangenis. 
De vergaderingen zijn nochtans constructief want er is 
rechtstreeks contact en communicatie.” 

(vertegenwoordiger van de gedetineerden h.b.)
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afdElINg mET vERhoogdE vEIlIghEId

In mei 2012 werd de gevangenis van Itter samen met het penitentiair 
complex in Brugge aangeduid als ‘beveiligde inrichting’. Het DG EPI wil 
in deze inrichtingen zogenaamde risicogedetineerden huisvesten en 
zo het aantal gewelddadige ontsnappingen met gijzelneming in ons 
land verminderen. 

De gevangenis lanceerde in juni een werkgroep om het project uit te 
werken en de vleugel beter te beveiligen waar de risicogedetineerden 
zullen verblijven. Directie, penitentiair assistenten, kwartierchefs, 
medewerkers van de psychosociale dienst en de directeur van 
de technische dienst steken daarvoor de koppen samen. De 
samenwerking tussen medewerkers van verschillende afdelingen 
leidt tot een constructieve en verrijkende dynamiek. Uiteenlopende 
standpunten worden met elkaar geconfronteerd en de realiteit op de 
werkvloer kon aan andere medewerkers duidelijk gemaakt. 

Tijdens de eerste vergadering van de werkgroep werd het project 
voorgesteld. Hoewel verschillende medewerkers wezen op de risico’s 
verbonden aan de huisvesting van risicogedetineerden op één 
plek, werd het toch goedgekeurd. De werkgroep koos ervoor om 
vleugel Rez A, die al het meest beveiligd is, te gebruiken voor het 
project en om te vormen tot een afdeling met verhoogde veiligheid 
(‘Section à Sécurité Renforcée’ of SSR’). Daarna boog ze zich over 
het leven en het regime op deze vleugel en ging dieper in op het 
huishoudelijk reglement, de toegelaten voorwerpen, het bezoek, de 
uurregeling voor het luchten en de fitness, de fouilles, enz. Zodra de 
werkzaamheden op deze vleugel zijn afgerond, kunnen de eerste 
risicogedetineerden er worden opgevangen. 

RISICO-
GEDETINEERDEN 
OP DE AFDELING 

MET VERHOOGDE 
VEILIGHEID

ITTER
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JaMiouLX
RENovaTIE TRoEf
In september 2012 ging de renovatie van de 32 cellen op de negende 
sectie van start. De cellen worden volledig vernieuwd, inclusief 
vervanging van raamwerk, elektrische leidingen, verlichting en sanitair. 
Bij de renovatie wordt rekening gehouden met de Europese normen 
die gelden voor nieuwe gevangenissen. 

In de nieuwe cellen scheidt een vaste wand het washoekje van 
de leefruimte. Alle sanitair is afgeschermd, wat schoonmaken 
vergemakkelijkt. Ook over de kleur van de muren is nagedacht. Om de 
klassieke tinten te vermijden, viel de keuze op een rustgevend gamma 
van bruintinten. Ook de deuren en het traliewerk kregen een nieuwe 
laag verf. De cellen beschikken ten slotte over nieuw meubilair en zijn 
uitgerust met televisietoestellen. 

Niet alleen de negende sectie, maar ook de douchezaal onderging 
een grondige opknapbeurt. Vier individuele douches in een blauw-wit 
betegelde ruimte vervangen de oude exemplaren. 

Ten slotte werd de psychiatrische afdeling onder handen genomen. 
De verblijfsruimte en de slaapzaal kregen nieuwe vloerbedekking en 
de muren een nieuwe laag verf. De oude gietijzeren badkuip werd 
vervangen door een douche die is aangepast aan de behoeften van de 
geïnterneerden. 

bETERE commuNIcaTIE NaaR 
mEdEwERkERS
Sinds september 2012 beschikt de gevangenis van Jamioulx over haar 
eigen intranet. Medewerkers vinden er algemene informatie over de 
gevangenis, het operationeel plan en projecten, een omschrijving 
van de verschillende interne en externe diensten, dienstnota’s en 
regelgeving, menu’s, enz. Drie medewerkers zorgen ervoor dat de site 
up-to-date is. 

De directie stelt een computer ter beschikking van het voltallig 
personeel om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken en 
zoveel mogelijk medewerkers te informeren. Deze staat op de plaats 
waar het bewakingspersoneel samenkomt bij de ploegwisseling, een 
centrale plaats. Personeelsleden kunnen ook gebruik maken van de 
computers van de verschillende diensten in de gevangenis. 

Een groot scherm op een centrale plaats informeert medewerkers 
voortdurend over wijzigingen en updates op de site en zet het intranet 
in de kijker. Om de informatieverspreiding interessant, aantrekkelijk en 

gebruiksvriendelijk te maken, is nagedacht over alle aspecten: kleur en 
lengte van de sequenties, duur van de lussen, opeenvolging, enz. 
De gevangenis gebruikt het scherm niet alleen om te informeren 
over haar intranet, maar ook om andere belangrijke mededelingen te 
verspreiden, zoals over tbc-onderzoeken. Zo kan een maximaal aantal 
personen op een zo kort mogelijke tijd worden bereikt. 
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baSISpakkET bIj 
vRIjlaTINg
Door een gebrek aan middelen hebben 
sommige gedetineerden het na hun vrijlating 
moeilijk om op het rechte pad te blijven. Om de 
kans op recidive te verkleinen, dacht de gevangenis 
samen met de vzw voor hulpverlening aan justitiabelen, 
vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschap en andere 
actoren uit de gerechtelijke wereld na over hoe zij gedetineerden die 
in vrijheid worden gesteld op de goede weg kunnen helpen. Het is 
immers noodzakelijk dat gedetineerden over voldoende middelen 
beschikken om huisvesting en eten te vinden. 

De gevangenis werkte samen met de Franse Gemeenschap een 
akkoord uit om vrijgestelde gedetineerden zonder middelen een 
soort van basispakket te geven, conform de criteria opgesteld door de 
Service Public de Wallonie. De lichte rugzak bevat twee reischeques 
van vijf euro, twee maaltijdcheques van vijf euro, een aantal 
persoonlijke verzorgingsproducten en een lijst van hulporganisaties 
die de gedetineerden zouden kunnen opvangen en helpen in hun 
zoektocht naar een woning of werk. De gevangenis wil in 2013 verder 
gaan met de verdeling van de rugzakjes. 

Voordien kregen gedetineerden bij hun vrijlating een informatiefolder 
met daarin de adressen van de opvangcentra en hulpdiensten 
evenals de nodige middelen om hun verblijfplaats te bereiken. Deze 
middelen volstaan echter niet. 80 % van de vrijgestelden in Jamioulx 
zijn gedetineerden in voorlopige hechtenis of wiens veroordelingen 
nog niet definitief zijn op het tijdstip van de opsluiting. Beslissingen 
tot invrijheidstelling komen vaak onverwacht wat de gedetineerden 
belemmert om tijdens de hechtenis specifieke stappen ter 
voorbereiding te nemen. Een groot aantal van die gedetineerden 
zijn bovendien alleenstaand zonder financiële middelen of zijn 
vreemdelingen zonder domicilie. 

De kantine is een van de populaire onderwerpen binnen het 
overlegorgaan en komt vaak aan bod tijdens contacten tussen 
gedetineerden en personeel. In 2012 zette de directie zich in om de 
dienstverlening te verbeteren en daarbij betrok ze de gedetineerden. 
Er werd gekeken of het aanbod aan artikelen overeenstemt met 
de vraag van de gevangenisbevolking. Op basis van de resultaten 
van die evaluatie werd het aanbod uitgebreid en aangepast aan de 
verwachtingen. Om zoveel mogelijk gedetineerden de kans te geven 
kantinebestellingen te plaatsen, werd bovendien gekozen voor 
generische en dus goedkopere producten. 

Voor de kantines ‘elektronica’, ‘welzijn’ en ‘bibliotheek’ werd een interne 
catalogus opgemaakt. Met de leveranciers sprak de directie bovendien 
af dat zij hun producten in de gevangenis leveren. Voordien waren 
het de chauffeurs van de celwagens die deze bestellingen bij de 
leveranciers moesten afhalen, wat omwille van tijdsgebrek vaak werd 
uitgesteld tot grote teleurstelling van de gedetineerden. 

kaNTINEaaNbod afgESTEmd op vRaag
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Lantin
aaNdachT vooR gEdETINEERdEN 
dIE dE gEvaNgENIS vERlaTEN
In de gevangenis van Lantin bestaat een comité dat om de drie 
maanden samenkomt om de situatie te bespreken van de mannelijke 
en vrouwelijke gedetineerden voor wie de datum van het einde 
van hun straf in zicht is. Het gaat vaak om gedetineerden zonder 
verbijfsvergunning of gedetineerden die faalden in alle processen om 
hun straf op een andere manier te volbrengen. 

Het comité bestaat uit een directielid, leden van de psychosociale 
dienst en Justitieel Welzijnswerk, vertegenwoordigers van de 
erediensten en soms een lid van het Plate-form Sortants de Prison. Dat 
is een Luikse vzw van het bisdom Luik die geïsoleerde gedetineerden 
begeleidt. Ze biedt hen morele steun en helpt hen om te sparen voor 
huisvesting na hun vrijlating. 

Het comité waakt erover dat elke gedetineerde van wie de straf 
afloopt, kan rekenen op opvang en de nodige middelen om de eerste 
dagen na invrijheidstelling te overleven. De verschillende partners 
onderzoeken waarom de gedetineerde zijn volledige straf heeft 
uitgezeten. Zij proberen de moeilijkheden in te schatten en zoeken 
naar duurzame oplossingen. Tegelijkertijd denken zij na over hoe de 
werking van de gevangenis kan worden verbeterd. Zo werd een lokaal 
‘Rode Kruis’ opgericht waar gedetineerden die vrijkomen kledij krijgen 
als ze dat zelf niet hebben.  

Het comité waakt 
erover dat elke 

gedetineerde van wie 
de straf afloopt, kan 

rekenen op opvang en 
de nodige middelen 

om de eerste dagen na 
invrijheidstelling te 

overleven.

Ik ben heel tevreden dat ik aan het 

schrijfatelier heb deelgenomen. 

Tijdens die schrijfmomenten kon ik 

mijn verbeelding de vrije loop laten 

en mijn ervaringen en gevoelens 

uiten. Het atelier deed velen onder 

ons beseffen dat we ons door te 

schrijven op een originele manier 

kunnen uitdrukken. Het hielp om 

onze detentie beter te aanvaarden. 

We werden ons niet alleen bewust van 

de meerwaarde van schrijven, maar 

leerden ook beter schrijven, waardoor 

we een zekere zelfwaardering vonden. 

Ten slotte waren de sessies ook heel 

gezellig. 

SchRIjfaTElIER IN dE 
vRouwENafdElINg  
In 2012 nam een twaalftal vrouwelijke gedetineerden deel aan een 
schrijfatelier. Ze leerden er beter schrijven en hun zin om te schrijven 
werd gestimuleerd. Zij kwamen om de twee weken samen onder 
begeleiding van een medewerker van de vzw PAC in Luik en een 
opvoeder van de afdeling. 

Het atelier wil een publiek dat doorgaans weinig voeling heeft met 
schriftelijke communicatie ermee kennis laten maken. Daarnaast 
brengt het personen die elkaar niet kennen samen rond een 
gemeenschappelijk thema. Aangezien het atelier zich richt tot een 
precair publiek bevordert het ook de gelijkheid van kansen. 

Tijdens het atelier ontmoetten gedetineerden elkaar in 
een gezellige sfeer en kunnen zij sociale contacten leggen. 
Schrijven geeft hen bovendien de kans om hun vaak moeilijke 
levensomstandigheden te verwerken. 
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coNcERT vaN oRchESTRE RoYal dE chambRE dE walloNIE 

Na het succes in de gevangenis van Jamioulx, 
stelde het Orchestre Royal de Chambre 
de Wallonie (ORCW) voor om ook in de 
gevangenis van Lantin een concert te geven. 
Het ORCW wil de toegang tot cultuur voor 
iedereen bevorderen en muziek brengen daar 
waar het niet evident is om haar te brengen. 

Het gekozen repertoire was van hoge 
kwaliteit met muziek van Astor Piazzolla, Wolfgang Amadeus en 
Mozart. Het initiatief paste volledig in de door de Franse Gemeenschap 
toevertrouwde opdracht van “culturele diversiteit die het ontmoeten, 
het samenleven en de wederzijdse verrijking met het oog op een open 
‘samen leven’ met respect voor de gelijkheid en aandacht voor de 
waardigheid bevordert”. 

In de gevangenis vonden al verschillende culturele activiteiten plaats, 
maar een klassiek concert was een primeur. De gedetineerden kregen 
de kans om een muzieksoort te leren kennen waar zij aanvankelijk 
weinig voeling mee hadden. Het concert was een succes. 35 
gedetineerden werden in een respectvolle maar ook introspectieve 
stilte meegevoerd door de muziek. 

“Het is nodig om overal muziek 
te brengen. Bij muziekliefheb-
bers, bij diegene die minder 
van muziek houden, bij diegene die 
muziek nodig hebben en bij diegene 
het nodig zouden kunnen hebben. Mu-
ziek is een uiting van zowel de mooie als 
de minder mooie en moeilijke dingen van het 
leven”. (Mr Augustin Dumay, muzikaal directeur 
en violist)

“Muziek werpt een blik op de buitenwereld, maar 
ook op jezelf en je herinneringen. Het is een stu-
wende kracht. In de gevangenis zijn er ook ‘zach-
taardige’ gebeurtenissen, er is niet alleen geweld. 
En dat is belangrijk. Cultuur heeft een plaats in 
de gevangenis en zou nog meer plaats moeten 
krijgen. Het is bovendien een manier om iets te 
leren. “ (gedetineerde)

theraPeutisch beziG zijn met dieren en Planten

de ergotherapeut van de zorgequipe organiseerde een 
therapeutische activiteit waarbij gedetineerden zich 
moesten ontfermen over verschillende planten en een vogel. 

de geïnterneerden moesten de vogel eten geven, zijn 
kooi schoonmaken, de planten water geven, enz. het 
doel was et vertrouwen, het respect voor de ander, de 
communicatie met de zorgequipe, de hygiëne en ook de 
verantwoordelijkheidszin van de deelnemers te verbeteren. 
bepaalde medische publicaties tonen bovendien aan dat de 
aanwezigheid van dieren gewelddadig gedrag doet dalen. 

de deelnemers kregen ook een beter tijdsbesef omdat de 
activiteit zeven dagen op zeven plaatsvond, in tegenstelling 
tot vele andere activiteiten die alleen in de week doorgaan. 
bij verslaafden is de dimensie ‘tijd’ bovendien vaak 
problematisch. hun drijfveer is ‘alles en nu meteen’. voor 
de schizofrenen was deze activiteit een oriëntatiepunt dat 
hun dag structureerde en een houvast bood. meer gesloten 
geïnterneerden leerden bovendien beter communiceren. 
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Leuven-CentraaL

alloo IN dE 
gEvaNgENIS
In het najaar was op VTM 
het programma ‘Alloo in 
de gevangenis’ te zien. In 
deze reportagereeks volgde 
Luc Alloo een jaar lang een 
aantal langgestraften in de 

centrale gevangenis van Leuven en focuste hij op hun beleving van 
detentie. Verschillende thema’s kwamen aan bod: criminele feiten, 
opgesloten zitten, tijdsbesteding, vrijlating, enz. De gevangenis 
zorgde ervoor dat Luc Alloo en zijn cameraploeg vrij kon filmen en 
uitgebreide gesprekken kon voeren met vrijwillige gedetineerden. 

vloTTERE kaNTINEbESTEllINgEN
Sinds november 2012 is de voorbijgestreefde en arbeidsintensieve 
verwerking van kantinebestellingen verleden tijd. Dankzij een nieuwe 
elektronische werkwijze verlopen bestellingen nu efficiënter. De 
oude bestelformulieren werden vervangen door gestandaardiseerde 
kantineformulieren die verwerkt worden via een automatisch 
scansysteem. De levering en verdeling van de kantine per sectie 
vereenvoudigen het werk op vlak van controle en bedeling. Het 
aanbod werd ten slotte uitgebreid tot 1200 producten. Het personeel 
kan nu sneller en efficiënter werken.  

vernieuWinG trOeF 

sinds eind april 2012 ziet de leuvense centrale gevangenis er een beetje anders uit. de gevangenis werd immers uitgebreid met een 
nieuw gebouw met drie nieuwe werkhuizen, een magazijn, een grootkeuken en een personeelsrestaurant met bijhorende keuken. 

Meer tewerkstelling
de drie nieuwe werkhuizen leveren een zeventigtal extra 
arbeidsplaatsen op. waar werkwillige gedetineerden vroeger 
gemiddeld vijf maanden moesten wachten op een plaats, kunnen 
zij nu veel sneller aan de slag. de tijdelijke werkplaats op het 
gelijkvloers van vleugel b zal op termijn worden afgebroken en 
gerenoveerd om plaats te maken voor 35 cellen. In de leuvense 
gevangenis waren al een schrijnwerkerij, een boekbinderij en 
verschillende werkhuizen waar gedetineerden kunnen werken. 

Keuken voor 800 maaltijden
naast de werkhuizen kreeg leuven-centraal  er ook een nieuwe 
grootkeuken voor 800 maaltijden bij. de keuken omvat zowel 
een warm als een koud gedeelte, koelkamers, een afwas- en 
een afval-verwerkingsinstallatie en verschillende technische 
ruimtes. niet alleen de moderne keukeninfrastructuur maar ook 
bijgestuurde werkprocessen zorgen ervoor dat alles volgen de 
haccp-normen verloopt. op de verdieping van de nieuwbouw 
kunnen personeelsleden bovendien terecht in een nieuwe refter 
met eigen bijhorende keuken. 

Eco-vriendelijk
de regie der Gebouwen hield bij de bouw van het nieuwe 
complex rekening met de principes van duurzaamheid en maakte 
het eco-vriendelijk. zo zorgen verwarmingsinstallaties met 
condenserende toestellen, stralingspanelen in de werkhuizen en 
muren uit beton er bijvoorbeeld voor dat minder energie nodig is 
om het gebouw te verwarmen en te koelen. 
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Tv vaN EIgEN bodEm
Op 24 februari konden gedetineerden in de theaterzaal genieten 
van een tv-programma van eigen bodem: JAIL-tv. Onder leiding 
van twee docenten staken zes gedetineerden samen met vijf 
laatstejaarsstudenten journalistiek een uitzending van 45 minuten in 
elkaar. Het resultaat mocht er zijn en zowel de gedetineerden als de 
studenten werden beloond met een ‘Oscar’. 

De goesting en de hunker naar meer tv waren duidelijk gewekt. 
Zelfs nadat de opdracht van de studenten erop zat, zetten de 
gedetineerden het project verder. Zo maakten zij verschillende 
nieuwsuitzendingen en promofilms over gevangenisarbeid en de 
bibliotheekwerking. Een eigen montage- en nieuwslokaal werd 
bovendien ingericht. De gedetineerden staan er niet alleen voor. Zij 
krijgen steun van de vzw De Rode Antraciet en het Thomas Moore 
Instituut. In het najaar van 2012 waren bovendien nieuwe studenten 
van de partij om samen met de gedetineerden tv te maken. 
 

Lokale 
penitentiaire 

televisie in 
Leuven-Centraal 

is een feit

bETER pSYchoSocIaal oNdERzoEk
De gevangenis bouwde in 2012 haar onderzoekseenheid verder uit. 
Dat is een afdeling waar probleemgedetineerden terecht kunnen voor 
een grondig psychosociaal onderzoek. De uitbreiding hield vooral 
een grotere inbreng van het bewakingspersoneel in. Omdat deze 
medewerkers in nauw contact staan met de gedetineerden, zijn zij 
goed op de hoogte van hun gedrag en dagelijks functioneren. Tijdens 
wekelijkse teamvergaderingen delen zij hun observaties, wat leidt tot 
een beter begrip van de problematiek en tot een betere diagnose. 

Waaruit bestaat het onderzoek?

 › eerste onderzoek op basis van feiten en persoonlijkheid
 › verdieping van een reeds uitgevoerd psychosociaal onderzoek
 › tweede opinie over diagnose, criminogenese en/of risicotaxatie
 › voorstel en concrete aanzet tot resocialisatie in het kader van de

 invrijheidstelling van risicogevallen

‘paRolE dENIEd’ 
‘Parole Denied’ is de naam van het album dat de muziekgroep ‘107’ van gedetineerden van de centrale Leuvense 
gevangenis in oktober uitbracht. Het album bevat acht nummers en wordt professioneel gepromoot met behulp van 
een externe partner. Er is zelfs een bijhorende videoclip. Het unieke project kon rekenen op veel persbelangstelling, 
zelfs internationaal, en de recensies in enkele vakbladen waren lovend. De opbrengsten van het album gaan naar de 
burgerlijke partijen van de gedetineerden. 

Vier gedetineerden en hun moreel consulent en ook bandcoach richtten de muziekgroep in 2010 op. De naam ‘107’ 
verwijst naar de som van de jaren gevangenisstraf waartoe de leden zijn veroordeeld. De bandleden willen anoniem 
blijven. Ze willen de slachtoffers niet voor de borst stoten en willen ook niet beroemd zijn. Het gaat om de muziek, een 
expressiekanaal voor hun emoties en gedachten. 

Net zoals werken, draagt samen in groep muziek maken bij tot de re-integratie in de maatschappij. Het is meer dan een zinvolle tijdsbesteding. De 
bandleden willen zich verder ontwikkelen op muziektechnisch en –theoretisch vlak en kunnen dan ook rekenen op een professionele bandcoaching. 



[ 65 ][ 64 ]

De filmvoorstellingen gaan door in het
oude gedeelte van de hulpgevangenis.
Ingang via de oude directeurswoning
in de Maria Theresiastraat 74, 3000 Leuven.

Je kan ter plaatse aan de kassa een ticket kopen.

Wil je zeker zijn van een zitje, dan is op voorhand

reserveren aangeraden. Betalen doe je ter plaatse.016 / 52 29 00www.vormingplusoostbrabant.be
Film / Documentaire + panelgesprek: ¤ 5,-

UN PROPHETEmaandag 22 oktober • 19u15KINGS OF DEVIL’S ISLANDdinsdag 23 oktober • 19u15WE NEED TO TALK ABOUT KEVINwoensdag 24 oktober • 19u15

donderdag 25 oktober • 19u15

Documentaire over de Oikoten-tochten
naar Compostella

PANELGESPREK EN DOCUMENTAIRE
OVER BIJZONDERE JEUGDZORG

Hulpgevangenis Leuvenpresenteert:

KAFFEEKAFFEEKAFFEEKAFFEEDETINEEDETINEEDETINEEDETINEEDETINEEDETINEEDETINEE
CINECINECINECINECINECINE

2012012012012012012

Kaffee 
Detinee 
Chantée

Kaffee 
Detinee 
Théâtre

Leuven HuLP

In juni 2012 lanceerde Minister Turtelboom via een videoboodschap 
de uitdaging aan alle federale ambtenaren om deel te nemen aan de 
Oxfam Trailwalker. Dat is een sportieve uitdaging waarbij ploegen van 
vier deelnemers 100 km aan één stuk door de Hoge Venen wandelen. 
Om te mogen deelnemen, moeten deze ploegen minimaal 1500 euro 
sponsorgeld inzamelen voor solidariteitsprojecten van Oxfam. 

Zo leveren de deelnemers niet alleen een straffe sportprestatie, maar 
tonen zij zich ook solidair in de strijd tegen armoede en onrecht. 
Vanuit de hulpgevangenis namen twee ploegen deel die samen 
zo’n 2225 trainingskilometers aflegden. Medewerkers, lesgevers en 
sympathisanten van Leuven Hulp zamelden 5500 euro in. 

Op 25 augustus stonden de acht collega’s, samen met 1000 andere 
deelnemers, aan de start in Eupen. Een team supporters stond klaar om 

lEuvEN hulp waNdElT vooR hET goEdE doEl

hen onderweg 
op de controlepunten 
te bevoorraden en te 
ondersteunen. Na 28 uur stappen 
langs bospaadjes, steile hellingen, rotsen en 
wortels, ‘s nachts enkel met kleine hoofdlichtjes, bereikten ze op 
26 augustus om 11u00 in groep de eindstreep. 

“Deze uitdaging aangaan en één ploeg vormen samen 
met collega-PBA’s, mensen uit de administratie, directie en 
sociale dienst en dat tot een goed einde brengen! Iedereen 
verklaarde ons gek! Er gingen heel wat voorbereidende 
dagen aan vooraf. We waren een dag en een nacht samen 
in de Ardennen. Het heeft ons allemaal dichter bij elkaar 
gebracht. De beste teambuilding ooit.”  (deelnemer)

De rookvrije cel is een initiatief van het OXY-comité dat de lokale 
stuurgroep drugs oprichtte om aandacht te besteden aan het 
rookgedrag van de gedetineerden. Aanleiding was een enquête 
die de gevangenis hierover voerde waaruit bleek dat 70% van hen 
rookt, tegenover 30% van de mensen in de vrije samenleving. Het 
comité wil de gezondheidsdynamiek in de gevangenis bevorderen 
en detentieschade voorkomen door niet-rokers te blijven stimuleren. 
Zo hebben niet-rokers met medische problemen (zoals astma) recht 
op een rookvrije cel. Dat geldt ook voor een groep gedetineerden die 
wil stoppen met roken. Hun rookstoppogingen hebben meer kans 
op slagen in deze cel. Tegelijkertijd wil de gevangenis niet-rokers en 
rokers die gestopt zijn, door hun verblijf op een rookvrije cel, minder in 
direct contact brengen met druggebruikers. Het OXY-comité probeert 
haar doelstellingen te realiseren door samen te werken met de PBA’s 
en met leden van de medische dienst en de Vlaamse Gemeenschap 
die werken rond gezondheidspromotie en preventie.

De gevangenis doet ook andere inspanningen op dit vlak. Zo probeert 
ze er bij celplaatsing rekening mee te houden of een gedetineerde 
al dan niet rookt en werkt ze ook jaarlijks intensief mee aan de 
internationale rookstopdag om een gezondere en goedkopere 
levensstijl te promoten. 

rOOKvrije cel 

voortaan kunnen gedetineerden die rookvrij willen leven, 
verblijven in een rookvrije cel. in deze cel mag niet worden 
gerookt en verwijst ook niets naar vroeger rookgedrag. Om 
het onderscheid met de andere cellen duidelijk te maken, 
kreeg ze een ander kleurtje. momenteel bestaat er nog maar 
één rookvrije cel in de gevangenis, maar in de toekomst 
kunnen meerdere (duo)cellen rookvrij worden gemaakt. 
Gedetineerden die op zo’n cel willen verblijven, moeten dat 
aanvragen.
.
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kaffEE dETINEE

Tien jaar geleden ging in het kader van de herstelgedachte het Kaffee 
Detinee programma van start, een initiatief van de hulpgevangenis 
samen met het CAW, Vorming Plus en de vzw De Rode Antraciet. 
Burgers konden kennis maken met het gevangeniswezen en werden 
gesensibiliseerd voor de waarde van een herstelgerichte detentie. Vijf 
jaar geleden werd het basisprogramma uitgebreid met Kaffee Detinee 
Ciné, een jaarlijks filmfestival met gevangenisfilms voor burgers 

en gedetineerden, en met Kaffee Detinee 
Combinne, interculturele gespreksgroepen 
in het Nederlands met gedetineerden en 
buitenstaanders. De gevangenis organiseerde in 
2012 twee nieuwe varianten: Kaffee Detinee Théatre en 
Kaffee Detinee Chantée. 

Voor Kaffee Detinee Théâtre werd de 
theatervoorstelling ‘Rosie en Moussa, de 
brief van papa’ drie keer in de gevangenis 
opgevoerd. Eenmaal voor gedetineerden 
en hun kinderen en tweemaal voor een 
extern publiek. Het toneelstuk gaat over een 

meisje dat haar vader opzoekt in de gevangenis. Het stuk werd in de 
bezoekzaal opgevoerd waardoor fictie en realiteit in elkaar overliepen. 
“Het toneelstuk heeft me echt ‘gepakt’. Het was raar om te zien dat er 
scènes gespeeld werden die uit mijn eigen leven leken te komen” zei een 
bezoekster. “Je voelde dat onze woorden hier veel meer gewicht hadden 
dan bij een gewone voorstelling” vertelde contrabassist en acteur Jasper 
Hautekiet.

Voor Kaffee Detinee Chantée vormden tien 
gedetineerden en vijftien externe vrijwilligers 
een gelegenheidskoor. Drie maanden lang 
oefenden zij samen voor hun optreden 
tijdens de vijftiende editie van Marktrock, 
een kippenvelmoment voor alle deelnemers 
en toeschouwers op de wandeling van de 
gevangenis. 

NIEuwE dakEN 

In 2012 gingen de werken van start om het dak van de gevangenis te vernieuwen. De nieuwe daken zullen een oplossing bieden tegen de 
vochtproblemen waarmee de gevangenis al lang wordt geconfronteerd. Gedaan met cellen waar het water door de muren komt en met schimmel in 
de  ontspanningslokalen. 

“Het is de eerste keer dat wij in een gevangenis werken en het is uiteraard 
niet zo evident als buiten werken. We moeten ons aan veel regels houden. 
De gevangenis voelt wel een beetje als een andere wereld. Het is ook 
erg apart dat er gedetineerden op de wandeling lopen terwijl wij drie 
verdiepingen hoger op het dak werken.” (dakwerker)

“In een bureau werken met natte muren maakt dat je zelfs in de winter het 
raam regelmatig moet openzetten. Niet alleen het zicht is niet erg fraai, ook 
de geur was soms niet aangenaam. Onze technische dienst lapte in de loop 
van de jaren de verschillende ruimtes op, maar het vocht zat zo diep in de 
muren dat het nog even zal duren vooraleer alles opnieuw mooi en gezond 
zal zijn.” (penitentiair assistent)
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MarneFFe
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In 2012 zette 
het penitentiair 
schoolcentrum van 
Marneffe zich in om 
het welzijn op het werk 
te verbeteren. Het 

schoolcentrum richtte een speciaal comité op waarbinnen dat thema 
centraal staat en wordt besproken. 

Het comité was een initiatief van de preventieadviseur die vaststelde 
dat bepaalde welzijnspunten tijdens het basisoverlegcomité niet 
de nodige aandacht kregen. Na goedkeuring van de syndicale 
organisaties was het comité ‘welzijn op het werk’ een feit. Om de 
drie maanden komen de preventieadviseur, vertegenwoordigers van 
de overheid en vertegenwoordigers van de syndicale organisaties 
samen om welzijnsaangelegenheden te bespreken. Elke medewerker 
van de gevangenis kan bovendien punten op de agenda zetten en 
deelnemen aan een vergadering. 

Dankzij het comité kregen verschillende initiatieven op vlak van 
welzijn concrete vorm en werden een aantal nieuwe projecten 
gelanceerd. Zo werden twee medewerkers aangewezen om 
nieuwe personeelsleden te onthalen en wegwijs te maken in 
de inrichting. Ook werd een veiligheidsorganogram opgesteld 
en bekend gemaakt waarin medewerkers kunnen zien wie de 
eerstehulpverleners, de vertrouwenspersonen en de leden van het 
plaatselijke ondersteuningsteam zijn. Ten slotte voerde het comité een 
bewustmakingscampagne over spier- en skeletproblemen en kreeg 
elke medewerker een veiligheidsbrochure. 

Het penitentiair schoolcentrum in Marneffe is omgeven door een 
domein van 40 hectare met een park, een bos, landbouwgrond 
en een moestuin. Deze gronden spelen een belangrijke rol in de 
tewerkstelling van de gedetineerden. Onder leiding van drie technisch 
assistenten onderhouden en verbouwen een tiental gedetineerden de 
land- en bosbouwgronden. Een landbouwkundig ingenieur van het 
detentiecentrum in Saint-Hubert zorgt voor de nodige expertise en 
ondersteuning. 

In 2012 besliste de directie om de moestuin opnieuw aan te leggen 
en nieuw leven in te blazen. Een team van een technicus en drie 
gedetineerden die een beroepsopleiding tuinbouw volgden, zetten 
zich hiervoor in. Het braakliggend terrein werd bewerkt en de serre 
schoon gemaakt. 

Het comité draagt bij tot 
een actief preventiebeleid, 

waarbij iedereen 
betrokken is. Het centrum 
wil zo risicovolle situaties 

verminderen en het 
welzijn op het werk 

van alle werknemers 
bevorderen.

haNdEN IN ElkaaR vooR hEuS 
SpEkTakElSTuk
In het schoolcentrum kunnen gedetineerden regelmatig 
deelnemen aan culturele workshops. In 2012 werden vier workshops 
georganiseerd waarbij alle deelnemers de handen in elkaar sloegen 
om een heus spektakel op poten te zetten. Het initiatief kwam van een 
medewerker van het Atelier d’éducation permanente pour personnes 
incarcérées (Adeppi) die de theaterworkshop in de inrichting begeleidt 
en kreeg de naam ‘On s’était donné rendez-vous dans … .’ 

Het resultaat mocht er zijn. Het werd een 
modern spektakel in de vorm van een cabaret 
waarbij de toeschouwers en de acteurs aan 
dezelfde tafels zaten zodat zij samen het 
toneel deelden en met elkaar konden praten. 
Meer dan de helft van de gedetineerden was bij het 
project betrokken. Een twintigtal nam actief deel en meer 
dan veertig woonden de voorstelling bij. Ook personeelsleden 
en enkele bezoekers genoten van het stuk.  

Slechts een deel van de gronden kon als moestuin worden 
aangewend. Het ander deel wordt gebruikt tijdens de 
beroepsopleiding tuinbouw die de inrichting jaarlijks organiseert 
samen met het Onderwijs voor Sociale Promotie van Hoei. 

Afhankelijk van de seizoenen worden in de moestuin verschillende 
soorten groenten verbouwd, zoals sla, courgettes, aardappelen, bonen, 
tomaten, wortelen, uien, look, sjalotten, prei, witloof, enz. Het team 
gebruikt Haspengouwse grond en weert elk gebruik van chemische 
meststoffen. Dankzij deze biologische aanpak komt de echte smaak 
van vaak vergeten groenten tot zijn recht. 

comITÉ vooR 
wElzIjN 

op hET wERk

Tijdens de muziekworkshop werd een orkest opgericht 
dat de voorstelling opvrolijkte met muziek en zang. 
Gedetineerden krijgen tijdens deze workshop een 
basiskennis notenleer en leren dan een instrument 
spelen. 

Deelnemers aan de theaterworkshop schreven een 
humoristische tekst met als centraal thema het weerzien 
van oud-leerlingen. De theaterworkshop kent een lange 
traditie in het schoolcentrum. Tijdens de wekelijkse 
activiteit creëren de gedetineerden samen een stuk dat 
zij op het einde van de schoolperiode op de planken 
brengen. 

Gedetineerden die aan de workshop fotografie 
deelnamen, maakten een diareeks van foto’s van de 
acteurs vermomd als oud-leerlingen. Die dia’s werden 
tijdens het spektakel getoond. Zij maakten ook foto’s 
tijdens het theaterstuk die zij zullen monteren en 
werken aan een film. 

Dankzij de inzet van deelnemers aan de kookworkshop 
konden de aanwezigen tijdens het cabaret genieten 
van lekkere zakouskis (wraps, toasts, enz.). Na de 
voorstelling stonden stevigere gerechten zoals 
tortilla’s, soep en opgerolde cake met confituur op de 
menukaart. De kookworkshop vindt regelmatig plaats 
in de inrichting dankzij de Service Education Santé. 

GROENTEN KWEK E N             I N  D E  M O E S T U I N
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MeCHeLen

In september 2012 konden gedetineerde papa’s en hun familie tijdens 
het kinderbezoek genieten van een theatervoorstelling van het boek 
‘Rosie en Moussa, de brief van papa’. In dat boek snijdt auteur Michael 
De Cock het taboe van een vader in de gevangenis aan. Het gaat 
over Rosie die ontdekt dat haar papa in de gevangenis zit. Samen 
met haar vriend Moussa gaat ze hem bezoeken. De voorstelling gaf 
een eerlijk beeld van hoe het als kind voelt om een gedetineerde 
ouder te hebben én wat het is om papa in de gevangenis te zijn. Na 
de voorstelling voor gedetineerden bracht het theatergezelschap ’t 
Arsenaal het verhaal van Rosie en haar papa nog twee andere keren 
tot leven in de gevangenis van Mechelen tijdens vertoningen voor een 
ruimer publiek. 

De voorstellingen maakten deel uit van het culturele aanbod binnen 
het Kinderkunstenfestival ‘Grof Geschut’ in Mechelen. Ze werden 
gekaderd in een ruimer project dat het thema ‘gevangenis en 
bestraffing’ bespreekbaar wou maken voor kinderen. Heel wat kinderen 
schreven brieven naar gedetineerden in de Mechelse gevangenis 
waarin ze vertelden over zichzelf en waarin ze de gedetineerden ook 
vragen stelden over hun leven. Samen met auteur en regisseur Michael 
De Cock beantwoordden enkele gedetineerden de brieven. Een 
selectie werd tijdens het Kinderkunstenfestival tentoongesteld.

‘RoSIE EN mouSSa, dE bRIEf vaN papa’ op dE plaNkEN 

pRIjS vooR vadER-kINdboEk vaN 
mEchElSE ckg 

Op 15 juni mocht het Mechelse Centrum voor Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning (CKG) de prijs Hugo Van Mierlo (ter waarde van 
€ 2500) in ontvangst nemen voor het vader-kindboek waarmee zij de 
band tussen gedetineerde papa’s en hun kinderen wilt versterken. “Een 
van de redenen waarom wij het boek belonen, is omdat het zich richt tot 
gedetineerde vaders, een doelgroep die al te vaak wordt vergeten”, klonk 
het bij de jury van het fonds.

Het centrum houdt zich al verschillende jaren bezig met de 
begeleiding van gedetineerde vaders in de gevangenis van Mechelen. 
Sinds 2010 biedt het opvoedingsondersteuning aan vaders en hun 
gezin en organiseert het een moedergroep en vader-kindsessies. Het 
vader-kindboek moet kinderen helpen om het leven van hun papa 
in de gevangenis beter te begrijpen en om hun gevoelens hierover 
een plaats te geven. Het schetst een realistisch beeld van het leven in 
de gevangenis en maakt het ook bespreekbaar. Het werkboek heeft 
verschillende opdrachten voor vader en kind in petto. 

Gedetineerde Andy vertelt:

“We zijn heel blij met zulke 
initiatieven, want ook in de 
gevangenis blijven we papa’s. Eén 
keer per maand heb ik haar voor mij 
alleen, tijdens de vader-kindsessie. 
En het werkboek betekent zeker 
een meerwaarde. Mijn dochter 
is negen, ze beseft wat er aan de 
hand is. Maar door op een speelse 
manier te communiceren, wordt het 
makkelijker.” 

het fonds hugo van mierlo maakt deel uit van de koning 
boudewijnstichting en zet zich in voor de harmonieuze 
ontwikkeling van kinderen door een positieve inbreng van beide 
ouders. jaarlijks bekroont het fonds een initiatief dat de vader-
kindrelatie bevordert en opvoeding door de vader stimuleert. 
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EXIT-ENQuÊTE 
In 2012 introduceerde de gevangenis een exit-enquête. Gedetineerden 
die de gevangenis verlaten worden systematisch bevraagd over de 
beleving van hun detentie in de gevangenis van Mechelen. Op basis 
van de resultaten van de enquête en het gedetineerdenoverleg wil de 
gevangenis het detentieklimaat verbeteren. 

De enquête bestaat uit stellingen waarbij de gedetineerde met 
een puntensysteem van 1 tot 5 moet aanduiden in welke mate 
hij akkoord is. Verschillende thema’s komen aan bod: maaltijden, 
kantine, tewerkstelling, hygiëne, activiteitenaanbod, drugsgebruik 
en behandeling van klachten. Om zoveel mogelijk gedetineerden te 
kunnen bevragen, is de exit-enquête beschikbaar in drie talen. 

Op basis van de 
resultaten van de 

enquête en het 
gedetineerdenoverleg 

wil de gevangenis 
het detentieklimaat 

verbeteren.

TRaNSpaRaNT 
TEwERkSTEllINgSbElEId
De gevangenis sleutelde in 2012 aan het beleid over de tewerkstelling 
van gedetineerden. Dankzij nieuwe procedures en typedocumenten 
is het voortaan eenduidig en transparant. Alle beslissingen over 
tewerkstelling worden gemotiveerd en alle personeelsleden kunnen 
de wacht- en reservelijsten van werkwillige gedetineerden via 
het netwerk raadplegen. De vroeger vaak gehoorde klachten van 
gedetineerden over favoritisme en van personeel over gebrekkig 
beheer en beschikbare gedetineerden zijn verleden tijd.

Een gedetineerde die wil werken, vult een document tot werkaanvraag 
in en geeft aan waar hij graag wil werken. Vervolgens beslist de 
directie voor welke plaatsen hij in aanmerking komt. De gedetineerde 

wordt hierover geïnformeerd en op de desbetreffende wachtlijst(en) 
geplaatst. Zodra hij bovenaan staat, wordt een concreet werkvoorstel 
opgemaakt met daarin het advies van de medische dienst en van de 
penitentiair assistent of penitentiair bewakingsassistent ploegchef 
van de sectie waar de gedetineerde verblijft. Een specifiek advies over 
hygiëne is nodig als het gaat om werken in de keuken. 

Dankzij een ICT-tool kunnen alle betrokken diensten wijzigingen in 
de tewerkstelling opvolgen en alle informatie over de tewerkgestelde 
gedetineerden gemakkelijk terugvinden. De tool registreert bovendien 
de gepresteerde uren van elke gedetineerde zodat de uitbetaling van 
het loon correct is.  

modERNE INfRaSTRucTuuR 
Net zoals in 2011 ging de gevangenis in 2012 verder met renoveren 
en moderniseren. De nieuwe centrale, de subcentrale en het 
toezichtslokaal van de wandeling werden in gebruik genomen. Heel 
wat interne bewegingen verlopen daardoor automatisch en worden 
via camerabewaking van op afstand aangestuurd.

In het najaar ging vervolgens de renovatie van de portiersloge 
van start. De ingebruikname is voorzien voor mei 2013. Bezoekers 
en personeel zullen dan een eigen ingang hebben en de 
toegangscontrole zal gebeuren voor het betreden van de binnenkoer.

Ten slotte werd de keuken voor een deel gerenoveerd, met een 
gunstig inspectieverslag van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen als resultaat. 

VOOR NA

NAVOOR
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MerKSPLaS
STudIEdag ovER bEjEgENINg vaN 
gEïNTERNEERdEN
Op 19 juni 2012 organiseerde de gevangenisdirectie een studiedag 
om de verschillende afdelingen van de Inrichting tot Bescherming 
van de Maatschappij (IBM) voor te stellen aan de directieteams 
van andere inrichtingen waar geïnterneerden verblijven. De focus 
lag op de mogelijkheden en de beperkingen in de bejegening 
van geïnterneerden, gelet op het beperkt personeelsaantal en de 
infrastructuur. De studiedag was de perfecte gelegenheid om best 
practices uit te wisselen en samen na te denken over mogelijke 
oplossingen voor problematische geïnterneerden. 

Om de instroom van geïnterneerden naar de IBM te verbeteren, 
organiseerde de inrichting een gelijkaardige studiedag voor 
medewerkers van de directie Detentiebeheer van de centrale 
administratie. 

bETER opNamEbElEId 
vooR mEdIum SEcuRITY 
gEïNTERNEERdEN
Om de opname van medium security geïnterneerden in het 
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) Rekem beter te laten 
verlopen, werkt in de strafinrichting van Merksplas voortaan een 
verpleegkundige van het OPZC die zich hiervoor specifiek inzet. De 
gevangenis en het zorgcentrum stelden immers vast dat deze groep 
geïnterneerden vaak niet worden opgenomen of dat hun opname snel 
misloopt. Een werkgroep sleutelde aan de operationele uitwerking van 
het concept. Op basis van een aangepast competentieprofiel werd een 
verpleegkundige van de afdeling Crisis en Onthaal van het Forensisch 
Cluster van OPZC Rekem aangeworven. 

Waardig werk is een van de hefbomen voor de re-integratie van 
gedetineerden. Sinds oktober loopt daarom in de strafinrichting 
van Merksplas het project ‘Vast => Werk’. Binnen dat project van de 
vzw De Ploeg werkt de gevangenis mee aan een methodiek om de 
competenties van gedetineerden te meten en te versterken en zo hun 
slaagkansen te verhogen om werk te vinden na hun vrijlating. 

Binnen het project vervullen de werkhuizen een sleutelrol. Vanuit 
de vaststelling dat de interne tewerkstelling te weinig wordt ingezet 
voor de re-integratie van gedetineerden, gaat de jobcoach van de 
vzw voortaan hier aan de slag om de weg naar werk voor te bereiden. 
Samen met het begeleidend personeel gaat hij in de werkhuizen 
sleutelen aan de competenties van de werkende gedetineerden. 

‘Vast => Werk’ is een partnerschap van de  
strafinrichting, vzw De Ploeg (promotor), de VDAB, 
CAW De Kempen, Resoc Kempen (regionaal 
sociaaleconomisch overlegcomité), SPK vzw 
(Strategische Projectenorganisatie Kempen). De 
Ploeg is een sociale organisatie die zich inzet voor 
de reguliere tewerkstelling van personen met een 
arbeidshandicap en kansarmen op de arbeidsmarkt 
in de provincie Antwerpen. Het project loopt over 
twee jaar en is mogelijk dankzij de steun van het 
Europees Sociaal Fonds en Vlaanderen.

SlEuTElEN aaN dE compETENTIES vaN gEdETINEERdEN

De jobcoach sleutelt in 
de werkhuizen aan de 

competenties van werkende 
gedetineerden. Samen 

bereiden ze de weg naar werk 
voor.
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In de strafinrichting fungeert de celafdeling als doorstroomafdeling voor gedetineerden die uit verlof, uitgaansvergunning, 
uithaling, enz. terugkomen. Waar deze gedetineerden vroeger werden opgevangen, gefouilleerd en zich moesten omkleden in 
het cellulaire gedeelte, is nu een aparte wachtzaal en fouilleruimte voor hen voorzien. Deze scheiding van niet-gecontroleerde en 
gecontroleerde gedetineerden houdt in dat gedetineerden die terugkeren geen impact hebben op de veiligheid en het regime. 

bETERE vEIlIghEId op dE cElafdElINg
In het najaar nam de strafinrichting een aantal maatregelen om de veiligheid op de celafdeling te verbeteren en de werking 
aan te passen conform te basiswet. Zij werkte hiervoor samen met de dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid. 
Aanleiding waren twee incidenten in de zomer waarbij een groep gedetineerden weigerde om van de wandeling terug te 
keren naar hun cel omdat zij een aantal rechten niet kregen die voorzien zijn in de basiswet. 

2

1

3

4

5 Op de celafdeling zijn geen toiletten op de cellen. Deze bevinden zich op de afdeling zelf en werden langs de buitenkant 
uitgerust met een signalisatielampje. Gedetineerden kunnen zo laten weten wanneer ze willen terugkeren naar hun cel. 

Aan de douchevleugel werd een grille geplaatst. Deze vleugel is aangebouwd aan de celafdeling en had voordien geen veilige 
deur of grille om te sluiten bij calamiteiten. In de doucheruimte zelf werd bovendien een alarmknop geïnstalleerd.

Gedetineerden die op doktersbezoek gaan, kunnen voortaan terecht in een wachtzaal. Deze ligt over het dokterslokaal zodat 
rechtstreeks verkeer mogelijk is van en naar de dokter. Dat verhindert dat gedetineerden die naar de dokter gaan zich vermengen 
met gedetineerden die op weg zijn naar de douche, wat de veiligheid ten goede komt. 

Om beter aan het telefoonrecht van de gedetineerden te voldoen, werden op de afdeling drie extra telefoons geplaatst. De 
plaatsing van deze telefoons op verschillende specifieke locaties zorgt ervoor dat gedetineerden met een strikt regime steeds 
gescheiden blijven van gedetineerden met een normaal regime. Om deze laatste groep maximaal de gelegenheid te geven om 
de toestellen te gebruiken, sluiten de cellen voortaan iets later dan voordien. 

Aparte fouilleruimte

Grille aan douchevleugel

Wachtzaal voor doktersbezoek

Strategische plaatsing telefoons

Signalisatielampje aan toiletten
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sinds november 2012 staan op de twee wandelingen voor 
veroordeelden sportpointtoestellen om het regime voor hen 
aantrekkelijker te maken. deze gedetineerden moeten immers 
met vier op een cel verblijven. een sportpoint bestaat uit 
verschillende toestellen, elk met meerdere fitnessfuncties. 

de gedetineerden kunnen aan krachttraining doen en op elk 
toestel verschillende oefeningen uitvoeren en spiergroepen 
trainen. het toestel stimuleert zowel het actief als sociaal bezig 
zijn. Op termijn wil de gevangenis ook op andere wandelingen 
sportpoints plaatsen. 

Krachttraining op de wandeling
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MonS
bERoEpSoplEIdINg ToT 
INSTallaTEuR SaNITaIR EN 
vERwaRmINg

Sinds september 2012 kunnen gedetineerden in de gevangenis van 
Bergen een beroepsopleiding volgen tot installateur van sanitair 
en verwarming. De gevangenis werkte samen met de vzw Atelier 
d’Education permanente pour des personnes incarcérées (Adeppi)
en het Onderwijs voor Sociale Promotie van Jemappes om deze op 
poten te zetten. De opleiding is afgestemd op het profiel van de 
gedetineerden en geeft hen de kans om een knelpuntberoep te leren, 
wat een belangrijke rol speelt in hun professionele re-integratie. Deze 
uitbreiding van het opleidingsaanbod was bovendien noodzakelijk 
omdat de cursussen voordien alleen gericht waren op handenarbeid. 

De opleiding bestaat uit drie modules: 
 
 › praktijk: analyse van de behoeften op vlak van leidingen en installatie

 ervan
 › initiatie technisch tekenen en gerichte berekeningen: plannen   

 maken voor een eenvoudige installatie en hoeveelheden,    
 afmetingen en kosten van de installatie bepalen
 › initiatie veiligheidsnormen: werken met respect voor de regels op

 vlak van veiligheid en hygiëne

Van de eerste groep van zes gedetineerden die de opleiding 
volgden, behaalden vijf hun diploma. Een tweede groep van zeven 
gedetineerden is momenteel aan de opleiding bezig. Jaarlijks zouden 
tussen twaalf en vijftien gedetineerden een diploma moeten kunnen 
behalen. Die opleiding vervult een brugfunctie. Na vrijlating hebben 
gedetineerden met een attest voor dit knelpuntberoep op zak een 
streepje voor in de zoektocht naar werk. 

nieuW WerKhuis
draadtreKKerij

sinds begin 2012 kunnen gedetineerden in de gevangenis 
van bergen aan de slag in een nieuw werkhuis. het gaat 
om een werkhuis waar draad wordt getrokken. het 
mesoteam van de centrale dienst van de regie van de 
Gevangenisarbeid werkte samen met het personeel van de 
inrichting om dat te realiseren. 

in de draadtrekkerij solderen, knippen en slijpen 
gedetineerden ijzerdraad tot vogel- en knaagdierkooien van 
alle afmetingen. Gelet op de beperkte opslagmogelijkheden, 
worden in het werkhuis enkel halfafgewerkte kooien 
gemaakt. de wanden worden in de gevangenis gemaakt, de 
eindassemblage gebeurt elders. 

in het atelier werken gemiddeld twaalf tot vijftien 
gedetineerden en worden maandelijks 200 000 tot 220 000 
stuks geproduceerd. het draait dus al op volle toeren. 

Werken in de draadtrekkerij is meer dan een zinvolle 
tijdsbesteding. de gedetineerden gebruiken er professionele 
machines en door de processen van de productieketen 
kunnen zij werken in omstandigheden die overeenkomen 
met die in de particuliere sector. de tewerkstelling speelt dus 
een belangrijke rol in hun professionele re-integratie. 

bERgEN
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‘l’hommE dE l’ombRE’ op dE 
plaNkEN

In 2012 bracht een tiental gedetineerden het theaterstuk ‘L’homme de 
l’ombre’ op de planken. Begeleid door een team van drie kunstenaars 
en op basis van een voorgestelde structuur bepaalden zij zelf 
de inhoud van het stuk. Ze kozen ervoor om discriminatie in de 
gevangenis, op school en in de zoektocht naar werk te illustreren aan 
de hand van kleine scènes die een visuele aanpak combineren met 
schokkende teksten. De vzw Aide morale aux détenus financierde het 
project. 

In mei voerden de gedetineerden het stuk tweemaal op voor 
medegedetineerden, personeelsleden en professionals uit het 
theater en het gevangenismilieu. Het publiek genoot duidelijk van de 
creatieve kunst. Het begeleidende team werkt momenteel aan een 
beeldmontage.

“Wij genoten ervan om een 
moeilijk thema tot leven te 
brengen. De groep amuseerde 
zich tijdens de opvoering 
van het stuk en wij zijn allemaal 
trots dat we het tot een goed einde 
hebben gebracht. De toeschouwers waren 
tevreden over onze prestatie, wat ons blij 
maakt!  Vooral de laatste zin van het spektakel 
“C’est dans le désespoir que naît l’espoir” liet 
een diepe indruk na.”

RadIoREpoRTagE TooNT EchTE gEvaNgENISlEvEN

De gevangeniswereld is niet bekend bij het grote publiek. Hij roept 
angst op en burgers stellen er zich allerlei bij voor. Mensen lezen en 
horen over verschillende incidenten in de gevangenis maar weten 
niet hoe het echte gevangenisleven er aan toe gaat. De RTBF-radio 
maakte daarom de reportage ‘Surpopulation carcérale: l’enfer du 
décor’ over hoe personeel en gedetineerden het leven binnen de 
muren ervaren. 

Tijdens een bezoek aan de gevangenis interviewden journalist 
Jérémy Giltaire en geluidsman Nicolas Poloczek een directeur, 
bewakingsassistenten en gedetineerden en namen zij geluiden op. 
De reportage gaf een subtiel, maar ook authentiek beeld van de 
spanningen en de stress binnen de gevangenismuren.
 
Televisiekijkers konden tijdens een nieuwsuitzending in mei 2012 
een ingekorte versie van de reportage bekijken. De hele uitzending 
kwam later op 16 juni en op 30 december 2012 op het scherm en 
is bovendien als podcast te beluisteren op de website van de RTBF 
(RTBF.be/lapremière/podcast). 

De reportage viel in de prijzen en sleepte in december 2012 de Grand 
Prix des Radios Francophones Publiques (België, Canada, Frankrijk, 
Zwitserland) in de wacht.

De reportage viel in de 
prijzen en sleepte in 

december 2012 de Grand Prix 
des Radios Francophones 
Publiques (België, Canada, 

Frankrijk, Zwitserland) in de 
wacht.

.
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naMur

bETERE INfRaSTRucTuuR EN 
dETENTIEomSTaNdIghEdEN

RENovaTIE vaN dE cEllEN

In 2012 werden de cellen in de gevangenis van Namen gerenoveerd, 
wat leidde tot betere detentieomstandigheden voor de 
gedetineerden. De gevangenis van Namen dateert van 1876 en is dus 
verouderd. Op termijn wordt ze bovendien uitgerust met een modern 
intern communicatiesysteem en up-to-date perimeterbeveiliging.

De gedetineerden staken zelf de handen uit de mouwen. Heel wat 
enthousiaste vrijwilligers namen de verfborstel in de hand en konden 
zo hun dagen nuttig besteden.  

Hoewel de vleugels waar voornamelijk veroordeelden verblijven 
relatief gemakkelijk te renoveren waren, was dat niet zo voor de 
vleugel die de verdachten huisvest. Hier verblijven immers een 
negentigtal gedetineerden in dertig cellen. 

RENovaTIE vaN dE douchES 

Naast de cellen werden ook de doucheruimte op vleugel C en de 
sanitaire leidingen in de kelders vernieuwd. Dat was nodig omdat er 
slechts acht centrale douches waren voor ongeveer tweehonderd 
gedetineerden. In de doucheruimte werd bovendien een wasserij 
voorzien zodat gedetineerden van deze vleugels zelf hun linnengoed 
en kledij kunnen wassen. De nieuwe wasserij zorgt ook voor extra 
werkgelegenheid. Eén gedetineerde neemt er de taak van diender 
waar. 

De douches zijn nieuwe stevige, afwasbare en praktisch uitgeruste 
cabines. Nieuwe tegels en nieuwe vloerbedekking maken het 
geheel af. Bij de werken werd veel aandacht besteed aan hygiëne en 
veiligheid. De doucheruimte en wasserij voldoen dan ook volledig aan 
de hygiënenormen en vereisten op vlak van legionellapreventie. 

De gedetineerden zijn tevreden: “Dankzij de nieuwe doucheruimte en 
de extra douches kunnen wij ons vaker wassen. Dat is veel hygiënischer. De 
douches zijn nieuw en ook properder. Het is ook heel handig dat wij nu zelf 
onze kledij kunnen wassen in de wasserij.”

Op de afdeling waren reeds douches, maar zij moesten volledig 
worden vernieuwd. Een specifiek hygiëneprogramma werd in 
de afdeling ingevoerd. De renovatie biedt de mogelijkheid dat 
programma te behouden en verder te ontwikkelen.  

‘dERRIÈRE lES baRREauX’ op dE plaNkEN

NamEN
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voETvERzoRgINg vooR 
gEdETINEERdEN
Sinds november 2012 lopen studenten die een opleiding medische 
pedicure volgen regelmatig stage in de gevangenis van Namen. 
Zo leren de stagiairs het beroep in echte werkomstandigheden. De 
medische dienst en vooral de verplegers ondersteunen en begeleiden 
het project. 

Om de twee weken komen de stagiairs een halve dag naar de 
gevangenis en verzorgen zij de voeten van gedetineerden. Begeleid 
door hun praktijkleerkracht behandelen zij per sessie tien tot twaalf 
personen. Hoewel alle gedetineerden om voetverzorging kunnen 
vragen, sensibiliseert de medische dienst vooral die gedetineerden die 
er het meeste baat bij hebben, zoals diabetespatiënten, personen met 
overgewicht, personen met een slechte bloeddoorstroming, enz. De 
dienst maakt bovendien van de gelegenheid gebruik om aan preventie 
te doen en de besmettelijke schimmelaandoeningen aan te pakken 
die gedetineerden kunnen oplopen tijdens het douchen. 

Voetverzorging is geen luxe. Voor sommige gedetineerden is het 
medisch noodzakelijk. Artsen en verpleegkundigen stellen immers 
vast dat gedetineerden, meer dan vrije burgers, beschadigde 
voeten hebben. Vele gedetineerden komen immers uit minder 
gegoede klassen wat soms gepaard gaat met minder aandacht voor 
persoonlijke hygiëne en welzijn en minder toegang tot medische 
basiszorgen. 

Naast het medisch 
belang heeft de 
voetverzorging ook 
een belangrijke sociale 
en educatieve waarde. De 
gedetineerde leert dat het 
belangrijk is om zichzelf te 
verzorgen en wordt zich meer 
bewust van het belang van 
hygiëne.  

In 2012 vond de theatervoorstelling “Derrière les barreaux” plaats in de 
gevangenis. Een gezelschap van Brusselse actrices van de Compagnie 
des Cellules Grises bracht het stuk op de planken. Het gaat om een 
theaterbewerking van het dagboek van een ex-gedetineerde uit de 
gevangenis van Berkendael. Tijdens een theaterworkshop in deze 
vrouwengevangenis las de regisseuse van de groep de dagelijkse 
gedachten van een deelneemster en was onder de indruk. Met het 
akkoord van deze ex-gedetineerde werkte zij een regie uit en bracht 
het dagboek tot leven met jonge actrices.

Een twintigtal gedetineerden woonden de voorstelling bij. Hoewel het 
ging over het dagboek van een vrouwelijke gedetineerde, konden de 
mannen er zich helemaal in herkennen. Zij waren onder de indruk van 
de realistische en ontroerende voorstelling van het dagelijkse leven 
van gedetineerden, hun vreugde, hun moeilijkheden en hun hoop. 
De tekst en de opvoering waren doorspekt met soms cynische humor 
over de gevangeniswereld en de job van gevangenismedewerker 
werd op de korrel genomen. 

Na de voorstelling wisselden de gedetineerden, de regisseuse en de 
actrices van gedachten. Het stuk was voor de gedetineerden meer 
dan ontspanning. Omdat het ook buiten de muren werd opgevoerd, 
vonden zij het de ideale manier om de buitenwereld een neutrale 
blik te gunnen op het gevangenisleven en het grote publiek bewust 
te maken van de vaak moeilijke levensomstandigheden binnen 
de muren. Daarnaast zette het theaterstuk het personeel aan tot 
nadenken over de zin van hun werk. 
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niveLLeS NIjvEl

bETERE 
INfoRmaTIEdooRSTRomINg 
TuSSEN dE gEREchTElIjkE, 
polITIoNElE EN pENITENTIaIRE 
wEREld

In het verleden was het voor de gevangenisdirectie van Nijvel niet 
altijd even duidelijk om te weten tot wie zij zich moest richten met 
informatie over gedetineerden: de lokale politie, de federale politie of 
het parket.

De federale politie van Nijvel richtte een dienst op om de informatie 
van informanten, vooral over gedetineerden te centraliseren en te 
beheren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar.

De gevangenis ontvangt regelmatig informatie over 
ontsnappingsplannen in wording waarbij één of meer, niet altijd 
geïdentificeerde, gedetineerden betrokken zijn. Het is dan ook logisch 
dat de directie met dat soort informatie naar het parket in Nijvel 
stapt. Hierover oordelen was echter soms moeilijk. De directie werkte 
samen met de betrokken actoren om duidelijkheid te scheppen en de 
procedure te vereenvoudigen.  

Op enkele uitzonderingen na wordt enkel de lokale politie in kennis 
gesteld van de gerechtelijke feiten of, in dringende gevallen, de 101. 
De lokale politie is dan ook de belangrijkste gesprekspartner van een 
penitentiaire inrichting voor de ontvangst en de verwerking van feiten 
die vatbaar zijn voor gerechtelijke vervolgingen.

De lokale politie doet zelf verder het nodige en neemt contact op 
met  het parket, de federale gerechtelijke politie en/of een andere 
gespecialiseerde dienst van de federale politie via de gebruikelijke 
kanalen afhankelijk van het soort informatie en hoe dringend het is. 

De federale gerechtelijke politie van Nijvel wordt enkel in kennis 
gesteld van:

 › de risico’s van ontsnappingen met interne of externe
 medeplichtigheid, de risico’s van gijzelneming en de risico’s
 van gebruik van wapens of explosieven
 › de dreigingen van aanslagen tegen de penitentiaire inrichting, het

 personeel of de directie
 › de sweepings

RE-INTEgRaTIEplaTfoRm

Sinds enkele jaren bestaat in de gevangenis een platform dat alle 
actoren samenbrengt die betrokken zijn bij de re-integratie van 
gedetineerden (AWIPH, OCMW, mutualiteit, opleiding, opvanghuizen, 
enz.).

Het is de bedoeling verschillende diensten die de gedetineerden 
kunnen helpen om een adequaat reclasseringsplan op te stellen, 
samen te brengen op eenzelfde plaats en tijdstip. Zodra de 
eerste stappen zijn gezet, kan werk worden gemaakt van de 
uitgaansvergunningen en de penitentiaire verloven die verband 
houden met de voltooiing van dat plan (inschrijving in een opleiding, 
deelname aan therapie, opname in een aangepaste opvangstructuur).

Dankzij dat platform kunnen de externe partijen een groter aantal 
gedetineerden bereiken dan bij individuele gesprekken in de 
spreekkamer voor advocaten. Zij kunnen ook hun kennisnetwerk 
uitbreiden.

De psychosociale partners maakten een preselectie van 
gedetineerden, rekening houdend met de toelaatbaarheidsdata van 
de maatregelen van invrijheidstelling. Op het einde van het project 
werden de deelnemers verzocht om ter evaluatie een vragenlijst 
in te vullen. 83% was tevreden en vond dat de vertegenwoordigde 
diensten voldoende talrijk en divers waren. Een minderheid gaf 
de voorkeur aan individueel contact en vond het jammer dat 
de Brusselse diensten voortaan niet meer aanwezig zouden zijn. 
Sommigen vertelden bovendien dat hun deelname aan het platform 
een positieve weerslag had op hun gebruikelijke activiteiten in de 
inrichting en dat ze zich bijvoorbeeld hadden ingeschreven voor een  
intra muros opleiding. 
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dopjES SoRTEREN EN modulE 
‘koTTaboS’

De medewerkers van het gezondheidsrelais organiseerden onder 
begeleiding van de vzw Sesorg van Hoei een hele reeks activiteiten 
rond afvalsortering en welzijn op het werk. Zowel gedetineerden als 
personeelsleden waren daarbij betrokken.

Door hen dopjes te laten sorteren voor een solidariteitsactie ten 
voordele van gehandicapten wil het gezondheidsrelais afvalsortering 
binnen de gevangenis nieuw leven in blazen. Binnen de griffie en op 
vleugel A ging een testproject van start. 

Gedetineerden konden ook deelnemen aan de pedagogische activiteit 
Kottabos. De deelnemers werkten er rond het thema alcoholmisbruik 
en de gevolgen ervan. Kottabos is een interactief spel waarbij de 
deelnemers al spelend tijdens simulaties de effecten van dronken zijn 
gewaarworden. Zij leren ook hoe zij risico’s kunnen herkennen en wat 
zij dan moeten doen.  

In de loop van 2013 zal een nieuwe actie worden opgezet.

bETERE vEIlIghEId

In mei 2012 ondertekenden de FOD Justitie, 
de Regie der Gebouwen, Infrabel, de stad 
Nijvel, de politiezone en de federale politie 
een overeenkomst om de wandelingen 
beter te beveiligen. Dat was nodig omdat in 
juli 2011 een wapen en een patroonhouder van op 
het bouwterrein van het toekomstige GEN, die naast de 
gevangenis ligt, werden gedropt op de wandeling van het arresthuis. 
De belangrijkste doelstelling is het plaatsen van schermen tegen 
projectielen en voorlopige maatregelen uitwerken voor de beveiliging 
van de gevangenis aan de buitenkant.
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oudenaarde

Niet alleen de wielertoeristen, maar ook enkele gedetineerden van de 
strafinrichting van Oudenaarde kropen op zaterdag 31 maart 2012 op 
de fiets om deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen, een ronde 
op rollen weliswaar. Een team van zes sportievelingen streed tegen 
een team van de gevangenis van Gent om als eerste, de laatste 140 km 
van de Ronde af te leggen. Zij reden op rollen met computersimulatie 
die de ervaring realistisch maakten. 
 
De renners stonden er niet alleen voor in hun Ronde. Het team in 
Oudenaarde kon rekenen op de coaching van niemand minder dan 
Johan Museeuw, terwijl de Gentse gedetineerden werden bijgestaan 
door Iljo Keisse en Frank Hoste. De sportieve strijd stond volledig in het 
teken van het goede doel. De strafinrichting zette zich in voor de vzw 
Touché, die agressiebegeleiding aanbiedt aan gedetineerden, terwijl 
de opbrengst in Gent ging naar een sociale kruidenier die kwaliteitsvol 
voedsel tegen verlaagde prijzen voorziet aan mensen in armoede. 

op dE plaNkEN
Twee theatervoorstellingen lieten de gedetineerden toe aan hun herstel te werken. 

Ik ben onschuldig!
Het grote publiek kon in de strafinrichting genieten van de 
toneelvoorstelling ‘Ik ben onschuldig’. Gedetineerden die lessen 
woord en drama volgden, brachten het verhaal tot leven van 
een gedetineerde. Na vrijlating vertelt hij in zijn woonkamer zijn 
levensverhaal. Aan het publiek om te beslissen hoe (on)schuldig hij is. 
“Zeer goed, bijna professioneel en het zet de toeschouwer aan tot denken in 
hoeverre ik onschuldig ben.” (gedetineerde)

“Meer sport in de gevangenissen heeft tal van 
gunstige e� ecten. De gedetineerden werken aan 
hun gezondheid en conditie, ervaren minder stress, 
leren beter omgaan met druk en tegenslagen en 
ontwikkelen ook betere sociale vaardigheden 
dankzij het teamgebeuren.” (sportfunctionaris) 

“Ik ben blij dat ik iets heb kunnen terugdoen. Het 
amusement, de voldoening, de sportiviteit, … het 
was gewoon op en top leuk! Zeker voor herhaling 
vatbaar. Ik heb me alvast ingeschreven om volgend 
jaar terug mee te rijden naar de � nish, terug naar
de voldoening die me hoop geeft.” (gedetineerde)

WielerGeKte binnen de muren

Van de mens niets dan slechts!
Bemiddeling was het centrale thema in het theaterstuk ‘Van de mens 
niets dan slechts!’ van de vzw Suggnomé. Het stuk zoomt in op de 
dader-slachtofferrelatie tussen een vrouw en haar verkrachter. Beide 
willen verder met hun leven en daarvoor hebben ze elkaar nodig. 
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kuNSTacadEmIE bINNEN dE muREN
Sinds september 2012 organiseert de Academie van Oudenaarde de 
opleiding Mixed Media binnen de muren van de inrichting. Dat is een 
nieuwe vorm van diplomagericht onderwijs. Gedetineerden gaan aan 
de slag met verschillende kunstmedia en technieken om een eigen 
beeldtaal te creëren om zich persoonlijk uit te drukken. 

NaaR dE fIlm
De gedetineerden konden in 2012 drie filmvoorstellingen bijwonen. Zij 
konden genieten van de films Lock Out en Total Recall en zich verdiepen 
in de professionele bokswereld tijdens een documentaire over Junior 
Bauwens. De populaire jonge bokser was tijdens de show aanwezig en 
ging na de film het debat aan met de gedetineerden. De filmvoorstellingen 
waren een initiatief van het gedetineerdenoverlegorgaan dat ook de 
organisatie op zich nam.  

gEdETINEERdEN op dE goEdE wEg 
hElpEN
Gedetineerden in beperkte detentie hebben het vaak moeilijk om een 
job te vinden of te houden in de huidige sociale economie. Om hen 
te helpen, bracht de directie van de inrichting een overleg tot stand 
tussen alle betrokken partners, namelijk de psychosociale dienst, de 
VDAB, het regio overleg arbeidszorg Zuid-West-Vlaanderen en het 
justitiehuis. 

“Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, konden een aantal 
onduidelijkheden worden opgehelderd en concrete afspraken worden 
gemaakt die de tewerkstelling van mensen uit detentie vlotter doen 
verlopen.” (detentieconsulente)

de strafinrichting van oudenaarde beschikt voortaan over een 
nieuwe werkplek. om extra bureel- en vergaderruimtes te creëren 
werd de leegstaande ambtswoning gerenoveerd met als resultaat 
een betere dienstverlening voor zowel interne als externe 
diensten. 

In de ergonomisch ingerichte werkplek kunnen medewerkers 
van diensten die niet fulltime aanwezig zijn in de inrichting 
comfortabel werken zonder de veiligheidscontrole te moeten 
passeren. het gaat dan onder meer om preventieadviseurs, 
aalmoezeniers en medewerkers van de dienst ondersteuning, 
Gebouwen en veiligheid. dat is niet alleen tijdsbesparend, 
maar verhoogt ook de veiligheid in de krappe en vaak drukke 
portiersinkom. om beter toegankelijk te zijn, nam ook het 
personeelssecretariaat daar haar intrek. 

alaRm SlaaN mET EEN dRuk op dE 
kNop
De strafinrichting van Oudenaarde heeft een primeur beet. Het is de 
eerste inrichting met een volledige alarmbeveiliging die geactiveerd 
wordt via mobiele telefoons. Het signaal dekt elke vierkante meter. 
Elke werknemer beschikt over een mobiele telefoon met alarmfunctie. 
Bij een incident of een noodsituatie kunnen zij met een druk op de 
knop alarm slaan. Dankzij een soort van GPS tracking functie ziet het 
personeel in het centrum op een plattegrond op de computer meteen 
waar de collega in nood zich bevindt.   

betere dienstverleninG danKzij GerenOveerde ambtsWOninG

“De gevangenis is een 
kleurboek waar je binnen de 
lijntjes moet kleuren, terwijl 

Mixed Media een blanco 
canvas is.” (gedetineerde) 
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PaiFve

Van november tot eind 2012 konden geïnterneerden deelnemen 
aan een djembéworkshop. Het ging om een project van de 
kunsttherapeute in samenwerking met de zorgequipe.

De deelnemers kregen een initiatie djembé spelen tijdens de 
workshop. Zij leerden verschillende Afrikaanse ritmes door gebruik 
te maken van polyfonie, wat hun creativiteit stimuleert en positieve 
energie geeft. De groepsactiviteit stimuleerde geïnterneerden die 
moeite hebben met sociale situaties om hun emoties en gevoelens uit 
te drukken. Het gaf hen bovendien de kans om sociale contacten te 
leggen. 

De workshop vond elke zondagavond plaats. Zes tot acht patiënten 
van het gemeenschapspaviljoen namen regelmatig deel en waren 
bijzonder betrokken, toegewijd en gemotiveerd. Eind december vond 
een voorstelling plaats voor het personeel en de medegedetineerden. 

De gevangenis wil de workshop in de loop van 2013 ook organiseren 
voor geïnterneerden van het gemeenschaps- en celregime.

pSYchomoToRISchE woRkShop

mEdISch comITÉ
In de inrichting tot bescherming van de maatschappij in Paifve werd in 
2012 een medisch comité opgericht. Dat comité waakt erover dat de 
gezondheidszorg binnen de inrichting in het teken staat van de patiënt 
en ziet toe op de kwaliteit van de zorg door de samenwerking tussen 
de artsen, de zorgverleners en de andere diensten te bevorderen.

De leden van het comité zijn de psychiaters, de huisarts, de twee 
coördinatoren-psychologen en de verpleegkundigen die rapporteren 
aan de andere diensten en teamleden. De belangrijkste opdrachten 
ervan bestaan uit het waarborgen van de medische coördinatie 
(verdeling van de taken, wachtdiensten en uurregelingen van de 
psychiaters) en het opzetten van klinisch overleg over situaties die 
verduidelijking, een collegiaal standpunt of collegiale beslissing 
vereisen. 

Tijdens het medisch comité komen bijvoorbeeld vragen aan bod over 
medische behandeling onder dwang, de aanpak van crisissituaties of 
het medisch advies over de overbrenging van patiënten.

Het comité  komt elke maandagochtend samen. Regelmatig vinden 
ook ontmoetingen met de regionale directie plaats. Eenmaal per 
maand vergadert het comité met de lokale directie en meer gericht 
met andere leden van het personeel van de inrichting. 

djEmbÉwoRkShop 

Waarborgen van de 
medische coördinatie 

en opzetten 
van klinisch overleg 
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pSYchomoToRISchE woRkShop
Een opvoedster van de zorgequipe organiseerde in samenwerking 
met een kinesist een psychomotorische workshop. De psychomotoriek 
omvat alle motorische functies die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houden met het denken, de psychologie en de 
hersenfuncties. Het is een discipline, maar ook een denkrichting die 
probeert lichaam en geest op elkaar af te stemmen.

Deze activiteit is gericht op geïnterneerden in een gemeenschaps-
regime. Het publiek is divers. De patiënten die eraan deelnemen 
verblijven op verschillende secties en hebben zeer verschillende 
profielen. 

Met deze workshop wil de zorgequipe drie van de vijf zintuigen van 
de geïnterneerden stimuleren: de tastzin, het gehoor en het zicht. 
Het werk is vooral gericht op de volgende motorische functies: het 
evenwicht, het ritme, de lateraliteit, het grijpen van objecten en het 
ruimte-tijdaspect. Dat gebeurt met het oog op het stimuleren, het 
onderhouden en het herstellen van de basisverworvenheden. 

De workshop vindt eenmaal per week plaats in het gemeenschaps-
paviljoen van de inrichting. De huidige groep bestaat uit zes patiënten 
gekozen door de zorgequipe.

gRoENTETEElT
In de inrichting is een oppervlakte van 2,5 
hectaren bestemd voor groenteteelt. De 
landbouwgrond wordt verrijkt met natuurlijke 
compost door groenafval van de keuken en 
het maaien te recycleren. Vijf geïnterneerden 
werken er onder begeleiding van technici van 
het tuinteam dagelijks mee aan de groenteteelt en 
staan in voor alle aspecten: van het ploegen tot de 
oogst, het schoonmaken en het leveren van de producten 
aan de koks.

Dankzij de groenteteelt beschikt de inrichting over verschillende 
soorten kolen, bonen, selder, wortelen, prei, rapen, uien en sjalotten 
die ze gebruikt voor de maaltijden van de geïnterneerden. 
 
De tewerkstelling speelt een belangrijke rol in het reclasseringstraject 
van de geïnterneerden. Ze leren niet alleen landbouwtechnieken maar 
werken ook aan hun sociale vaardigheden dankzij het teamgebeuren. 
Daarnaast kunnen de koks dankzij de groenteteelt steeds werken met 
verse kwaliteitsvolle producten en worden de kosten gedrukt. 

Lichaam en geest 
op elkaar 

afstemmen 
door de tastzin, 

het gehoor 
en het zicht 

te stimuleren
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ruiSeLede
RolmodEllEN vooR b.lEavERS

Het B.Leave-programma bestaat al sinds 1995 in het penitentiair 
landbouwcentrum (PLC). Dat programma helpt gedetineerden 
die veroordeeld zijn voor drugsfeiten en die problemen hebben 
met middelenmisbruik om tijdens hun detentie clean te 
worden en te werken aan een drugsvrije toekomst. De B.Leavers 
worden therapeutisch begeleid en leren persoonlijke, sociale 
en leefvaardigheden ontwikkelen. Zij leven volgens een strikte 
dagstructuur van verplichte tewerkstelling en vrijetijdsbesteding. 
Het programma wil de kloof tussen het leven binnen en buiten de 
muren verkleinen en de doorstroom naar opleiding en tewerkstelling 
vergemakkelijken. 

Jaarlijks starten een achttiental gedetineerden in twee groepen van 
negen personen in het programma dat acht maanden duurt en loopt 
van 1 oktober tot 31 mei van het volgende jaar. De B.Leavers kunnen 
voortaan rekenen op de steun en de coaching van gedetineerden die 
het programma al hebben gevolgd. Het gaat om gedetineerden die na 
het B.Leavetraject nog niet kunnen doorstromen naar andere projecten 
of zich hier niet klaar voor voelen. Door als rolmodel te fungeren 
tijdens verschillende activiteiten van B.Leave helpen zij niet alleen de 
huidige deelnemers, maar zetten zij ook hun eigen groeiproces verder. 
De eer gaat naar gedetineerden die een groep positief op sleeptouw 
kunnen nemen, die leiderschapskwaliteiten hebben en die door een 
positieve groei binnen hun B.Leavetraject een voorbeeld zijn voor een 
nieuwe ‘zoekende’ groep.

Tijdens de eerste weken van het programma leiden de rolmodellen 
de groep, kijken ze erop toe dat basisafspraken worden nageleefd en 
maken ze problemen bespreekbaar. Acht maanden lang steunen zij 
de B.Leavers en motiveren zij hen om het beste van zichzelf te geven. 
Hun beleefde en respectvolle houding, sociaal gedrag en positieve 
ingesteldheid werken aanstekelijk. 

De introductie van rolmodellen is ook een meerwaarde voor het 
personeel. Tijdens regelmatige overlegmomenten helpen de 
rolmodellen het personeel om de dynamische processen in de 
groep(en) beter te begrijpen. Als gedetineerde en als actief deelnemer 
staan zij immers dichter bij de B.Leavers en hebben zij daar een beter 
zicht op. 

Tijdens de verschillende 
activiteiten van B.Leave 
helpen de rolmodellen 
niet alleen de huidige 

deelnemers, maar zetten zij 
ook hun eigen groeiproces 

verder 
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paRTIcIpaTIE TRoEf!
In september ging in het landbouwcentrum 
een project van start om gedetineerden 
meer te betrekken bij de uitbouw van de 
activiteiten in de inrichting. Het gaat om een 
initiatief van het Vlot, de dienst met partners van 
de Vlaamse Gemeenschap die in het PLC instaat voor de 
praktische organisatie, planning, opvolging en evaluatie van het 
activiteitenaanbod (onderwijs, sport, cultuur, enz.).

In een eerste fase laat het Vlot zich inspireren door bestaande ‘best 
practices’ en staan er bezoeken op het programma aan de gevangenis 
van Hoogstraten en andere organisaties die werken rond de activering 
van kansengroepen. Samen met een brainstorming moeten deze het 
PLC helpen om een actieplan op te stellen om de participatie van 
gedetineerden te verhogen. 

Na een gedragscode voor het personeel bestaat er voortaan in het PLC 
ook een gedragscode voor de gedetineerden. Het gaat om praktische 
gedragsregels die het personeel samen met de bewoners opstelde om 
het dagelijkse leven in gemeenschap gemakkelijker te laten verlopen. 
Respect, verdraagzaamheid, orde en netheid zijn belangrijke pijlers. 

Het PLC is een open inrichting met een gemeenschapsregime. 
Gedetineerden hebben er geen eigen cel, maar slapen in 

chambrettes. Ze brengen het meeste van hun tijd in groep door (in 
de gemeenschappelijke leefruimte, op het werk, tijdens opleidingen, 
groepsactiviteiten, enz.). Dat het voortdurend samenzijn in een groep 
met zestig verschillende persoonlijkheden tot frustraties kan leiden, is 
geen verrassing. Naast het huishoudelijk reglement en de basiswet die 
de strafuitvoering regelt, moet de gedragscode helpen om de rust en 
de vrede in de gemeenschap te bewaren. 

gEdRagScodE vooR gEdETINEERdEN

buREN bIj kuNSTENaaRS
In 2012 organiseerde de provincie West-Vlaanderen de 
negende editie van ‘Buren bij Kunstenaars’. Van 19 tot 21 oktober 
zetten kunstenaars hun atelierdeuren open en lieten zij het grote 
publiek kennis maken met hun werk. Ook het PLC nam deel en 
zette haar keramiekatelier in de kijker. 

Enkele gedetineerden hadden tijdens de zomer samen gewerkt 
met externe keramisten om een heuse tentoonstelling met mooie 
werken op poten te kunnen zetten. De tweehonderd bezoekers 
zagen de gedetineerden bovendien aan het werk onder leiding van 
kunstenaar Antoine Delva en konden kijken naar een documentaire 
over de werking van het keramiekatelier. 
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Saint-HuBert
pERSoNEEl INfoRmEREN ovER 
dRugS 

Gelet op het succes van de sessies in 2010 organiseerde het 
detentiecentrum in Saint-Hubert samen met de Regionale Directie 
in 2012 opnieuw informatiesessies over drugs voor het personeel. 37 
medewerkers woonden de sessie van één dag bij. 

Tijdens het eerste deel werd de regelgeving over drugs opgefrist 
evenals de procedures die medewerkers moeten volgen als zij  
gedetineerden met drugs betrappen (verslag aan de directeur, 
administratief verslag, enz.). Vervolgens kregen de deelnemers uitleg 
over de verschillende soorten drugs en de mogelijke effecten en 
ging aandacht naar de omgang met personen die signalen van 
drugsgebruik vertonen. De informatiesessie werd afgesloten met een 
discussie over drugshandel in de maatschappij en de visie van een 
man uit het veld op dealers en gebruikers. 

woRkShopS ovER gEzoNdE 
voEdINg

Van mei tot augustus 2012 werden vier workshops over voeding 
georganiseerd in samenwerking met de medische dienst van de 
inrichting en de Service d’Education à la Santé in Hoei. De workshops 
vonden plaats in een van de blokken waar veel gedetineerden 
verblijven die ouder zijn of die specifieke medische kwalen hebben. In 
totaal namen 32 gedetineerden deel, met een gemiddelde van acht 
per sessie. 

Na een theoretische uiteenzetting over bepaalde ziektes vond een 
praktisch luik plaats over gezonde keuken waarbij de gedetineerden 
samen verschillende gerechten bereidden die ze daarna mochten 
proeven. De workshops focusten op vier thema’s: evenwichtige 
voeding, diabetes, overgewicht en hart- en vaatziekten. 

dag vaN dE duuRzamE oNTwIkkElINg IN dE pRovINcIE luXEmbuRg
Het detentiecentrum werkte in 2012 actief mee aan de Dag van de Duurzame Ontwikkeling (DO). Dankzij een samenwerking met de dienst DO, een 
gesprekspartner van het justitiehuis in Neufchâteau en een natuurgids konden medewerkers van de FOD Justitie op 4 oktober 2012 deelnemen aan 
verschillende duurzame activiteiten. Zo leerden zij meer over afval sorteren, waterbeheer door middel van putten en kweken van runderen. Ze zagen hoe 
het detentiecentrum zelf zuivelproducten maakt in de kaasmakerij en groenten kweekt in de moestuinen. Daarna stond een landelijke wandeling op het 
programma. Tijdens een van de wandelingen konden de bezoekers het burlen van de herten horen.
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ThEaTER ‘a l’amouR À la moRT’

Op donderdag 22 november 2012 voerde het gezelschap 
Alvéole Théâtre uit Bastenaken in het detentiecentrum een 
forumtheatervoorstelling op in het kader van de strijd tegen 
huishoudelijk geweld. Partnergeweld was het centrale thema. Het 
was een interactieve voorstelling waarbij het publiek kon ingrijpen 
en oplossingen moest zoeken om het verhaal een gelukkig einde 
te geven. De toeschouwers lieten zich meeslepen en namen de 
verschillende rollen waar (dader, slachtoffer, ouder, vriend, enz.). 
Vijftig gedetineerden namen deel. De directie had elke dader van 
partnergeweld in het publiek persoonlijk uitgenodigd. 

KerstKraamPjes

sinds 2008 maakte de 
schrijnwerkerij van de regie 
van de Gevangenisarbeid in het 
detentiecentrum al meer dan 250 
kerstkraampjes (waaronder vier 
van meer dan 50m²) voor de steden 
namen, doornik en ciney. in 2012 
maakte ze ook 25 kraampjes voor de 
abdij in maredsous. 

bETERE vEIlIghEId

Sinds begin juli 2012 is de nieuwe omheining rond het 
detentiecentrum gesloten, wat het aantal ontsnappingen moet 
tegengaan. Het centrum bestaat voortaan uit drie zones: een 
beveiligde zone, een gecontroleerde (gemeenschappelijke) zone 
en een bewaakte zone (extra muros: boerderij, tuin, enz.). De 
veiligheidsprocedures werden gewijzigd, vooral wat de verplaatsing 
van de gedetineerden van de ene zone naar de andere betreft. 

In 2013 zullen nog veranderingen op vlak van veiligheid volgen. Het 
detentiecentrum zal dan beschikken over een nieuw portiersysteem 
met branddetectie, perimeterdetectie en toegangscontrole. 

bEzoEk vaN dE mINISTER vaN juSTITIE

Op 9 augustus 2012 bracht Minister van Justitie Annemie Turtelboom 
een bezoek aan het detentiecentrum van Saint-Hubert. Ze leerde er 
meer over het halfopen detentieregime en zag welke investeringen 
het centrum sinds 2008 deed, zoals het nieuwe onthaalgebouw, de 
installatie van camera’s en nieuwe omheiningen, de renovatie van 
de ramen en de elektriciteit, enz. De minister kreeg ook uitleg over 
de verschillende werkhuizen en de tewerkstellingsactiviteiten van de 
Regie van de Gevangenisarbeid, zoals de tuin. Na het bezoek vond een 
receptie plaats op de boerderij waar de minister kon proeven van de 
verschillende huisgemaakte kazen van de kaasmakerij van het
detentiecentrum.  
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Saint-HuBert (GFC)
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Binnen het gesloten federaal centrum (GFC) in Saint-Hubert spelen 
zowel de FOD Justitie als de Franse Gemeenschap een belangrijke 
rol in het beheer van de secties waar jongeren verblijven die door 
de jeugdrechter zijn geplaatst. Het DG EPI staat in voor de orde 
en veiligheid, terwijl de Gemeenschap psychosociale begeleiding 
aanbiedt en algemeen onderwijs voorziet. 

Samenwerking en overleg zijn dus onontbeerlijk. Een protocolakkoord 
legt verschillende formele ontmoetingen vast tussen welbepaalde 
vertegenwoordigers van beide departementen. Om de samenwerking 
en het beheer van de sectie nog te verbeteren, zijn echter nog meer 
overlegmomenten met een uitgebreid aantal interveniënten nodig. Op 
initiatief van het personeel van de federale overheid werd daarom een 
overlegplatform opgericht. 

Het platform vindt driemaal per jaar plaats en bestaat uit de directie 
en de afdelingschefs van de Franse Gemeenschap alsook de directie, 
de penitentiaire assistenten en de penitentiaire bewakingsassistenten-
ploegchef van het DG EPI. Het is de bedoeling om naast een stand van 
zaken over de algemene samenwerking, rechtstreeks en doeltreffend 
specifieke punten te bespreken die betrekking hebben op de partijen 
die in het veld optreden. 

Getuigenis van een penitentiair bewakingsassistent-ploegchef: 

“Dankzij het overlegplatform 
werken wij beter samen met de 

Gemeenschap. Wij begrijpen 
elkaars taken ook beter.  Er wordt 

meer overlegd dan strikt vereist 
is en over tal van onderwerpen: 
opleiding met veiligheid, enz.”

Sinds november 2012 kunnen de uit handen gegeven minderjarigen 
in het centrum dankzij videoconferentie meer contact hebben 
met hun vrienden en familie. Dankzij Skype konden zij via een 
computer met webcam hun naasten zien en rechtstreeks met 
hen praten. Uit handen gegeven jongeren zijn jongeren die een 
misdrijf hebben gepleegd en voor wie volgens de jeugdrechter 
het arsenaal aan beschermingsmaatregelen is uitgeput. Zij 
worden berecht als meerderjarigen en zijn onderworpen aan de 
gevangenisreglementering voor volwassenen. 

Elke gedetineerde kan dagelijks tijdens specifieke tijdsblokken 45 
minuten skypen in de individuele spreekkamer. Families die niet over 
het nodige materiaal beschikken, kunnen gebruik maken van een 
computer met webcam in een van de diensten voor hulpverlening aan 
gedetineerden in hun buurt. 

De introductie van videoconferentie betekent een extra 
contactmoment om de band met het thuisfront te versterken. 
Door de ligging van het centrum ontvangen immers slechts 
weinig gedetineerden bezoek, waardoor de toegang tot deze 
technologie nog waardevoller is. Het gaat om een project van 
de directie ICT, gesteund door de minister van Justitie en de 
Kinderrechtencommissaris. In de toekomst zal worden bekeken hoe 
meer met videoconferentie kan worden gewerkt. De technologie 
Skype zal echter niet verder worden gebruikt. 

De gedetineerden zijn alvast enthousiast over het project en halen veel 
voldoening uit het nauwer contact met hun familie en vrienden. 

mEER coNTacT mET famIlIE daNkzIj vIdEocoNfERENTIE 

Getuigenis van een gedetineerde: 

“Ik vind het een zeer goed 
initiatief. Dankzij videoconferentie 

heb ik tweemaal per week 
contact met mijn familie in plaats 

van een bezoek per maand.” 

ovERlEg TuSSEN fEdERaal pERSoNEEl EN fRaNSE gEmEENSchap NIEuwE gEbouwEN
In 2012 ging de bouw van de nieuwe 
gebouwen voor het GFC van start, onder 
toezicht van de Regie der Gebouwen. Sinds 
haar opening in april 2010 bestaat het centrum 
immers uit gerenoveerde gebouwen die vroeger 
tot het detentiecentrum van Saint-Hubert behoorden. 
Er werden bij de opening met spoed containers 
geïnstalleerd om de toegang tot de inrichting en de verhuis 
van de administratieve diensten mogelijk te maken terwijl de bouw 
van de definitieve gebouwen en een sportzaal werd gepland.  

Door de werken is er veel meer beweging in en rondom het centrum 
evenals een tijdelijke vermindering van de capaciteit. Het centrum 
zet zich dan ook extra in om de veiligheid en de goede werking te 
blijven garanderen. Zo ziet het personeel er onder meer op toe dat de 
veiligheidsregels door iedereen correct worden toegepast. Tegen eind 
2013 zal de eerste fase van de werken afgerond zijn met een nieuw 
onthaalgebouw en een administratieve blok. 

EERSTE hulp bIj oNgEvallEN
Welzijn is een belangrijk aandachtspunt binnen het GFC. Sinds eind 
2012 is het centrum uitgerust met een halfautomatische defibrillator 
die hulp moet bieden als een gedetineerde, een medewerker 
of een bezoeker onwel wordt. Het halfautomatische en dus 
gebruiksvriendelijke toestel werd op de bevelpost geïnstalleerd, een 
makkelijk toegankelijke en herkenbare plaats. 

Alle medewerkers werden geïnformeerd over de defibrillator 
en leerden ermee werken tijdens een opleiding. Deze opleiding 
richtte zich zowel tot het bewakingspersoneel, als het technisch en 
administratief personeel. 

Ter aanvulling op deze opleiding kregen alle medewerkers ook 
een opleiding eerste hulp bij ongevallen. De EHBO-cursus duurde 
anderhalf uur en werd gegeven door een verpleegkundige en een 
penitentiair bewakingsassistent die lid is van het interventieteam. In 
totaal vonden acht opleidingssessies plaats tussen juni en november. 

De sectie waar uit handen gegeven minderjarigen verblijven lijkt op 
een gevangenis voor volwassenen. De basiswet is er van toepassing 
en het detentieregime is vergelijkbaar met dat in andere penitentiaire 
inrichtingen. Uit handen gegeven jongeren worden immers berecht 
als meerderjarigen. Toch zijn er belangrijke verschillen en heeft 
deze sectie in het GFC enkele specifieke kenmerken. Zo bestaat de 
populatie grotendeels uit adolescenten. Zij reageren vaak impulsief, 
staan wantrouwig tegenover gezag en zijn gevoelig voor groepsdruk. 
Ook laat de infrastructuur weinig speelruimte voor het beheer van 
de groep en is de dienst voor hulpverlening aan gedetineerden, die 
pedagogische activiteiten organiseert, sterk aanwezig.  

In samenwerking met het opleidingscentrum in Marneffe besliste de 
directie om het bewakingspersoneel dat regelmatig in deze sectie 
werkt, samen te laten nadenken om het beheer te verbeteren. Na een 
opleiding van één dag over omgaan met delinquente adolescenten, 
werkten de deelnemers tijdens een rondetafel een actieplan uit. Zij 
konden daarvoor rekenen op de hulp van externe specialisten. Dat 
plan werd daarna voorgelegd aan de directie van het centrum en aan 
de dienst voor hulpverlening aan gedetineerden. 

In het actieplan komen de dagelijkse moeilijkheden aan bod waarmee 
het bewakingspersoneel wordt geconfronteerd bij de omgang met 
gedetineerden en worden concrete verbetervoorstellen geformuleerd. 
Tijdens regelmatige vergaderingen worden concrete acties uitgewerkt 
en wordt het plan opgevolgd. 

Getuigenis van een penitentiair bewakingsassistent-ploegchef: 

“De hulp van de externe specialisten was een hele meerwaarde. 
Zij gaven ons raad om de communicatie tussen de diensten te 
verbeteren en reikten daarvoor nieuwe instrumenten aan. Dat 
leidt tot een betere dialoog en samenwerking met de directie en 
de dienst voor hulpverlening aan gedetineerden. 

Dankzij de rondtafel en de instrumenten kan een 
gemeenschappelijke gedragslijn worden opgesteld en kan een 
betere samenwerking worden gewaarborgd. Het actieplan is 
een eerste aanzet. Het is belangrijk dat wij nu op eenzelfde elan 
verder werken.”

bETER bEhEER vaN SEcTIE uIT haNdEN gEgEvEN mINdERjaRIgEN
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Sint-GiLLiS
102 Plaatsen OP GerenOveerde vleuGel

In november 2012 werd teruggekeerd naar een oude 
organisatievorm, het equipesysteem. Door een stijgend absenteïsme, 
een grote uitstroom van ervaren personeelsleden en zware 
werkomstandigheden moest de gevangenis begin 2010 overschakelen 
naar een brigadesysteem met grote ploegen om alle werkposten 
te kunnen bemannen. De problemen werden aangepakt wat 
het mogelijk maakte om eind 2012 opnieuw te werken met een 
equipesysteem. Concreet betekent dat in kleinere ploegen werken en 
volgens een model dat rekening houdt met de organisatiebehoeftes.

Binnen het nieuwe systeem is het gevangenispersoneel opgesplitst 
in drie grote groepen. De eerste groep staat in voor de vleugels waar 
minder gevaarlijke gedetineerden verblijven. De tweede groep werkt 
op de vleugels met probleemgedetineerden waar strikter toezicht 
nodig is. De derde groep zijn de medewerkers die specifieke diensten 
leveren en bijdragen tot de kernopdrachten van de gevangenis (het 
centrum, de dienst bezoek’, de portier, enz. ). Elke groep is nogmaals 

vaN EQuIpESYSTEEm NaaR bRIgadESYSTEEm EN wEER TERug

Werken in kleinere ploegen 
om de solidariteit tussen 

medewerkers te versterken en 
het absenteïsme te doen dalen
onderverdeeld in drie kleinere equipes op basis van jobinhoud. De 
verschillende equipes verlenen elkaar vanzelfsprekend onderling 
bijstand. Het nieuwe equipesysteem is bovendien geënt op een nieuw 
regimemodel binnen de gevangenis. Op elke vleugel heerst een 
specifiek regime en verblijft een bepaald profiel van gedetineerden. 
Medewerkers kunnen op basis van de ‘identiteit’ van elke vleugel 
kiezen voor de pijler die best bij hen past. Dat komt zowel de 
arbeidstevredenheid als de kwaliteit van het werk ten goede. 

na een grondige renovatie werd de cellenvleugel b na acht jaar 
sluiting in mei 2012 opnieuw in gebruik genomen. er kunnen 
102 gedetineerden verblijven. alle cellen zijn uitgerust met 
een lavabo, toilet en koelkast. Op de vleugel bevinden zich ook 
douches, een fitnesszaal, kantoorruimtes en polyvalente- en 
wachtzalen evenals een bijhorende wandeling. 

tijdens de renovatie lag de focus op veiligheid. de vleugel 
is uitgerust met een modern camerabewakingssysteem en 
elektronische slotensturing. Op het einde van de vleugel 
bevindt zich ook een  nieuw bijgebouw met strafcellen 
en individuele wandelingen. dat gelijkvloerse gebouw is 
extra beveiligd en biedt tijdelijk onderdak aan agressieve 
gedetineerden. door de speciale veiligheidsvoorzieningen 
besloot de gevangenis om gedetineerden met 
gedragsproblemen of die vluchtgevaarlijk zijn op deze 
gerenoveerde vleugel onder te brengen. naast veiligheid, werd 
ook geïnvesteerd in duurzaamheid en brandveiligheid. 

Hoog bezoek
Op 15 mei bracht minister van justitie annemie turtelboom 
en staatssecretaris voor de regie der Gebouwen servais 
verherstraeten, een bezoek aan vleugel b. 

De verhuis
tijdens de eerste helft van mei waren probleemgedetineerden 
in de gevangenis van sint-Gillis als eerste aan de beurt om te 
verhuizen naar vleugel b. daarna werden gedetineerden uit 
de leuvense gevangenissen overgebracht. Om de populatie 
in de gevangenis van vorst te doen dalen, zijn het vooral 
gedetineerden van deze andere brusselse gevangenis die in 
sint-Gillis opvang vinden. voor het eerst in tien jaar verblijven 
er nu weer beklaagden in sint-Gillis. 
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Van bij haar ingebruikname in 1884 tot in 2010 werd de veiligheid in en 
rondom de gevangenis gegarandeerd door personeelsleden die vanuit 
vijf bewakingstorens toezicht hielden. Deze torens maken deel uit 
van een buitenmuur die het ganse complex omringt. In 2010 besloot 
de welzijnsinspectie dat de torens niet aan de wetgeving voldeden. 
Ook de steeds hogere kostprijs van personeel, de toenemende 
bevolkingsdichtheid in de buurt, de slechte werkomstandigheden in 
de torens en de betere beschikbare beveiligingstechnologie deed de 
gevangenis naar een alternatief zoeken.

In overleg met de Regie der Gebouwen besliste het DG EPI  om de 
torens te sluiten en over te schakelen naar een modern beveiligings- 
systeem. De gevangenis werd beveiligd met schrikkeldraad en een 
gloednieuwe controle- en observatiepost met camerabewaking werd 
buiten het cellulaire gedeelte opgericht. Deze is operationeel sinds het 
voorjaar van 2011. Het personeel dat deze post bemant, bedient de 
deuren van de gerenoveerde vleugel B en het strafcellencomplex en 
houdt continu toezicht via de beelden die een 150-tal camera’s in de 
gevangenis uitzenden. 

van bewakingstorens… ...naar hightech perimeterbeveiliging

mEE mET dE TIjd
De gevangenis van Sint-Gillis werd in 1884 in gebruik genomen. Op vlak van bewaking is er sindsdien heel wat veranderd. Bewakingstorens zijn 
verleden tijd en hebben plaats geruimd voor moderne perimeterbeveiliging met camerabewaking. 

hET laaTSTE NIEuwS IN dE pupITER’E
In de Pupiter’e lezen medewerkers voortaan het laatste nieuws 
van hun inrichting. Ze vinden er onder meer informatie over de 
gevangenis, over projecten en over samenwerking met externe 
partners evenals personeelsinfo. De Pupiter’e is een gedrukt 
personeelsblad dat vier keer per jaar verschijnt. Een redactieteam staat 
in voor de opmaak van het blad, maar artikels van alle medewerkers 
zijn welkom. 

De  Pupiter’e’ informeert het personeel, verhoogt hun betrokkenheid 
en versterkt het ‘wij-gevoel’ in de inrichting. De lancering van een 
eigen personeelsblad was een initiatief van de werkgroep die de 
interne communicatie in de gevangenis wil optimaliseren. 

Op 5 november 2012 kwam het eerste nummer vers van de pers. 
Het werd een kennismakingseditie waarin de gevangenisdirectie 
zich voorstelde en waarin een overzicht werd gegeven van recent 
gerealiseerde, lopende en toekomstige projecten binnen de 
gevangenis. Ook een aantal gewijzigde procedures en hervormingen 
van diensten kwamen aan bod. De lezers konden bovendien genieten 
van een aantal luchtigere artikels en ludieke rubrieken, zoals een 
fotoreportage van verschillende medewerkers.

 de Pupiter’e 

het personeelsblad werd de Pupiter’e gedoopt. de naam 
verwijst naar de grote pupiter waar de adjudanten 
achter staan om elke penitentiair bewakingsassistent bij 
de start van zijn dienst aan te vinken op de dienstlijst. 
een begrip in de gevangenis van sint-Gillis en door 
iedereen gekend! 
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tonGeren (GFC)

in tongeren verblijven uit handen gegeven jongeren. 
dat zijn minderjarigen die door de jeugdrechter naar 
de rechtbank voor volwassenen zijn  verwezen voor 
zware feiten. daarnaast doet het centrum dienst als 
buffercapaciteit voor het jongerencentrum van everberg 
en worden er minderjarigen opgevangen die door de 
jeugdrechtbank zijn geplaatst.

Het gesloten federaal centrum (GFC) voor jongeren is sinds eind 2012 
terug een penitentiaire inrichting. Aanleiding voor deze overschakeling 
waren de onderbenutte maximale capaciteit van de inrichting en de 
toekomstige regionalisering van de jeugdbescherming. 

Binnen de inrichting werden alle logistieke regelingen getroffen 
om plaats te bieden aan 45 gedetineerden: stapelbedden werden 
geplaatst en verschillende ruimtes kregen een andere bestemming. 
Daarnaast staken directie, penitentiair en technisch assistenten en 
syndicaten de hoofden samen om een nieuw dagschema voor de 
gedetineerden uit te werken.  

“Met het nieuwe dagschema verandert er 
gelukkig niet al teveel. Ik vreesde dat alle 

activiteiten en wandelingen zouden gehalveerd 
worden, maar dat is niet zo. Ik hoop aan de 

slag te kunnen in het nieuwe werkhuis of als 
sportmonitor.” (gedetineerde)

“Samen op cel valt beter mee dan verwacht. Ik 
ben blij dat ik nu iemand heb  om ’s avonds mee 

te babbelen.” (gedetineerde)

Omdat het absenteïsme in de inrichting hoog is, werkte een 
team van personeelsleden een verzuimprotocol uit. Dat somt 
de rechten en plichten van het personeel bij afwezigheid op 
en legt de gedragsregels vast die werknemers in acht moeten 
nemen bij ziekte. Na een beschrijving van alle administratieve 
procedures en juridische regelgeving, wordt ingezoomd op 
absenteïsme en ziekteverzuim. 

“Samen met de directie heb ik geprobeerd om een 
document samen te stellen dat de rechten, maar ook 
de plichten van elk personeelslid opsomt om zich bij 
afwezigheid administratief in orde te stellen. We vatten het 
op als hulpmiddel en leidraad en het document werd ook 
zo ervaren. De opvolging ervan vraagt tijd, maar brengt 
patronen naar boven. We zijn tot de conclusie gekomen dat 
het protocol toepassen en up-to-date houden een on-going 
proces is waaruit wij nog elke dag leren.” 
(Heidi Tureluren, penitentiair assistent)

goEdE afSpRakEN bIj afwEzIghEId

IN ORDE 
BIJ 

AFWEZIGHEID

mET dE vERfboRSTEl IN dE haNd
De jongeren staken in 2012 zelf de handen uit de mouwen om 
hun cellen een opfrisbeurt te geven. Zij schuurden, plamuurden en 
gaven hun cel een likje verf in een kleur die ze zelf mochten kiezen. 
De inrichting ving twee vliegen in één klap met het project:  zinvol 
werk voor de gedetineerden en een verfraaide infrastructuur. Het 
eindresultaat mag gezien worden en kon op bijval rekenen van de 
Kinderrechtencommissaris die het contrast tussen een ‘oude cel’ en 
‘nieuwe cel’ opvallend en hoopgevend vond. 

“Het deed me plezier handenarbeid 

aan te leren, en tegelijk onze cellen te 

verbeteren.” (gedetineerde)
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wERkEN aaN hERSTEl
De inrichting zette de herstelgerichte traditie verder. Net zoals de 
voorbije jaren, nam ze in 2012 verschillende initiatieven die de 
jongeren helpen om aan hun herstel te werken. Eén jaar na de start 
kende het herstelfonds een succes. Dankzij dat project kunnen 
gedetineerden de schadevergoeding aan hun slachtoffers betalen 
door aan vrijwilligerswerk te doen. 

Vzw De Rode Antraciet koos de inrichting als testcase voor ‘SIB II’, een 
vervolgtraject op de reeds bestaande cursus ‘Slachtoffer in Beeld’ 
(SIB). Tijdens groepsdiscussies en andere interactieve activiteiten 
staat de vzw samen met de gedetineerden stil bij hun feiten en de 
gevolgen hiervan op de slachtoffers. Er is ruimte voor het verhaal en de 
slachtofferervaringen van de gedetineerden zelf. 

De inrichting organiseerde ook de opleiding ‘Anders bekeken’, een 
instroomtraject voor SIB. Vertrekkend van hun eigen ervaringen, maken 
de deelnemers via filmfragmenten en interactieve oefeningen kennis 
met de gevolgen van hun daden voor de (eigen) omgeving en de 
slachtoffers. 

Op 19 en 20 oktober 
bracht een groep 
jongeren een voorstelling 
van ‘The (in)convenient 
truth - De (on)
gemakkelijke waarheid’ 
op de planken voor 
familie, personeel en 
enkele jeugdwerkers. 
Met video en muziek die 
ze zelf hadden gemaakt, 
vertelden ze hun verhaal. 

De muzikale voorstelling was doorspekt met gefilmde getuigenissen 
waarin het leven binnen de gevangenismuren en het daderbesef 
centraal staan. 

Het optreden was het eindresultaat van 
het project ‘Daderprofiel. De mens achter de 
dader’ waarin het CMGJ-Limburg (steunpunt 
voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren) met een groep jongeren aan de slag ging 
om de stereotiepe beeldvorming van de buitenwereld over 
gedetineerden bij te stellen, maar ook het beeld van de gedetineerden 
over de buitenwereld. Tijdens het project werkten de jongeren aan 
hun herstel. Ze sleutelden aan hun talenten en schaafden hun sociale 
vaardigheden bij. 

Geldschieters vonden de voorstelling zo aangrijpend dat in 2013 
een vervolgproject start, waarbij audiovisueel materiaal zal worden 
opgenomen om te gebruiken binnen sensibiliserende campagnes van 
het CMGJ.

‘dadERpRofIEl. dE mENS achTER dE dadER’

olYmpISchE kooRTS

Niet alleen de atleten die in Londen aan de bak moesten, maar ook de 
jongeren in Tongeren gingen deze zomer voor een medaille. Gebeten 
door de Olympische microbe, organiseerde de inrichting haar eigen 
Spelen en werd ze een heus Olympisch dorp. Twee maanden lang 
namen de jongeren het tegen elkaar op in vijf disciplines: voetbal, 
volleybal, pingpong, streetdance en moderne driekamp (korte en 
lange afstand lopen en krachtbal werpen). 

Het voetbaltornooi was veruit het populairste. Maar liefst twintig van 
de eenentwintig gedetineerden die op dat moment in de inrichting 
verbleven, namen deel. Tijdens de finale konden de deelnemers zelfs 
rekenen op een officiële scheidsrechter van buiten de muren om alles 

in goede banen te leiden. Na voetbal, was volleybal de favoriet. Er 
werd gespeeld met teams van vier spelers. Zo konden meer ploegen 
worden gevormd en werd de competitie uitdagender. De finale van 
het volleybaltornooi was een thriller van formaat. 

De inrichting sloot haar Spelen feestelijk af.  Ze organiseerde een 
barbecue en reikte medailles en t-shirts uit aan de jongeren. Eén 
deelnemer mocht de ‘fair play’ award in ontvangst nemen. Alle 
aanwezigen konden daarna genieten van een optreden. 



[ 93 ][ 92 ]

tournai
dEuREN opEN vooR STagIaIRS

In 2012 liepen heel wat studenten stage in de gevangenis van 
Doornik. Het ging om studenten met verschillende achtergronden 
die al dan niet hun diploma al hadden behaald. Door zoveel mogelijk 
stagiairs te aanvaarden, wilde de directie de studenten niet alleen 
kennis laten maken met de gevangeniswereld, maar wilde zij ook haar 
medewerkers aanmoedigen om uit hun eigen vaak gesloten wereld te 
komen en met hun gewoontes te breken. De frisse blik van de stagiairs 
zorgde ervoor dat het personeel meer stil stond bij hun taken en 
zichzelf meer in vraag durfde te stellen. 

Door de deuren te openen voor stagiairs, breidde de gevangenis 
bovendien haar netwerk met universiteiten, hogescholen en de 
magistratuur uit en maakte ze jong talent warm voor een job binnen 
de FOD Justitie. 

De gedetineerden 
konden eind 2011 
en in 2012 hun steentje 
bijdragen aan de actie 
Télévie, de actie tegen kanker 
van de televisiezender RTL 
met slogan ‘Faisons gagner la 
vie’. De directie organiseerde 
een speciale kantine waar 
gedetineerden Télévieproducten 
konden kopen. Zo wilde zij hen bewust 
maken van belangrijke problemen 
buiten de gevangenis, maar hen ook de kans geven om als burger dat 
lijden te verzachten en dus niet alleen gedetineerde te zijn. 

Het project was een succes en de gedetineerden namen enthousiast 
deel aan de grootschalige liefdadigheidsactie. Ondanks hun veelal 
beperkte middelen, kon toch een mooi bedrag aan Télévie worden 
geschonken. 

“Twee jonge stagiairs in de rechten lopen stage 
bij mij op de gri�  e. Ze stellen mij voortdurend 
vragen, dwingen mij om met mijn automatismen te 
breken, om de basisinformatie op te zoeken en om 
de procedures te herlezen zodat ik hen uitleg kan 
geven op basis van de wetgeving. Die intellectuele 
inspanning is voor mij even nuttig als voor hen!” 
(mevrouw Parent, hoofdgriffi  er)

Faisons 
gagner 

la vie

ThEaTER- EN cIRcuSwoRkShop

Zoals in alle gevangenissen, kunnen gedetineerden in Doornik 
alfabetiseringscursussen volgen. Om de deelnemers op een ludieke 
manier aan te moedigen zichzelf uit te drukken, zette een leerkracht 
van het Atelier d’éducation pour personnes incarcérées (Adeppi) met 
de steun van de Franse Gemeenschap een samenwerking op poten 
met de circusschool van Honnelles. Tijdens de workshops pasten de 
leerlingen de geziene leerstof toe via allerlei vormen van expressie: 
mondeling, lichamelijk, circusspelen, enz. 
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mET dE kokSmuTS op EN EEN 
aTTEST op zak
Dankzij een overeenkomst tussen de gevangenis, het Atelier 
d’éducation pour personnes incarcérées (Adeppi) en het Onderwijs 
voor Sociale Promotie van Péruwelz kunnen gedetineerden die een 
kookopleiding volgen sinds 2012 ook stage lopen in de keuken van de 
gevangenis en zo een officieel attest behalen. De technisch assistent 
van de gevangenis neemt de rol van stagemeester waar. Voordien 
bestond die stagemogelijkheid niet.
 
Tien gedetineerden gingen als stagiair in de keuken aan de slag. Na de 
stage volgde een examen. Elke leerling moest een menu samenstellen 

Om gedetineerden warm te maken voor de wereld van de kunst, werkt de gevangenis mee aan 
het proefproject ‘Art Story’ van de vzw Kunst zonder tralies. Deze vzw helpt gedetineerden aan hun 
rehabilitatie te werken via kunst en cultuur. Art Story vindt ook plaats in de gevangenissen van Ieper en 
Rijsel. Een interuniversitaire denkgroep zorgt voor de follow-up ervan.

Gedetineerden die aan het project deelnemen, werken met een Art Pad. Dat is een boekje met tekst 
en beeld waarin een dertigtal meesterwerken staan, van oeroude tot hedendaagse kunst. Het is een 
interactief, didactisch instrument dat in groep wordt gebruikt. In de Art Pad zijn lege bladzijden en 
ruimtes waarin de gedetineerden hun gedachten en gevoelens via taal en plastische kunst kunnen 
uitdrukken. Hoofddoel is hen aan te zetten tot kunstervaringen en kritische reflectie.

Omdat Art Story een project is over algemene expressie, werkt de vzw samen met de vzw Les Ecrivains 
Publics die in de gevangenis van Doornik de workshop ‘Slam’ leidt en gedetineerden in de pen doet 
kruipen. 

De resultaten van de drie gevangenissen die aan het project meewerken, worden op het einde 
verzameld en geëvalueerd, wat moet toelaten de Art Pad uit te werken tot een volwaardig instrument 
voor rehabilitatie. Deze ‘nieuwe’ Art Pad moet de kritische en esthetische zin ontwikkelen en zal 
bovendien worden tentoongesteld.

Een studente van de Vrije Universiteit Brussel woont de workshops bij en voert onderzoek voor haar 
eindverhandeling. Vertrekkend van de stelling dat culturele aspecten belangrijker zijn dan sociale 
hoopt zij aan te tonen dat  “deelnemen aan cultuur een gunstige invloed heeft op de gedetineerde en 
dus op zijn re-integratie”. Een positief resultaat zou het belang van culturele projecten benadrukken 
en kan leiden tot meer financiële en logistieke steun van de Gemeenschappen. Meer cultuur zou 
een meer gediversifieerd detentieplan betekenen en een leven binnen de muren dat het leven in de 
maatschappij meer benadert. 

(aperitiefhapje, voorgerecht, hoofdgerecht 
en dessert) voor zes tafelgenoten. 
Kwaliteit en respect voor de hygiëne- en 
veiligheidsnormen waren de belangrijkste 
criteria. Een jury van medewerkers van de 
gevangenis, leerkrachten van Adeppi en de 
directrice van het Onderwijs voor Sociale Promotie 
mochten proeven. Zes van de tien deelnemers slaagden 
en behaalden een certificaat ‘professionele kookopleiding’. Met 
dat attest op zak kunnen zij zich na hun vrijlating inschrijven in een 
volgende module. 

dooRNIk

SamEN TEgEN kaNkER WOndere Wereld van de Kunst
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turnHout
NIEuwE cEllENvlEugEl 

Op de vroegere parking van de gevangenis in Turnhout werd een 
nieuwe L-vormige cellenvleugel van drie verdiepingen gebouwd die 
de capaciteit uitbreidt met 74 plaatsen. 

Gedetineerden hebben op cel een eigen sanitaire ruimte met toilet 
en wastafel, maar de douches zijn gemeenschappelijk. Op de nieuwe 
wandel- en sportkoer met helikopterbeveiliging kunnen zij een frisse 
neus halen. Naast cellen zijn op de vleugel ook recreatieve ruimtes, 
gesprekslokalen, lokalen voor advocaten en kantoorruimtes. 

Om de veiligheid te verhogen is een beveiligd centraal 
commandocentrum opgericht en zijn omheinings- en tussenmuren 
beveiligd met detectie en veiligheidsdraad. 

Op de nieuwe vleugel kunnen gedetineerden terecht in een 
gloednieuw fitnesslokaal om te sporten. Zij kunnen aan hun conditie 
werken op tal van toestellen, zoals een loopband, een crunch bench, 
een spinningbike, enz. Een rubbervloer moet schade en ongevallen 
voorkomen.

Gevangenispersoneel dat meer wil weten over hun vak kan 
voortaan een bezoek brengen aan de gespecialiseerde bibliotheek 
in de gevangenis. Daar kunnen zij vak- en aanverwante literatuur 
raadplegen. De gevangenis wil zo enerzijds de kennis van haar 
medewerkers verbreden en actualiseren en anderzijds al het 
aanwezige materiaal overzichtelijk centraliseren. 

Het aanbod komt tegemoet zowel aan de algemene belangstelling 
van personeelsleden voor hun professionele context als aan gerichte 
vragen van bepaalde personeelsgroepen. Zo vinden medewerkers van 
de afdeling sociaal verweer in de bib bijkomende informatie over hun 
expertisedomein en kunnen andere collega’s er zich voorbereiden op 
bevorderingsexamens. 

Om een goede bibliotheekwerking te verzekeren, werd een 
bibliotheekreglement opgesteld en een transparant uitleensysteem 
uitgedokterd. Een gedetineerde neemt bovendien de rol van 
bibliothecaris waar. 

allES lEzEN ovER gEvaNgENISSEN IN SpEcIalE bIb

Kennis 
van personeel 

verbreden en het 
aanwezige materiaal 

overzichtelijk 
centraliseren.
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In 2012 investeerde de gevangenis in de verdere uitbouw van 
partnerschappen. Om haar kernopdrachten goed en efficiënt 
te kunnen uitvoeren, is zij immers soms aangewezen op de 
ondersteuning en goodwill van externe diensten. Netwerken is dus 
nodig!

Om de uitstroom en de opname van geïnterneerden in 
verzorgingsinstellingen te verbeteren, brachten medewerkers van 
de zorgequipe en de psychosociale dienst een werkbezoek aan 
verschillende (potentiële) samenwerkingspartners, zoals het Sint-Jan 
Baptist te Zelzate, opvangtehuis ’t Poortje, huis Zevendonk, de

bETERE uITSTRoom vaN gEïNTERNEERdEN

TBS-kliniek Woensele Poort, Sint-
Amandus te Beernem. Ze wisselden er 
informatie uit over de structuur van hun 
organisatie, de doelstellingen, de middelen 
en het personeel. Dankzij deze bezoeken konden 
de deelnemers zich bovendien verder professioneel 
ontwikkelen. 

vEIlIgE klEdIj 
Gedetineerden en geïnterneerden die in de veiligheids- of strafcel 
verblijven, beschikken voortaan over aangepaste kledij. Het 
gaat om speciaal slaapgerief en om kledingstukken die veilig en 
vandaalbestendig zijn, zoals scheurvrije en brandveilige bermuda’s en 
t-shirts. Daarnaast kocht de gevangenis ook scheurvrije en brandveilige 
matrasovertrekken, lakens, kussens en dekbedovertrekken voor deze 
cellen aan. 

muzIkaal TalENT op vRIj podIum
Op zondag 10 juni 2012 toonden gedetineerden hun muzikaal talent 
op het vrij podium van de gevangenis. Onder begeleiding van de vzw 
De Rode Antraciet en in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap 
traden beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden na vijf weken 
repeteren aan in een muzikale show. Zowel voor de artiesten als voor 
het publiek was het een geslaagd evenement. Na de show konden alle 
aanwezigen genieten van een hapje en een drankje. 
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WorteL

De nieuwe vleugel is uitgerust met de nieuwste technologieën op vlak 
van (brand)veiligheid, milieunormering en comfort. Het gebouw heeft 
vloerverwarming en is energiezuinig door een hoge isolatiewaarde, 
laag energiepeil, LED- en spaarverlichting, zonnepanelen en 
recuperatie van regenwater. In elke cel op deze vleugel is een 
individuele sanitaire ruimte met toilet, lavabo en douche en zijn er 
computeraansluitingen. 

Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen. Op het gelijkvloers 
bevinden zich zowel kantoorlokalen voor directie en administratief 
personeel als cellen. Beide verdiepingen hebben een eigen 
centrale observatieruimte. Vanuit deze ruimtes, de zenuwcentra  
van de vleugels, worden alle toegangen en bewegingen van de 
gedetineerden opgevolgd en gecontroleerd. 

Om de extra capaciteit op te vangen, waren enkele structurele 
aanpassingen nodig. Zo werden twee nieuwe wandelingen 
aangelegd, werd de bezoekersruimte vernieuwd en werd een nieuw 
beveiligingssysteem geïnstalleerd. 

114 EXTRa plaaTSEN IN NIEuwE modERNE cEllENvlEugEl
Op 9 oktober 2012 openden Minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten een 
nieuwe cellenvleugel in de strafinrichting van Wortel. Deze biedt plaats aan 114 extra gedetineerden. 

De nieuwe vleugel 
is uitgerust met 

de nieuwste 
technologieën op 

vlak van veiligheid, 
milieunormering en 

comfort. 
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hulpkokS EN bakkERS
Gedetineerden met een passie voor koken, kunnen in de strafinrichting 
een opleiding tot hulpkok of bakker volgen. Om de kwaliteit van 
de opleiding te verbeteren, toverde de technische dienst van de 
gevangenis een ruimte op de oude wandeling om tot leslokaal. De 
muren werden bezet, een nieuwe vloer gelegd, de daken geïsoleerd 
en de elektriciteit vernieuwd. Dat alles met respect voor de HACCP-

normen. In hun nieuwe leslokaal vinden de 
gedetineerden een professionele bakoven, 
een ijs- en vrieskast, kookvuren met dampkap 
en allerlei keukenattributen. 

TwEE NIEuwE waNdElINgEN

Tussen de nieuwe vleugel en de buitenperimeter werden twee nieuwe grote wandelingen aangelegd. Die 
werden beplant met twaalf volwassen platanen die verhinderen dat helikopters kunnen landen. Gedetineerden 
kunnen er verschillende sporten beoefenen op de sportvelden of gebruik maken van weerbestendige 
fitnesstoestellen en tafeltennistafels. 

In de centrale toezichtstorens tussen de twee wandelingen worden alle bewegingen van de gedetineerden 
opgevolgd. De toren is uitgerust met camera’s en kogelvrij glas. Een metaaldetectieportiek en een draaihek 
tussen de wandelingen en de cellen moeten het binnensmokkelen van voorwerpen tegengaan. 

focuS op vEIlIghEId

De beveiliging van de perimeter rond de inrichting werd vernieuwd (op de voorkant na). Een hek van één km 
en nieuwe camerabewaking met bewegingsdetectie en verlichting moeten de veiligheid garanderen. 

vERNIEuwdE bEzoEkzaal

De bezoekzaal werd gerenoveerd en in capaciteit verdubbeld. Daarnaast werden zes spreekzalen voor 
advocaten ingericht evenals een aparte zaal waar de strafuitvoeringsrechtbank en de Commissie van Toezicht 
kunnen zetelen. 
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WorteL-tiLBurG

belGische Gedetineerden 1 
jaar lanGer de Grens Over 
nog zeker tot eind 2013 zullen er belgische gedetineerden 
verblijven in de penitentiaire inrichting tilburg (Pit) in 
nederland. Op vrijdag 31 augustus 2012 ondertekenden 
minister van justitie turtelboom en de nederlandse 
staatssecretaris teeven een memorandum om de verhuur van 
de Pit aan ons land met één jaar te verlengen. beide kregen 
diezelfde dag een rondleiding in de inrichting. 

de Pit biedt plaats aan een 650-tal mannelijke veroordeelden. 
belgië en nederland sloten eind 2009 een akkoord dat vastlegt 
dat het dG ePi detentieplaatsen huurt in deze gevangenis over 
de grens. de huisvesting van gedetineerden in nederland is 
een kortetermijnoplossing om de ernstigste gevolgen van de 
overbevolking op te vangen. het samenwerkingsakkoord gold 
voor drie jaar, met de mogelijkheid die periode met een jaar te 
verlengen.

dIploma IN dE haNd
In totaal behaalden al 250 gedetineerden die in de PIT verblijven 
een diploma na het volgen van een opleiding. Het 250ste 
onderwijsdiploma was voor de gevangenis reden genoeg om een 
officiële diploma-uitreiking te organiseren op 2 november. Het 
was bovendien de perfecte gelegenheid om de dienst BOS, die de 
opleidingen organiseert, in de bloemetjes te zetten. Twee à drie 
voltijdse leerkrachten van de Nederlandse dienst Justitiële Inrichtingen 
staan in voor onderwijs in Tilburg.  

Het onderwijsaanbod in de PIT is gevarieerd en gericht op het aanleren 
van praktische vaardigheden. Zo kunnen gedetineerden bijvoorbeeld 
een VCA-diploma (veiligheidscertificaat) of een ECDL-diploma 
(bekwaamheidsdiploma in MS Word, Excel, PowerPoint, Windows en 
internet) behalen of kunnen ze opleidingen Nederlands, alfabetisering 
of theorie voor een rijbewijs volgen. Gedetineerden beseffen dat een 
diploma een extra troef is op de arbeidsmarkt en schrijven zich dan 
ook massaal in. 

Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan resocialisatie. 
Beleefdheid, respect voor iedereen, participatie, punctualiteit, enz. zijn 
belangrijke attitudes waar de leerkrachten op staan. 

Gedetineerden beseffen 
dat een diploma een 

extra troef is op de 
arbeidsmarkt en schrijven 

zich dan ook massaal in voor 
opleidingen. 

wERkEN aaN hERSTEl
Om de gedetineerden te helpen hun re-integratie voor te bereiden, 
vond voor de medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg in 
februari een opleiding plaats over herstelgerichte detentie. Omdat in 
deze Nederlandse inrichting de Belgische penitentiaire regelgeving 
van toepassing is, kregen zij informatie over de strafuitvoering in 
ons land en over de basiswet evenals het huishoudelijk reglement 
van de PIT. Het boek ‘Herstel vanuit de Cel’ werd voorgesteld en 
er werd uitgelegd hoe zij het werkboek kunnen gebruiken om 
met de gedetineerden aan de slag te gaan. Sinds de zomer werkt 
een werkgroep van Belgische en Nederlandse medewerkers een 
herstelgericht aanbod uit in de PIT. 

Gelet op de afstand tussen Tilburg en België kwam in een eerste fase 
de nadruk op familie te liggen. De inrichting spande zich in om de 
band tussen de gedetineerde papa’s en hun kind(eren) te versterken 
en werkte een aangepast activiteitenaanbod uit tijdens het ouder-
kindbezoek. Zo konden in december 2012 de papa’s samen met zoon 
of dochter lekker koken en vindt begin 2013 de theatervoorstelling 
‘Rosie en Moussa’ plaats waarin een meisje haar papa in de gevangenis 
gaat bezoeken. 

op wEg NaaR wERk mET dE vdab-
coNSulENT
Sinds mei 2012 kunnen gedetineerden met al hun vragen over 
beroepsopleidingen en tewerkstelling terecht bij een vaste VDAB-
consulent. Vroeger probeerde de psychosociale dienst deze vragen 
zo goed mogelijk te beantwoorden. Ter voorbereiding op de vrijlating 
van de gedetineerden zoekt de consulent samen met hen naar een 
geschikte dagbesteding (opleiding, tewerkstelling of vrijwilligerswerk). 
Hij biedt jobbegeleiding op maat aan en stelt samen met hen een 
trajectplan op waarin de verschillende stappen worden beschreven 
in de zoektocht naar werk. Zorgtrajecten die moeten leiden tot 
tewerkstelling in sociale werkplaatsen worden niet vergeten. 

De VDAB-consulent hielp eerst de gedetineerden met de meest acute 
vragen en nood verder. Nadat het traject voor hen geconcretiseerd 
was, konden andere gedetineerden zich aanmelden. Vanaf januari 
2013 organiseert de VDAB-consulent infosessies in groep om zoveel 
mogelijk gedetineerden te informeren over het aanbod en de 
mogelijke ondersteuning van de VDAB. 

EXpERTISE dElEN
Om de PIT goed te laten draaien, werken België en Nederland op een 
unieke manier samen. Langs beide kanten van de landsgrens grepen 
medewerkers hun kans om meer te leren over hoe de ander werkt en 
om expertise te delen. 

Verschillende medewerkers van het DG EPI en van de Vlaamse 
Gemeenschap brachten een bezoek aan de PIT en wisselden met hun 
collega’s ervaring uit over regime en hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden. 

Maar ook Nederlandse medewerkers vonden de weg naar België.  Zo 
ging een groot deel van het bewakingspersoneel tijdens een teamdag 
op bezoek in een van de Belgische inrichtingen in de Kempen voor 
een rondleiding. Daarnaast kwamen in de PIT ook veel Nederlandse 

studenten over de vloer voor een interview of een gesprek over 
detentietrajecten, reclassering, enz. 

Het team van de psychosociale dienst ging ten slotte op werkbezoek 
in de Nederlandse TBS-kliniek ‘De Rooyse Wissel’. TBS staat voor 
terbeschikkingstelling en is een maatregel waarbij de rechter personen 
met een psychiatrische aandoening die een misdrijf hebben gepleegd, 
laat opnemen in een gesloten kliniek voor behandeling. Meestal wordt 
de TBS-maatregel opgelegd in combinatie met een gevangenisstraf. 
Voor opname in de TBS-kliniek moet de veroordeelde dan eerst een 
gevangenisstraf uitzitten. 
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ePi in cijFers

na een overzicht van de voornaamste activiteiten en realisaties 
van het dG ePi volgen in dit luik enkele kerncijfers over het 
gevangeniswezen in 2012. het eerste deel bevat informatie over 
de gedetineerdenbevolking en over de typering van de personen 
die door de penitentiaire inrichtingen ten laste zijn genomen in de 
loop van 2012. het tweede deel geeft informatie over het 
personeel in de inrichtingen en in het derde deel worden de 
budgettaire posten toegelicht. tenslotte volgt in het laatste deel 
informatie over de gratifi caties toegekend aan gedetineerden die 
huishoudelijke taken uitvoeren.

Gemiddelde bevolking 11330,2  %
Mannen 10847,2 95,7%
Vrouwen 483,1 4,3%
Beklaagden 3599,8 31,8%
Veroordeelden 6496,5 57,3%
Geïnterneerden 1132,7 10,0%
Andere 101,3 0,9%
Gewoon regime 11246,8 99,3%
Halve vrijheid (veroordeelden) 1,7 0,0%
Beperkte detentie 69,6 0,6%
Halve vrijheid (geïnterneerden) 12,1 0,1%
Gemiddelde capaciteit 9159,8
Gemiddelde overbevolkingsgraad 23,7%

enkele Termen uITGeleGd

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

De gemiddelde capaciteit is het gemiddeld aantal plaatsen voorzien 
voor de gedetineerden in de verschillende inrichtingen. Dit 
gemiddelde vertoont een stijgende trend door de opening van 
nieuwe afdelingen binnen inrichtingen en de bouw van nieuwe 
inrichtingen. Een dalende trend is het gevolg van de 
buitengebruikstelling van cellen, hetzij tijdelijk (bijvoorbeeld in het 
kader van renovatiewerken) hetzij defi nitief (sluiting van de inrichting).

De gemiddelde overbevolkingsgraad is het aantal overtollige 
gedetineerden op basis van de berekening van de verhouding tussen 
de gemiddelde bevolking en de gemiddelde capaciteit. De 
gemiddelde overbevolkingsgraad is echter niet representatief 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: verdachten opgesloten in afwachting van een 
defi nitieve rechterlijke beslissing (veroordeling, internering, vrijspraak, 
enz.).

veroordeelden: uitsluitend opgesloten in het kader van de 
uitvoering van straff en die in kracht van gewijsde zijn gegaan.

Geïnterneerden: opgesloten op basis van een internering bevolen 
door een strafrechtbank of veroordeelden geïnterneerd op basis van 
een ministeriële beslissing wegens hun geestestoestand. 

andere gedetineerden: tot deze categorie behoren 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 (veroordeelden): strafregime waarbij de gedetineerde 
die veroordeeld is tot een totale straf van maximum drie jaar, een 
uitgangsvergunning krijgt tijdens de weekdagen voor de uitoefening 
van een job of het volgen van een opleiding en waarbij hij ’s avonds 
terugkeert naar de gevangenis. 

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

halve vrijheid (geïnterneerden): regime toegekend door de 
Commissies tot Bescherming van de Maatschappij aan de 
geïnterneerden die ervan afhangen.

opGeleT!

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.

andere  gedetineerden 0,9%

beklaagden 31,8 %

geïnterneerden 10%

veroordeelden 57,3%
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Inrichtingen Gemiddelde bevolking Gemiddelde capaciteit Gemiddelde overbevolkingsgraad
Merksplas 667,6 694,0 -3,8%
Wortel 863,3 870,3 -0,8%
Antwerpen 721,9 439,0 64,4%
Mechelen 121,0 84,0 44,0%
Turnhout 198,4 152,0 30,5%
Hoogstraten 168,4 170,0 -0,9%
Sint-Gillis 753,2 545,7 38,0%

Leuven Centraal 348,3 350,0 -0,5%

Vorst 668,8 405,0 65,1%
Leuven Hulp 196,7 149,0 32,0%
Nivelles 259,6 192,0 35,2%
Berkendael 96,1 64,0 50,2%
Ittre 435,9 443,9 -1,8%
Brugge 792,3 608,0 30,3%
Ieper 85,7 67,0 27,9%
Ruiselede 55,8 52,0 7,2%
Gent 434,7 299,0 45,4%
Oudenaarde 156,6 132,0 18,7%
Dendermonde 224,6 168,0 33,7%
Mons 428,4 307,0 39,5%
Tournai 226,8 183,0 23,9%
Jamioulx 329,4 232,0 42,0%
Marneffe 129,6 131,0 -1,0%
Lantin 1010,2 694,0 45,6%
Verviers 55,6 66,0 -15,7%
Huy 84,5 64,0 32,0%
Paifve 199,7 205,0 -2,6%
Hasselt 567,8 450,0 26,2%
Arlon 135,2 111,0 21,8%
St Hubert 235,8 235,0 0,4%
Namur 206,6 140,0 47,6%
Dinant 55,0 32,0 72,0%
Andenne 416,9 425,0 -1,9%
Totaal 11330,2 9159,8 23,7%

GFC Everberg 32,2 40,0 -19,6%
GFC Tongeren 21,9 34,0 -35,6%
GFC St Hubert 37,7 50,0 -24,7%

GemIddelde overbevolkInGsGraad per  InrIchTInG In 2012 (exclusIef elekTronIsch 
ToezIchT)

In 2012 waren de gevangenissen met de meeste overbevolking (in dalende lijn): Dinant, Vorst en Antwerpen. Voor deze inrichtingen bedroeg de 

gemiddelde overbevolkingsgraad meer dan 60%. Twaalf inrichtingen (inclusief de gesloten federale centra voor jongeren) hadden een gemiddelde 

bevolking die lager lag dan de theoretische capaciteit. Het is wel mogelijk dat deze inrichtingen overbevolking hebben gekend tijdens bepaalde 

periodes van het jaar of in bepaalde secties. 

gEdETINEERdEN
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Variatie van de penitentiaire bevolking per categorië gedetineerden  (wettelijke toestand)
in 2012 (index: 1ste januari = 100) 

Tendens beklaagden Tendens veroordeelden Tendens geïnterneerden Tendens andere Tendens totaal
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Evolutie van de penitentiaire bevolking per wettelijke toestand (2012)

Andere Geïnterneerden Veroordeelden Beklaagden

evoluTIe van de GevanGenIsbevolkInG op basIs van de weTTelIjke ToesTand In 2012

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

Volgende grafieken tonen: 

 >  de gecumuleerde dagelijkse evolutie van de gedetineerden naargelang hun wettelijke toestand (beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden en 
andere gedetineerden) 

 >  de tendens die elke groep vertoont ten opzichte van het aanvankelijke niveau bij het begin van het jaar

In 2012 steeg het aantal gedetineerden in de gevangenissen met 7%. Met uitzondering van het aantal verdachten die met 0,5% daalden, namen alle 
categorieën gedetineerden in aantal toe:  + 12% veroordeelden, + 7% geïnterneerden, + 20% andere gedetineerden.

Het aantal veroordeelden steeg vooral in het eerste trimester van 2012, kende daarna een daling en nam opnieuw toe in december. Het aantal 
geïnterneerden kende in 2012 tweemaal een stijging, in januari en in juli. Opmerkelijk was de daling van het aantal verdachten in het eerste trimester.  
Vervolgens was de evolutie van het aantal verdachten seizoensgebonden: een lichte stijging tot mei, een vermindering in de zomer, een nieuwe 
stijging tot december en een laatste daling op het einde van het jaar. Het aantal verdachten in januari werd echter slechts enkele keren overschreden 
tussen eind oktober en eind december.

Deze schommelingen leidden tot een recordaantal gedetineerden op het einde van 2012: 11.969 gedetineerden (inclusief de federale jongerencentra) 
op 17 december 2012.
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Inrichtingen mannen vrouwen Totaal
Merksplas 667,6 667,6
Wortel (& Tilburg) 863,3 863,3
Antwerpen 661,2 60,7 721,9
Mechelen 121,0 121,0
Turnhout 198,4 198,4
Hoogstraten 168,4 168,4
Sint-Gillis 753,2 753,2
Leuven Centraal 348,3 348,3
Vorst 668,8 668,8
Leuven Hulp 196,7 196,7
Nivelles 259,6 259,6
Berkendael 96,1 96,1
Ittre 435,9 435,9
Brugge 684,1 108,1 792,3
Ieper 85,7 85,7
Ruiselede 55,8 55,8
Gent 377,8 56,9 434,7
Oudenaarde 156,6 156,6
Dendermonde 224,6 224,6
Mons 385,3 43,0 428,4
Tournai 226,8 226,8
Jamioulx 329,4 329,4
Marneff e 129,6 129,6
Lantin 930,7 79,5 1010,2
Verviers 55,6 55,6
Huy 84,5 84,5
Paifve 199,7 199,7
Hasselt 529,1 38,7 567,8
Arlon 135,2 135,2
St Hubert 235,8 235,8
Namur 206,6 206,6
Dinant 55,0 55,0
Andenne 416,9 416,9
Totaal 10847,2 483,1 11330,2

GemIddelde daGelIjkse bevolkInG 
In 2012 volGens  GeslachT (exclusIef 
elekTronIsch ToezIchT)

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.

nationaliteit Gdb  % nationaliteit Gdb  % nationaliteit Gdb  % nationaliteit Gdb  %
ALBANIE 109,5 1,0% BELARUS 3,8 0,0% BURUNDI 6,2 0,1% EGYPTE 11,4 0,1%
DUITSLAND 23,0 0,2% OEKRAINE 12,6 0,1% KAMEROEN 15,1 0,1% LIBIE 4,9 0,0%

OOSTENRIJK 0,4 0,0% MOLDAVIE 9,3 0,1%
CENTRAAL-
AFRIKAANSE REP.

1,2 0,0% MAROKKO 1.189,9 10,5%

BULGARIJE 79,3 0,7% RUSLAND 62,8 0,6% CONGO (DEM. REP.) 98,7 0,9% MAURITANIE 8,6 0,1%
CYPRUS 0,9 0,0% BELGIE 6.305,0 55,6% CONGO (VOLKSREP.) 1,5 0,0% SOEDAN 2,6 0,0%
DENEMARKEN 1,7 0,0% SRI LANKA 1,0 0,0% BURKINA FASO 1,4 0,0% TUNESIE 121,8 1,1%
SPANJE 59,6 0,5% INDIA 38,8 0,3% IVOORKUST 7,7 0,1% MALAWI 0,7 0,0%
FRANKRIJK 226,4 2,0% INDONESIE 1,0 0,0% BENIN 0,4 0,0% CANADA 0,2 0,0%
VERENIGD 
KONINKRIJK

18,0 0,2% CAMBODJA 1,0 0,0% ETHIOPIE 1,9 0,0%
VERENIGDE STATEN 
VAN AMERIKA

4,3 0,0%

LUXEMBURG 5,1 0,0% MALEISIE 1,9 0,0% GABON 0,2 0,0% COSTA RICA 0,4 0,0%
GRIEKENLAND 17,1 0,2% NEPAL 0,2 0,0% GAMBIA 3,7 0,0% CUBA 6,8 0,1%
HONGARIJE 11,6 0,1% FILIPIJNEN 3,0 0,0% GHANA 8,1 0,1% GUATEMALA 0,2 0,0%
IRELAND 2,8 0,0% CHINA 7,2 0,1% GUINEA 19,3 0,2% JAMAICA 1,1 0,0%
MALTA 0,7 0,0% VIETNAM 3,7 0,0% MAURITIUS 0,8 0,0% MEXICO 2,1 0,0%
NOORWEGEN 0,0 0,0% MONGOLIE 4,1 0,0% LIBERIA 2,6 0,0% HAITI 1,0 0,0%

POLEN 84,3 0,7% KAZACHSTAN 1,9 0,0% MALI 3,0 0,0%
DOMINICAANSE 
REP.

17,1 0,2%

PORTUGAL 39,1 0,3% KIRGIZSTAN 1,2 0,0% SENEGAL 6,5 0,1% DOMINICA 2,7 0,0%
ROEMENIE 331,6 2,9% OEZBEKISTAN 2,5 0,0% NIGER 11,9 0,1% BELIZE 0,0 0,0%
ZWEDEN 2,5 0,0% THAILAND 1,9 0,0% NIGERIA 24,7 0,2% ARGENTINIE 2,8 0,0%

ZWITSERLAND 2,6 0,0% BANGLADESH 2,3 0,0%
MADAGASKAR (DEM. 
REP.)

0,3 0,0% BOLIVIE 0,3 0,0%

ITALIE 181,9 1,6% ARMENIE 26,6 0,2% ZUID-AFRIKA 0,3 0,0% BRAZILIE 15,7 0,1%
NEDERLAND 274,3 2,4% AZERBEIDZJAN 3,2 0,0% RWANDA 8,6 0,1% CHILI 13,3 0,1%
EX-JOEGOSLAVIE 258,0 2,3% AFGHANISTAN 21,2 0,2% SIERRA LEONE 4,5 0,0% COLOMBIA 6,5 0,1%
waarvan GEORGIE 47,0 0,4% SOMALIE 11,2 0,1% ECUADOR 2,5 0,0%

KROATIE 14,9 0,1% IRAK 72,3 0,6% TANZANIA 1,6 0,0% PERU 1,5 0,0%
SLOVENIE 1,4 0,0% IRAN 25,5 0,2% TSJAAD 0,4 0,0% VENEZUELA 2,2 0,0%
MACEDONIE 22,0 0,2% ISRAEL 6,4 0,1% TOGO 1,3 0,0% SURINAME 7,9 0,1%
BOSNIE-
HERZEGOVINA

19,8 0,2% JORDANIE 3,0 0,0% ZAMBIA 1,0 0,0% AUSTRALIE 0,0 0,0%

ONBEPAALD 200,0 1,8% LIBANON 21,0 0,2% KENIA 0,9 0,0% VLUCHTELING 21,4 0,2%
LETLAND 11,8 0,1% PAKISTAN 13,4 0,1% GUINEE-BISSAU 0,0 0,0% NAVO 0,1 0,0%
ESTLAND 5,3 0,0% SYRIE 7,7 0,1% KAAPVERDIE (REP.) 2,1 0,0% OVN-VLUCHTELING 15,3 0,1%
LITOUWEN 37,3 0,3% TURKIJE 173,8 1,5% ANGOLA 16,9 0,1% OVN ONBEPAALD 1,6 0,0%

TSJECHIE 17,8 0,2%
OMAN 
(SULTANAAT)

0,2 0,0% ERITREA 0,6 0,0% VADERLANDSLOOS 11,9 0,1%

SLOVAKIJE 26,6 0,2% PALESTINA 95,2 0,8% ALGERIJE 763,8 6,7% ONBEPAALD 12,9 0,1%
Totaal 11.330,2 100,0%

GemIddelde daGelIjkse bevolkInG In 2012 per naTIonalITeIT (exclusIef elekTronIsch 
ToezIchT)

In 2012 hadden gemiddeld iets meer dan de helft van de gedetineerden binnen een penitentiaire inrichting (55,6%) de Belgische nationaliteit (de 

nationaliteiten staan vermeld per staatsburgerschap). Wat betreft de overige vertegenwoordigde nationaliteiten die minstens 1% van de gemiddelde 

bevolking uitmaken, zijn er voornamelijk burgers van de volgende landen: 

 > Marokko (10,5%)
 > Algerije (6,7%)
 > Roemenië (2,9%)
 > Nederland (2,4%)
 > Frankrijk (2%)
 > Italië (1,6%)
 > Turkije (1,5%)
 > Tunesië (1,1%)
 > Albanië (1%)

en de burgers van de landen van ex-Joegoslavië (2,3%).

In 2012 waren in totaal burgers van meer dan 120 landen gedetineerd in de Belgische gevangenissen. 
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Inrichtingen
beklaagden veroordeelden Geïnterneerden andere gedetineerden Totaal zuigelingen
Gdb % Gdb % Gdb % Gdb % Gdb % Gdb

Merksplas 23,2 3,5% 306,6 45,9% 329,3 49,3% 8,5 1,3% 667,6 100%
Wortel (& Tilburg) 12,2 1,4% 842,3 97,6% 0,0% 8,8 1,0% 863,3 100%
Antwerpen 511,7 70,9% 116,1 16,1% 91,0 12,6% 3,2 0,4% 721,9 100%
Mechelen 91,5 75,7% 28,5 23,6% 0,6 0,5% 0,4 0,3% 121,0 100%
Turnhout 99,9 50,4% 34,1 17,2% 63,1 31,8% 1,3 0,7% 198,4 100%
Hoogstraten 0,2 0,1% 167,7 99,6% 0,0% 0,5 0,3% 168,4 100%
Sint-Gillis 331,3 44,0% 419,3 55,7% 2,3 0,3% 0,4 0,0% 753,2 100%
Leuven Centraal 18,2 5,2% 317,7 91,2% 2,1 0,6% 10,3 3,0% 348,3 100%
Vorst 459,4 68,7% 109,2 16,3% 96,5 14,4% 3,7 0,6% 668,8 100%
Leuven Hulp 78,7 40,0% 67,1 34,1% 49,1 25,0% 1,8 0,9% 196,7 100%
Nivelles 89,2 34,4% 168,3 64,9% 0,0 0,0% 2,0 0,8% 259,6 100%
Berkendael 47,9 49,9% 38,1 39,6% 9,9 10,3% 0,2 0,2% 96,1 100% 2,8
Ittre 10,6 2,4% 425,4 97,6% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 435,9 100%
Brugge 240,3 30,3% 494,6 62,4% 34,9 4,4% 22,5 2,8% 792,3 100% 6,1
Ieper 65,7 76,7% 18,4 21,5% 0,3 0,4% 1,2 1,4% 85,7 100%
Ruiselede 0,0 0,0% 54,6 97,9% 0,0% 1,2 2,1% 55,8 100%
Gent 172,3 39,6% 146,7 33,7% 111,1 25,6% 4,6 1,1% 434,7 100%
Oudenaarde 41,7 26,6% 110,3 70,4% 0,7 0,5% 3,9 2,5% 156,6 100%
Dendermonde 124,0 55,2% 96,5 43,0% 0,5 0,2% 3,6 1,6% 224,6 100%
Mons 136,6 31,9% 256,6 59,9% 34,1 8,0% 1,1 0,2% 428,4 100% 1,0
Tournai 57,8 25,5% 165,6 73,0% 0,3 0,1% 3,1 1,4% 226,8 100%
Jamioulx 181,1 55,0% 117,8 35,8% 29,8 9,0% 0,8 0,2% 329,4 100%
Marneff e 0,0% 128,6 99,2% 0,0% 1,0 0,0% 129,6 100%
Lantin 376,4 37,3% 581,7 57,6% 48,1 4,8% 4,0 0,4% 1010,2 100% 2,1
Verviers 41,8 75,1% 13,8 24,9% 0,0% 0,0% 55,6 100%
Huy 26,4 31,2% 57,4 68,0% 0,0% 0,7 0,8% 84,5 100%
Paifve 3,1 0,0% 0,4 0,0% 196,2 98,2% 0,0% 199,7 100%
Hasselt 181,0 31,9% 375,8 66,2% 2,1 0,4% 8,9 1,6% 567,8 100%
Arlon 33,8 25,0% 101,0 74,7% 0,0% 0,3 0,2% 135,2 100%
St Hubert 0,3 0,1% 234,9 99,6% 0,0% 0,7 0,3% 235,8 100%
Namur 107,2 51,9% 67,1 32,5% 30,8 14,9% 1,6 0,8% 206,6 100%
Dinant 28,1 51,0% 27,0 49,0% 0,0% 0,0 0,1% 55,0 100%
Andenne 8,4 2,0% 407,5 97,7% 0,0% 1,0 0,2% 416,9 100%
Totaal 3599,8 31,8% 6496,5 57,3% 1132,7 10,0% 101,3 0,9% 11330,2 100% 12,0

Inrichtingen voor jongeren beklaagden veroordeelden Geïnterneerden andere Totaal
Gdb % Gdb % Gdb % Gdb % Gdb %

GFC Everberg 0,0% 0,0% 0,0% 32,2 100,0% 32,2 100%
GFC Tongeren 5,8 26,5% 16,0 73,1% 0,0% 0,1 0,4% 21,9 100%
GFC St Hubert 6,6 17,6% 1,3 3,5% 0,0% 29,7 78,9% 37,7 100%
Totaal 12,4 13,6% 17,3 18,9% 0,0 0,0% 62,0 67,6% 91,7 100%

GemIddelde daGelIjkse bevolkInG per prIorITaIre weTTelIjke ToesTand In 2012 (exclusIef 
elekTronIsch ToezIchT)

In totaal verblijft in de gevangenis ongeveer de helft van de gedetineerden uitsluitend in het kader van de tenuitvoerlegging van definitieve straffen 

(veroordeelden), een derde in afwachting van een definitief vonnis (beklaagden) en 10 % als geïnterneerde. Die verhoudingen variëren van inrichting 

tot inrichting naargelang de classificatie van de inrichtingen.

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 (naast de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij in Bergen en Doornik, die afhangen 

van het Waals Gewest).

In 2012 verbleven in vier inrichtingen moeders met heel jonge kinderen (zuigelingen). 

Tot slot bedroeg de dagelijkse bevolking in de gesloten federale centra voor jongeren gemiddeld 62 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 gemiddeld dagelijks 30 jongbeklaagden en veroordeelden. 
Inrichtingen Gewoon regime

halve vrijheid 
(veroordeelden)

beperkte detentie
halve vrijheid 

(geïnterneerden)
Totaal

elektronisch 
toezicht

Merksplas 666,9 0,6 0,1 667,6 13,1
Wortel (& Tilburg) 862,8 0,5 863,3 38,5
Antwerpen 705,3 11,5 5,2 721,9 91,1
Mechelen 121,0 0,0 0,0 121,0 14,4
Turnhout 198,4 0,0 198,4 18,6
Hoogstraten 168,4 0,0 168,4 26,9
Sint-Gillis 748,8 4,4 753,2 13,1
Leuven Centraal 346,0 2,3 348,3 13,0
Vorst 668,7 0,1 668,8 61,5
Leuven Hulp 192,5 0,4 1,3 2,6 196,7 23,4
Nivelles 259,2 0,4 259,6 27,9
Berkendael 95,7 0,5 96,1 11,5
Ittre 435,9 0,0 435,9 33,3
Brugge 778,1 0,4 13,0 0,8 792,3 64,2
Ieper 80,6 0,1 5,0 0,0 85,7 24,6
Ruiselede 53,2 2,6 55,8 6,7
Gent 423,4 8,9 2,4 434,7 76,5
Oudenaarde 151,5 0,1 4,4 0,6 156,7 17,6
Dendermonde 220,0 0,9 3,4 0,3 224,6 49,8
Mons 428,1 0,3 428,4 39,7
Tournai 226,5 0,2 226,8 17,0
Jamioulx 328,8 0,6 329,4 40,1
Marneff e 129,6 0,0 129,6 23,7
Lantin 1009,8 0,4 1010,2 75,9
Verviers 54,5 1,2 55,6 7,1
Huy 83,8 0,7 84,5 14,4
Paifve 199,7 199,7 0,0
Hasselt 563,7 3,9 0,2 567,8 74,3
Arlon 134,6 0,5 135,2 13,9
St. Hubert 235,3 0,5 235,8 18,8
Namur 203,9 2,7 206,6 28,3
Dinant 55,0 55,0 10,1
Andenne 416,9 416,9 20,3
Totaal 11246,8 1,7 69,6 12,1 11330,2 1009,2

GemIddelde daGelIjkse bevolkInG In 2012 per deTenTIereGIme 

De overgrote meerderheid van de gevangenisbevolking die fysiek aanwezig is in de gevangenis valt onder het gewone detentieregime. Dat 

wil zeggen dat zij voortdurend onder toezicht van de penitentiaire inrichtingen blijft, met uitzondering van de toekenning van verloven en 

uitgangsvergunningen.

Gemiddeld 71 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 fysiek afwezig is in de inrichting, maar geplaatst is onder het regime van elektronisch toezicht, bedroeg gemiddeld 

ongeveer 1009 op dagbasis (exclusief penitentiair verlof). De tabel toont eveneens hun dagelijks gemiddelde aantal naargelang de inrichting van 

waaruit zij onder elektronisch toezicht geplaatst zijn en die instaat voor het administratief beheer van hun detentie. 
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Inrichtingen beklaagden veroordeelden Geïnterneerden andere Totaal zuigelingen
Antwerpen 2090 898 48 40 3076
Mechelen 274 95 5 3 377
Turnhout 380 157 3 7 547
Sint- Gillis 454 4 1 459
Vorst 1969 764 35 55 2823
Leuven Hulp 216 145 66 8 435
Nivelles 213 83 1 3 300
Berkendael 176 78 6 3 263 4
Brugge 720 353 28 23 1124 10
Ieper 212 211 2 17 442
Ruiselede 2 6 8
Gent 629 410 105 18 1162
Oudenaarde 120 56 4 6 186
Dendermonde 423 294 10 19 746
Mons 351 202 19 2 574 2
Tournai 197 133 2 332
Jamioulx 531 308 26 6 871
Lantin 1052 592 20 8 1672
Verviers 127 127
Huy 76 51 1 128
Paifve 3 3
Hasselt 673 360 30 31 1094
Arlon 148 88 4 240
Namur 302 141 14 2 459
Dinant 149 66 215
Totaal 11484 5495 425 259 17663 16

Inrichting voor jongeren beklaagden veroordeelden Geïnterneerden andere Totaal
GFC Everberg 353 353
GFC Tongeren 9 7 16
GFC St Hubert 15 263 278
Totaal 24 623 647

opsluITInGen per prIorITaIre weTTelIjke ToesTand

De dagelijkse bevolking in penitentiaire inrichtingen wordt bepaald door de in- en uitstroom van personen. De aanvankelijke instroommodaliteit 

in een penitentiaire inrichting is de opsluiting. 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 begeleid in het kader van de probatie.

De volgende tabel geeft de verdeling weer van deze aanvankelijke opsluitingen naargelang de inrichting waarin de detenties een aanvang namen. 

Bepaalde gevangenissen zijn niet vermeld, niet omdat er in 2012 geen nieuwe gedetineerden verbleven, maar omdat de instroom er onder andere 

vormen gebeurde, waarbij het hoofdzakelijk de overbrenging vanuit een andere inrichting betreft. 

Het merendeel van de opsluitingen gebeurt na de afgifte van een aanhoudingsbevel (beklaagden). Iets minder dan een derde had betrekking op 

definitief veroordeelden. Sommige beklaagden in opsluiting blijven opgesloten tot hun veroordeling of internering en daarna, zonder dat dit als 

een nieuwe opsluiting wordt beschouwd. Bijgevolg maakt de opsluiting van veroordeelden slechts een deel uit van de instroom in de categorieën 

definitief veroordeelden of geïnterneerden.

Inrichtingen
voorlopige 
hechtenis

vreemdelingen 
(excl. voorl. 

invr.)
strafeinde Geïnterneerden

voorwaardelijke 
invrijheidstelling

voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)
andere Totaal zuigeling

Merksplas 9 3 39 86 18 63 18 1 237

Wortel (& Tilburg) 4 4 87 25 170 33 4 327

Antwerpen 1349 3 6 50 7 716 4 27 2162

Mechelen 216 5 2 55 1 279

Turnhout 266 1 19 87 2 5 380

Hoogstraten 2 16 12 16 1 47

Sint-Gillis 362 2 15 16 260 51 15 721

Leuven Centraal 30 2 17 5 108 14 5 181

Vorst 1141 2 5 42 2 231 13 35 1471

Leuven Hulp 155 2 9 56 7 176 97 6 508

Nivelles 158 2 15 10 50 4 2 241

Berkendael 134 3 6 3 39 3 188 4

Ittre 42 22 1 5 3 73

Brugge 533 3 46 16 16 292 14 11 931 6

Ieper 133 2 48 1 184

Ruiselede 3 7 7 4 1 22

Gent 380 1 9 98 5 216 3 9 721

Oudenaarde 80 2 35 3 2 122

Dendermonde 239 1 16 5 214 5 3 483

Mons 283 1 23 7 11 107 3 3 438

Tournai 199 15 7 64 8 10 303

Jamioulx 362 4 22 7 156 3 554

Marneffe 11 10 4 25

Lantin 769 84 13 14 424 7 8 1319 2

Verviers 106 2 25 1 134

Huy 57 1 4 6 12 1 81

Paifve 13 13

Hasselt 472 5 56 26 221 13 22 815

Arlon 97 8 2 34 3 1 145

St. Hubert 2 59 11 131 203

Namur 236 3 5 14 7 71 2 338

Dinant 123 1 1 24 149

Andenne 1 38 13 7 1 60

Totaal 7901 35 648 442 281 4054 313 181 13855 12

Inrichtingen voor jongeren
voorlopige 
hechtenis

strafeinde
voorwaardelijke 
invrijheidstelling

voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)
minderjarigen Totaal

GFC Everberg 343 343

GFC Tongeren 1 4 2 3 4 14

GFC St Hubert 7 1 4 255 267
Totaal 8 5 2 7 602 624

InvrIjheIdsTellInGen In 2012 per reden van afschrIjvInG (exclusIef elekTronIsch 
ToezIchT)

In 2012 konden 13 855 gedetineerden rechtstreeks de gevangenis verlaten ingevolge een beslissing tot invrijheidstelling. Bovenop dat aantal komen 

de 2 666 invrijheidstellingen van gedetineerden die hun straf uitzaten onder het regime van elektronisch toezicht op het moment dat een einde 

kwam aan hun detentie en de 624 vrijgelaten gedetineerden uit de gesloten federale centra, wat het totaal invrijheidstellingen op 17 141 brengt.

Wat de gedetineerden betreft die niet onder elektronisch toezicht geplaatst waren, heeft het merendeel van de invrijheidstellingen betrekking op 

beklaagden die opnieuw in vrijheid zijn gesteld vóór het definitieve vonnis.

Van de andere reden van ‘afschrijving’ van gedetineerden uit de gevangenisregisters (invrijheidstellingen) is de ‘(algemene) voorlopige 

invrijheidstelling’ vanuit kwantitatief oogpunt de belangrijkste. Het betreft 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 ten uitvoer gelegd nadat de gedetineerde een deel van zijn straf onder het regime van elektronisch toezicht heeft 

uitgezeten.
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Inrichtingen strafeinde
voorwaardelijke 
invrijheidstelling

voorlopige invrijheidstelling 
(algemeen)

voorlopige invrijheidstelling 
(bijzondere)

andere Totaal

Merksplas 3 11 2 1 17
Wortel (& Tilburg) 2 43 5 50
Antwerpen 2 8 277 1 288
Mechelen 7 45 52
Turnhout 62 62
Hoogstraten 1 25 5 1 32
Sint-Gillis 2 9 17 28
Leuven Centraal 1 13 14
Vorst 180 8 188
Leuven Hulp 4 2 57 63
Nivelles 1 17 31 1 50
Berkendael 4 34 38
Ittre 6 48 54
Brugge 7 22 183 1 213
Ieper 1 80 81
Ruiselede 1 13 14
Gent 7 235 1 1 244
Oudenaarde 1 8 36 45
Dendermonde 3 120 1 124
Mons 3 19 72 94
Tournai 4 37 41
Jamioulx 2 3 130 2 137
Marneffe 1 36 37
Lantin 9 25 186 1 221
Verviers 5 12 1 18
Huy 2 4 34 1 41
Hasselt 3 30 162 195
GFC Tongeren 1 1 2
Arlon 6 34 40
St. Hubert 5 23 12 40
Namur 6 78 84
Dinant 6 21 27
Andenne 5 23 28
Totaal 61 432 2148 1 20 2662

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 van de veroordeelden onder elekTronIsch ToezIchT In 2012

  

Inrichtingen zelfmoorden
andere 

overlijdens
Totaal

Merksplas 2 2
Wortel (& Tilburg) 1 1 2

Sint-Gillis 2 1 3

Leuven Centraal 1 1
Vorst 2 2
Leuven Hulp 3 3
Nivelles 1 1
Brugge 10 10
Gent 1 2 3
Mons 3 3
Tournai 1 1
Jamioulx 1 1
Lantin 1 2 3
Huy 1 1 2
Paifve 2 2 4
Hasselt 2 2
St. Hubert 1 1 2
Namur 1 1
Andenne 1 1
Totaal 13 34 47

Type Inrichtingen ontsnapte gedetineerden
Gesloten Wortel 1

Sint-Gillis 1
Vorst 1
Leuven Hulp 1
Nivelles 2
Berkendael 1
Ittre 1
Brugge 1
Tournai 1
Paifve 1
Arlon 2
Andenne 1
Onder totaal 14

(Half-) open Hoogstraten 2
Marneffe 8
Ruiselede 4
St. Hubert 19
Subtotaal 33
Totaal 47

Type omstandigheid van ontsnapping ontsnapte gedetineerden
Gesloten ontvluchting uit andere gesloten aanhorigheden (wandelingen) 1

gijzelneming (cellulair, atelier, bezoek, ...) 2
persoonsverwisseling (bezoek, vrijstelling) 1
ziekenhuis, uithaling voor consultatie, overbrenging naar ziekenhuis 2
niet geregistreerd 8
Onder totaal 14

(Half-) open celruimte (individuële cel of gemeenschappelijke slaapruimte) 14
atelier 2
ontvluchting uit andere gesloten aanhorigheden (wandelingen) 11
extra-muros: tewerkstelling - (sport)activiteit 3
niet geregistreerd 3
Onder totaal 33
Totaal 47

zelfmoorden en andere overlIjdens 
In penITenTIaIre InrIchTInGen In 2012 
(zIekenhuIzen InbeGrepen) 
 
In 2012 overleden 47 gedetineerden in detentie, hetzij in de 

penitentiaire inrichting zelf, hetzij in een ziekenhuis waarnaar zij in 

voorkomend geval waren overgebracht. Van deze 47 sterfgevallen 

werden 13 geïdentificeerd als zelfdoding. Wegens het medisch 

beroepsgeheim is het niet mogelijk de andere doodsoorzaken te 

onderscheiden.

GedeTIneerden onder Gewoon reGIme 
onTsnapT In 2012, onTsnappInGen 
buITen de muren InbeGrepen (bv. uIT heT 
zIekenhuIs, uIThalInG, enz.)

In 2012 ontsnapten 14 gedetineerden uit een gesloten penitentiaire 

inrichting of uit een gesloten centrum voor jongeren. 33 andere 

gedetineerden zijn gevlucht uit open of halfopen inrichtingen. 

Deze 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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In out
Totaal Directie 0 5
Totaal Attachés 4 3
Totaal Administratief 17 27
Totaal Medisch 4 16
Totaal PSD 4 14
Totaal Bewaking/Techniek 263 275
Totaal Buiten kader 0 0

Totaal Penitentiaire Inrichtingen 292 340
Totaal Erediensten 8 10
Totaal Veiligheidskorps 0 14
Totaal 300 364

Graad eff ectief voltijds equivalent voorzien in personeelsplan * Invullingsgraad personeelsplan
Totaal Directie 139 137,00 153,86 89,04%

Totaal Attachés 95 88,40 74,30 118,98%
Totaal Administratief 737 657,56 678,70 96,89%
Totaal Medisch 281 243,45 297,96 81,71%
Totaal PSD 387 337,30 335,75 100,46%
Totaal Bewaking/Techniek 7.897 7.033,74 7.055,00 99,70%
Totaal Buiten kader 2 1,45 1,45 100,00%

Totaal Penitentiaire Inrichtingen 9.538,0 8.498,90 8.597,02 98,86%
Totaal Erediensten 101 58,75 65,00 90,38%
Totaal Veiligheidskorps 412 400,55 414,20 96,70%

Totaal 10.051 8.958,20 9.076,22 98,70%

In/ouT

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwe medewerkers 
die in de loop van 2012 werden aangeworven en van het aantal 
medewerkers die het departement hebben verlaten. 

muTaTIes

Deze tabel toont het aantal mutaties in 2012 volgens de procedure 
die in 2007 werd ingevoerd. Deze procedure houdt in dat elke 
bewakingsassistent een mutatie kan aanvragen naar een gevangenis 
op vijf nauwkeurig vastgestelde data. Na een evaluatie van de 
geplande mutaties stelt de directie Personeel en Organisatie 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. Deze 
wervingen vinden eveneens jaarlijks plaats op vijf welbepaalde data. 
Dankzij deze procedure slaagt de directie P&O erin de werving beter af 
te stemmen op de personeelsbehoeften van elke inrichting. 

pERSoNEEl

Deze tabel geeft een overzicht van de personeelssituatie op 2 januari 2013 voor alle personeelscategorieën in de inrichtingen en in het 
Veiligheidskorps. 

De ‘eff ectieven’ zijn het aantal fysieke personen die tewerkgesteld zijn, terwijl de ‘voltijds equivalenten’ prestaties betreft. 

*Het personeelsplan 2012 werd voorgesteld, maar is nog niet goedgekeurd.

cycli aanvragen mutaties
2012-C1 289 27
2012-C2 246 63 
2012-C3 274 82
2012-C4 238 21 
2012-C5 352 168 
Totaal 2012 1.399 361 
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Totaal Directie 4,80 5,00 4,00 4,00 2,80 1,00 1,00 2,60 2,00 2,00 5,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00
Totaal Attachés 1,80 8,00 0,00 0,80 4,80 1,00 1,00 2,00 1,00 1,80 4,00 0,00 3,00 2,00 1,00 2,00
Totaal Administratief 25,25 37,05 14,26 24,95 24,75 10,65 7,60 13,05 14,35 8,05 24,05 13,15 9,25 12,70 17,00 5,40
Totaal Medisch 13,95 25,80 2,95 8,20 2,25 1,00 0,50 0,95 10,50 0,00 33,25 0,95 0,00 10,85 1,80 0,00
Totaal PSD 9,70 23,61 6,40 9,77 17,15 6,75 4,65 11,80 5,45 4,55 21,20 6,75 3,20 3,70 7,80 12,80
Totaal Bewaking/Techniek 275,00 560,30 109,50 189,85 346,25 124,35 67,50 205,35 105,40 79,80 407,40 121,70 39,80 142,50 155,70 8,40
Totaal Erediensten 4,70 3,30 2,50 2,50 3,20 0,00 0,70 2,40 0,50 2,00 3,70 0,50 0,20 0,50 0,50 0,00

Totaal Buiten kader 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 335,20 664,51 139,61 240,07 401,20 144,75 82,95 238,15 139,20 98,20 498,60 146,05 56,45 174,25 186,80 31,60
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Totaal Directie 5,00 6,00
Totaal Attachés 3,00 4,00
Totaal Administratief 36,65 33,60
Totaal Medisch 15,75 10,80
Totaal PSD 13,85 17,25
Totaal Bewaking/Techniek 344,20 357,61
Totaal Erediensten 6,15 3,65
Totaal Buiten kader 0,00 0,00

Totaal 424,60 432,91
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Totaal Directie 2,00 2,00 1,00
Totaal Attachés 1,00 0,00 1,00
Totaal Administratief 6,05 4,85 3,95
Totaal Medisch 0,00 0,00 0,00
Totaal PSD 0,00 1,95 0,00
Totaal Bewaking/Techniek 69,90 50,45 78,55
Totaal Erediensten 0,00 0,00 0,20
Totaal Buiten kader 0,00 0,00 0,00

Totaal 78,95 59,25 84,70
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Totaal Directie 6,00 1,00 2,00 2,00 5,00 5,00 9,00 2,00 3,00 4,00 2,00 2,80 3,00 4,00 2,00
Totaal Attachés 1,80 1,00 0,00 0,00 3,00 1,00 6,00 2,00 3,00 0,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00
Totaal Administratief 23,05 8,55 7,55 9,05 22,45 20,30 51,75 14,15 25,05 15,85 16,00 14,60 14,80 16,00 10,50
Totaal Medisch 3,80 3,35 0,00 0,00 6,65 8,85 17,60 0,00 10,30 8,25 2,50 27,40 3,55 2,45 3,35
Totaal PSD 18,22 4,00 1,95 2,45 17,05 12,05 27,10 7,55 12,35 8,25 7,55 12,45 8,20 5,05 1,80
Totaal Bewaking/Techniek 309,55 100,30 39,60 74,00 321,45 221,60 682,17 89,51 238,45 146,25 167,05 171,05 160,60 140,75 73,05
Totaal Erediensten 2,00 1,40 0,00 0,20 0,80 2,80 5,45 0,70 2,75 1,75 2,10 0,00 0,90 0,20 0,50
Totaal Buiten kader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 364,42 119,60 51,10 87,70 376,40 271,60 799,07 115,91 294,90 184,35 200,20 229,30 193,05 168,45 91,20

personeel per InrIchTInG In 2012

Onderstaande tabellen geven een globaal overzicht van het personeel (voltijds equivalent) per penitentiaire inrichting en per functie

NOORD

BXL GFC

ZUID
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budgettaire post
beschikbaar vastleggingskrediet vastgelegd krediet beschikbaar vereff eningskrediet vereff end krediet

in €
in % tot 

beschikbaar
in € in % tot beschikbaar in € in % tot totaalin € in % tot totaal

personeel (pI, jongerencentra, veiligheidskorps)  447.471.000,00 75,86%  440.897.753,27 98,53%  447.488.000,00 76,00%
 

440.765.619,94
98,50%

personeel penitentiaire inrichtingen  403.489.000,00 68,40%  402.509.423,28 99,76%  403.506.000,00 68,53%  402.454.887,97 99,74%
personeel medische dienst  14.025.000,00 2,38%  8.353.293,38 59,56%  14.025.000,00 2,38%  8.341.809,88 59,48%

personeel jongerencentra  10.923.000,00 1,85%  10.996.528,40 100,67%  10.923.000,00 1,86%  10.995.177,40 100,66%

personeel veiligheidskorps en centrale garage  19.034.000,00 3,23%  19.038.508,21 100,02%  19.034.000,00 3,23%  18.973.744,69 99,68%
bestaansmiddelenprogramma  76.145.320,15 12,91%  75.241.364,29 98,81%  75.183.071,00 12,77%  75.021.541,90 99,79%
werkingskosten - niet duurzame bestedingen - contracten  25.841.861,00 4,38%  25.835.611,20 99,98%  25.810.612,00 4,38%  25.810.611,17 100,00%

waarvan water  3.228.000,00 0,55%  3.228.000,00 100,00%  3.228.000,00 0,55%  3.860.817,21 119,60%
energie (elektriciteit, stookolie, gas, stoom)  10.270.000,00 1,74%  10.270.000,00 100,00%  10.270.000,00 1,74%  12.622.225,93 122,90%
onderhoudscontracten gebouwen en installaties  5.209.923,23 0,88%  5.209.923,23 100,00%  5.209.923,23 0,88%  4.058.906,60 77,91%
opleiding personeel  1.002.000,00 0,17%  495.639,93 49,47%  1.002.000,00 0,17%  421.467,43 42,06%
kledij personeel  2.250.000,00 0,38%  2.248.110,27 99,92%  2.250.000,00 0,38%  2.186.765,87 97,19%
algemene werkingskosten penitentiaire inrichtingen  2.997.756,62 0,51%  3.247.756,62 108,34%  2.997.756,62 0,51%  2.110.416,51 70,40%
andere uitgaven Penitentiaire Inrichtingen (milieu, 
prestaties van derden, enz.)

 884.181,15 0,15%  1.136.181,15 128,50%  852.932,15 0,14%  550.011,62 64,48%

vergoedingen personeel voor opleiding en zendingen  1.085.000,00 0,18%  1.048.866,93 96,67%  1.085.000,00 0,18%  1.048.866,93 96,67%
inhuring parkings  53.755,00 0,01%  53.755,00 100,00%  53.617,00 0,01%  45.052,89 84,03%
duurzame bestedingen: investeringsgoederen en meubilair  4.053.000,00 0,69%  3.635.220,82 89,69%  3.169.000,00 0,54%  3.076.997,49 97,10%
informatica - niet duurzame bestedingen  2.141.443,00 0,36%  1.752.541,17 81,84%  2.138.842,00 0,36%  2.114.013,72 98,84%
informatica - duurzame bestedingen  2.051.261,15 0,35%  1.996.369,17 97,32%  2.007.000,00 0,34%  2.006.999,70 100,00%
Inhuring cellen PI Tilburg (12 maanden)  40.919.000,00 6,94%  40.919.000,00 100,00%  40.919.000,00 6,95%  40.919.000,00 100,00%
onderhoud en voeding gedetineerden  22.056.505,50 3,74%  21.364.601,37 96,86%  22.029.939,00 3,74%  20.718.904,08 94,05%
vergoedingen gedetineerden bij huishoudelijke dienst  3.875.263,50 0,66%  3.875.263,50 100,00%  3.870.555,50 0,66%  3.870.555,50 100,00%
aanmoedigingspremie studie gedetineerden  160.000,00 0,03%  112.550,00 70,34%  160.000,00 0,03%  112.550,00 70,34%
voeding en onderhoud gedetineerden  17.993.242,00 3,05%  17.349.787,87 96,42%  17.971.383,50 3,05%  16.713.569,23 93,00%

waarvan bijkomende kost Tilburg  165.620,00 0,03%  165.620,00 100,00%  165.620,00 0,03%  123.620,00 74,64%
vergoeding gedetineerden ingevolge arbeidsongeval in detentie  27.000,00 0,00%  27.000,00 100,00%  27.000,00 0,00%  22.229,35 82,33%
algemene werkingskosten gedetineerden  1.000,00 0,00%  0,00 0,00%  1.000,00 0,00%  0,00 0,00%

medische en psychologische expertise en zorg  40.225.544,00 6,82%  40.149.586,71 99,81%  40.168.157,50 6,82%  39.990.170,33 99,56%
zorg en expertise - werkingskosten - niet duurzame bestedingen 
- contracten

 16.147.267,00 2,74%  16.147.267,00 100,00%  16.131.295,50 2,74%  16.059.767,39 99,56%

waarvan opleiding personeel van de medische dienst  8.850,00 0,00%  0,00 0,00%  8.850,00 0,00%  0,00 0,00%

zorg en expertise - duurzame bestedingen  668.000,00 0,11%  609.042,71 91,17%  650.000,00 0,11%  567.171,24 87,26%

zorg: kosten medische verzorging gedetineerden en 
geïnterneerden

 22.517.277,00 3,82%  22.500.277,00 99,92%  22.495.862,00 3,82%  22.472.231,70 99,89%

waarvan medische kosten Tilburg  128.800,00 0,02%  128.800,00 100,00%  128.800,00 0,02%  86.899,85 67,47%
expertise: subsidie steuncentra behandeling seksuele 
delinquenten, samenwerkingsakkoorden Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel

 893.000,00 0,15%  893.000,00 100,00%  891.000,00 0,15%  891.000,00 100,00%

zorg: subsidie opname in zorgcircuit Low Risk (Prog wet 
27/12/2006 art 8)

 0,00 0,00%  0,00  0,00 0,00%  0,00

jongerencentra (everberg, Tongeren, st.-hubert)  1.782.248,00 0,30%  1.591.754,97 89,31%  1.710.854,00 0,29%  1.388.998,35 81,19%
werkingskosten - niet duurzame bestedingen - contracten  815.197,00 0,14%  799.481,82 98,07%  742.767,00 0,13%  706.792,61 95,16%
duurzame bestedingen  227.000,00 0,04%  123.196,36 54,27%  221.000,00 0,04%  158.281,12 71,62%
voeding en onderhoud jongeren  740.051,00 0,13%  669.076,79 90,41%  747.087,00 0,13%  523.924,62 70,13%
veiligheidskorps, centrale garage en mobiele equipe eT  2.177.795,00 0,37%  2.054.649,22 94,35%  2.182.300,00 0,37%  1.950.622,10 89,38%
werkingskosten - niet duurzame bestedingen - contracten  1.340.668,00 0,23%  1.317.728,23 98,29%  1.368.215,00 0,23%  1.368.174,90 100,00%

waarvan opleiding personeel Veiligheidskorps/centrale garage  75.750,00 0,01%  30.000,00 39,60%  75.750,00 0,01%  27.615,85 36,46%
waarvan kledij personeel Veiligheidskorps/centrale garage  100.000,00 0,02%  62.078,05 62,08%  100.000,00 0,02%  28.808,79 28,81%

duurzame bestedingen: voertuigen centrale garage/ 
Veiligheidskorps

 684.000,00 0,12%  597.539,72 87,36%  665.000,00 0,11%  433.638,59 65,21%

duurzame bestedingen  137.000,00 0,02%  123.254,27 89,97%  133.000,00 0,02%  132.748,93 99,81%
nationale transfers gedetineerden  16.127,00 0,00%  16.127,00 100,00%  16.085,00 0,00%  16.059,68 99,84%

Totaal  589.858.412,65 100,00%  581.299.709,83 98,55%  588.762.321,50 100,00%  579.835.856,70 98,48%

budgET
De tabel geeft een overzicht van de uitgaven van het DG EPI per 
budgettaire post in 2012.

Uit de tabel blijkt dat de personeelskost 75,86% van de 
begrotingsmiddelen bedroeg. Voeding en onderhoud van 
gedetineerden kostten 3,74% en hun medische en psychologische 
omkadering nam 6,82% 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 2012 ter beschikking werden gesteld van het 
DG EPI.

Hieruit blijkt dat 98,55% van de kredieten voor bestellingen werden 
benut (budgettair vastgelegd) en dat 98,48% van de middelen werden 
aangewend voor de betaling van facturen.

Verklarende woordenlijst:

 › vastleggingskrediet = krediet dat beschikbaar is om te reserveren   
 voor een welbepaalde uitgave binnen een budgettaire post van een  
 programma
 › vereffeningskrediet = krediet dat beschikbaar is om betalingen (van   

 vastleggingen) mee uit te voeren
 › duurzame bestedingen = bestedingen in fysiek materiaal  

 dat langdurig gebruikt kan worden (zoals meubilair en
 investeringsgoederen) 
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Inrichting budget 2012 (€) Totaal gerealiseerd (€) saldo (€) % gerealiseerd
Andenne 151.062 150.915,73  146,55  99,90%
Antwerpen 172.999 153.470,47  19.528,30  88,71%
Arlon 58.109 56.917,88  1.191,07  97,95%
Berkendael 38.656 38.639,60  16,20  99,96%
Brugge 303.863 296.834,90  7.027,95  97,69%
CFPP Marneff e 29.600 29.541,81  58,19  99,80%
Dendermonde 76.004 75.867,46  136,45  99,82%
Dinant 26.597 25.764,29  832,56  96,87%
Forest 221.164 214.059,95  7.103,60  96,79%
Gent 141.507 139.928,81  1.578,39  98,88%
Hasselt 150.759 149.066,90  1.691,62  98,88%
Hoogstraten 105.764 103.803,84  1.960,22  98,15%
Huy 38.800 38.737,79  61,96  99,84%
Ieper 43.926 43.106,56  819,76  98,13%
Ittre 126.149 124.091,60  2.057,12  98,37%
Jamioulx 128.766 127.750,12  1.015,84  99,21%
Lantin 301.475 301.242,55  232,56  99,92%
Leuven Centraal 147.613 142.773,28  4.840,10  96,72%
Leuven Hulp 69.066 68.085,15  980,38  98,58%
Marneff e 95.365 95.251,46  113,35  99,88%
Mechelen 58.400 53.951,90  4.448,10  92,38%
Merksplas 264.925 265.526,85  -601,76  100,23%
Mons 149.674 149.671,54  1,96  100,00%
Namur 89.225 88.886,24  338,47  99,62%
Nivelles 90.875 90.757,93  117,44  99,87%
OCPP Brugge 6.494 6.502,51  -8,15  100,13%
OCPP Merksplas 3.815 3.949,56  -134,95  103,54%
Oudenaarde 79.878 79.878,61  -0,61  100,00%
Paifve 105.199 105.199,20  0,27  100,00%
Ruiselede 40.604 40.589,09  15,26  99,96%
Saint-Hubert 116.711 116.038,51  672,61  99,42%
Saint-Hubert GFC 1.581 1.579,93  0,89  99,94%
Sint-Gillis 255.972 243.823,08  12.149,25  95,25%
Tongeren 12.724 12.377,17  346,82  97,27%
Tournai 91.639 91.628,60  10,86  99,99%
Turnhout 87.951 77.409,16  10.541,96  88,01%
Verviers 40.236 33.962,36  6.273,16  84,41%
Wortel 94.954 94.085,60  868,61  99,09%
Totaal 4.018.100 3.931.667,99  86.432,36  97,85%

gRaTIfIcaTIES
In 2012 kregen alle gevangenissen en de opleidingscentra een 
enveloppe toegewezen voor het betalen van huishoudelijke werken 
uitgevoerd door de gedetineerden. Slechts 2,15% van het voorziene 
budget bleef onbenut. 

Enkele inrichtingen overschreden hun budget. Deze kosten vallen 
ten laste van de CDRGA. Het management van het DG EPI blijft erop 
aandringen dat de enveloppes zorgvuldig opgevolgd worden.
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