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2015 was een rumoerig jaar. Het begon met Verviers 
en eindigde met Parijs. We weten ondertussen 
wat daarna gebeurde in Zaventem en Maalbeek. 
Dit jaarverslag kan niet voorbijgaan aan die 
dramatische gebeurtenissen. Er wordt naar de 
gevangenissen gewezen als broeihaarden van waaruit 
geradicaliseerde jonge mensen hun verschrikkelijke 
plannen smeden. We hebben bewezen dat we snel 
kunnen reageren op deze nieuwe situatie met de 
inrichting van twee gespecialiseerde afdelingen in de 
gevangenissen van Hasselt en Ittre. 

Ik heb het vast voornemen om de penitentiaire 
bevolking te doen dalen. Dit is geen gemakkelijke 
oefening en ik ben daarin nog maar deels geslaagd. 
De geïnterneerden verlaten stilaan de gevangenissen 
naar de reguliere forensische sector en de 
veroordeelden zonder verblijfsrecht met lichtere 
straffen worden sneller vrijgesteld mits terugkeer naar eigen land. Binnenkort wil ik werken aan de rationalisering 
van de aanwending van de voorhechtenis. Dit verslag geeft een goed beeld van de inspanningen die onze 
diensten en personeelsleden van het DG EPI leverden. Er zijn zeer grote stappen voorwaarts gezet. Er is ook 
de eerste bestuursovereenkomst waardoor de FOD Justitie zich de komende drie jaar engageert om nog 
klantgerichter, efficiënter en duurzamer te werken.  

Sinds mijn aantreden als minister van Justitie was één van de basisgedachten waarop mijn gevangenisbeleid 
stoelde om van onze gevangenissen een humanere omgeving te maken. Al sinds 2008 wordt werk gemaakt van 
een masterplan voor een detentie in meer humane en aan deze tijd aangepaste omstandigheden. Een deel van 
deze plannen is al uitgewerkt: de nieuwe inrichtingen in Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut en Beveren. 
Natuurlijk staan nog veel projecten in de steigers (Haren, Dendermonde, Antwerpen) en wij zullen de komende 
maanden al onze energie en aandacht moeten gebruiken om deze plannen op te starten en uit te bouwen. 
Deze regering plande immers een volledige uitvoering van Masterplan I en II maar is tegelijk bereid om rekening 
te houden met een steeds wijzigende realiteit en daarom werken we op dit ogenblik Masterplan III uit. Dit plan 
bevat nieuwe projecten en heeft ook oog voor kleinschalige detentieprojecten. 

Diversiteit in het detentieaanbod wordt ons motto. Het afgelopen jaar zijn definitieve stappen gezet om aan 
geïnterneerden die tot nu toe in gevangenissen verbleven een aangepaste zorg en opvang te geven. Wij zullen 
deze inspanningen volhouden en verderzetten. 

Omdat een rapport ook altijd een goed voornemen voor het volgende jaar inhoudt, wil ik mijn bescheiden 
bijdrage afronden met ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’, ook voor gedetineerden. Tijdens de 
afgelopen jaren zijn in ons land initiatieven genomen om de gezondheidszorg voor gedetineerden te verbeteren. 
Ondanks de inspanningen van de zorgverleners, de gevangenisdirecties en het gevangenispersoneel om de 
levenskwaliteit in de gevangenissen te verhogen, blijkt de gezondheidszorg binnen de gevangenismuren nog 
ontoereikend. Als de resultaten bekend zijn van het federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg over de 
verzekerbaarheid en zorgorganisatie voor gedetineerden en geïnterneerden, zullen we effectief de stap kunnen 
zetten naar een integratie van de penitentiaire in de reguliere gezondheidszorg. Ook de gedetineerde heeft recht 
op een volwaardige gezondheidszorg. 

Woord van de

Minister

Koen Geens
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Reeds van bij de start van mijn mandaat als voorzitter 
van de FOD Justitie heb ik kunnen vaststellen 
hoe divers en complex onze FOD wel is. Die twee 
kenmerken, diversiteit en complexiteit, gelden ook voor 
het DG EPI, en dat is niet alleen een troef, maar ook 
een uitdaging die wij dagelijks moeten aangaan.  

In 2015 zijn heel wat verwezenlijkingen in gang gezet of 
tot stand gekomen in de verschillende gevangenissen 
van ons land. Het ging vooral om realisaties op 
menselijk vlak die de penitentiaire beambten, de leden 
van de griffi es, de psychosociale personeelsleden, 
enz. betroffen maar ook de gedetineerden en 
de infrastructuur waarin moet worden gewerkt. 
Detentie moet menselijk zijn en moet gedetineerden 
toekomstperspectieven en vooruitzichten op 
maatschappelijke re-integratie bieden, zonder daarbij 
de veiligheid uit het oog te verliezen.

Het is duidelijk dat radicalisering steeds vaker de kop opsteekt. Daarom werd een actieplan uitgewerkt met 
concrete voorstellen en met specifi eke opleidingen om radicalisering in de gevangenissen aan te pakken. 
Er werd nagedacht over het verslavingsprobleem van vele gedetineerden en in verschillende inrichtingen 
werden projecten hierrond opgezet. Daarnaast ging ook aandacht naar de geïnterneerden, met de opmaak 
van een geïndividualiseerd therapeutisch plan in de inrichting tot bescherming van de maatschappij in Paifve 
en de opname van geïnterneerden in het forensisch psychiatrisch centrum in Gent. Werkplaatsen werden 
gerenoveerd, meer in het bijzonder in de gevangenis in Doornik, waardoor gedetineerden hier opnieuw kunnen 
werken.  

In 2015 werd ook fundamenteel nagedacht over nieuwe werkmethoden. Hoewel die denkoefening nog aan de 
gang is, moet de volgende vraag worden gesteld: hoe kunnen wij onze middelen maximaal inzetten? Welke 
procedures zijn aan herziening toe? Hoe kan anders worden gewerkt?

Ook de gebouwen verdienen aandacht. Wij beseffen immers hoezeer de infrastructuur van een inrichting het 
dagelijkse leven van zowel personeelsleden als gedetineerden beïnvloedt. Het is dan ook belangrijk dat de 
renovaties die in 2015 plaatsvonden, worden voortgezet waar nodig en dat de modernisering, die reeds enkele 
jaren aan de gang is, doorgaat opdat de vooruitgang op het vlak van technologie en informatica haar verdere 
ingang vindt in de gevangenis.

Tot slot moeten de verschillende inrichtingen hun externe samenwerkingen voortzetten en verder blijven 
ontwikkelen en dit uiteraard in het licht van hun eigen specifi citeiten en behoeften. Het zijn immers die 
partnerschappen die bepaalde projecten binnen het DG EPI concreet vorm geven. 

De voorbeelden die ik hier aanhaal, zijn niet meer dan een kleine greep uit de verwezenlijkingen van 2015 en 
slechts een weerspiegeling van wat ik met eigen ogen heb kunnen zien tijdens de verschillende bezoeken die 
ik in 2015 aan de inrichtingen heb gebracht. Meer informatie hierover leest u in het negende jaarverslag, dat 
nogmaals blijk geeft  van de betrokkenheid en het dynamisme van de personeelsleden van het DG EPI van de 
FOD Justitie. En dat kan ik alleen maar kan toejuichen.

Woord van de

Voorzitter

Jean-Paul Janssens
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Na het bijzondere jaar 2014, gekenmerkt door de realisatie 
van extra capaciteit, drie gevangenissen dankzij publiek-
private samenwerking en de opening van het forensisch 
psychiatrisch centrum (FPC) in Gent, startte 2015 in een 
totaal andere setting. Bij een antiterreuractie in Verviers 
in januari werden enkele verdachten aangehouden. Het 
ging om mensen die in de gaten werden gehouden 
en waarvan enkelen terugkwamen uit Syrië.  Hierdoor 
werden we geconfronteerd met een nieuw en specifiek 
probleem dat vraagt om een bijzondere aanpak.

In maart 2015 werd door de regering reeds een eerste 
antwoord geboden via het actieplan ‘Aanpak van 
radicalisering in de gevangenissen’.  Dat plan bevat twee 
grote assen.  Enerzijds ligt de nadruk op het vermijden 
van radicalisering tijdens detentie. Anderzijds wordt 
gefocust op het uitwerken van een gespecialiseerde 
omkadering van geradicaliseerde personen.

Na intens intern overleg met alle actoren hebben we dan ook sterk geïnvesteerd in de uitbouw van het 
tweesporenbeleid voor de opvang van geradicaliseerde personen. De gedetineerden, verdacht, veroordeeld of 
geïnterneerd voor feiten gerelateerd aan terrorisme, werden verspreid over vooraf aangeduide inrichtingen.  

Een andere grote uitdaging in 2015 bestond erin om, rekening houdend met de budgettaire besparingen die 
ons zijn opgelegd, toch ons beleid verder te zetten om de gedetineerdenpopulatie te laten dalen en verder te 
blijven werken aan de veiligheid binnen onze inrichtingen. De bevolking is reeds drastisch gedaald mede door de 
overplaatsingen van geïnterneerden naar het FPC in Gent en naar forensische ziekenhuizen. Daarnaast worden 
repatriëringen naar het land van herkomst sneller uitgevoerd.

Vijf jaar geleden waren er nog 26 ontsnappingen uit gesloten inrichtingen, waarvan 11 met gijzeling. Voor 2015 
komt de teller op welgeteld één ontsnapping. Die ene ontsnapping was een man die zich uit zijn ziekenhuiskamer 
had bevrijd en twee verdiepingen lager was geraakt. Feitelijk was er in 2015 dus geen enkele ‘echte’ ontsnapping’ 
vanuit de gevangenis. Maar beveiliging stopt uiteraard nooit.

We sturen nu ook proactief teams op pad om de veiligheid te monitoren. Het afgelopen jaar zijn we gestart met 
risicoanalyses te implementeren in het beheer van elke gedetineerde. Vluchtgevaarlijkheid maakt hier deel van uit.

2016 zal het jaar zijn waarin we dienen te investeren in een werk van lange termijn voor de volgende generatie. 
Het zal een moeilijke oefening worden maar ik ben ervan overtuigd dat we er samen uit kunnen komen. Alle 
medewerkers van het DG EPI blijven onverdroten zoeken naar mogelijkheden om de leef- en werkomstandigheden 
in de gevangenissen te verbeteren. Ik zie hen dag in dag uit met veel creativiteit en vaak grote inspanningen er het 
beste van maken in aartsmoeilijke tijden, waarvoor ik hen bedank. 

Woord van de

Directeur-generaal

Hans Meurisse

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

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

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

Het DG EPI voert een resultaatsgericht beheer op elk 
niveau binnen onze organisatie waarbij partnerschappen 
een belangrijke hefboom zijn.
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Investeren in betere leef- en 
werkomstandigheden 

De budgettaire beperkingen van de jongste 
jaren hebben behoorlijk wat gevolgen 
gehad voor de strafi nrichtingen. Ondanks 
de moeilijke economische context zijn toch 
aanzienlijke projecten opgestart. 

Jamioulx
In 2015 werden in de gevangenis in Jamioulx zeven 
afdelingen volledig gerenoveerd. De werken werden 
uitgevoerd over verschillende jaren. Daarnaast 
werden het voorbije jaar verschillende andere 
belangrijke werven opgestart: 

• de renovatie van de eerste afdeling 

• de keuken die een aangename en beveiligde 
werkomgeving zal bieden 

• een nieuwe ruime en lichte refter 

• nieuwe werkplaatsen waardoor meer 
gedetineerden kunnen werken 

• de modernisering van de telefooncentrale 
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Investeren in betere leef- en  
werkomstandigheden Dinant

De inrichting werd voorzien van een performant 
camerabewakingsysteem en kreeg nieuwe 
kantoren voor de griffie. De wandeling werd 
gerenoveerd en uitgebreid en is voortaan uitgerust 
met een veiligheidsnet, droge toiletten en 
buitensportmateriaal. Er werden nieuwe anti-jojo 
voorzetramen met een betere isolatie tegen koude 
en warmte geplaatst en de cellen en douches 
werden gerenoveerd. Alle gebouwen werden 
aangepast aan de brandveiligheidsvoorschriften. 
De keuken en koude kamer werden vernieuwd. De 
geluidsisolatie van de polyvalente zaal werd ook 
aangepakt. 

Saint-Hubert

De afdeling voor bejaarde gedetineerden en/of 
gedetineerden met gezondheidsproblemen werd 
gerenoveerd zodat het medische team in betere 
omstandigheden kan werken en de gedetineerden 
meer aangepaste gezondheidszorgen kan bieden. 
Het woonblok van de gedetineerden werd ook 
gerenoveerd. Blok 5 werd gesloten omwille van 
brandgevaar. Met het oog op de brandveiligheid 
zijn rookdetectiesystemen geïnstalleerd in de 
gerenoveerde ruimten en in de portiersruimte. Blok 
6, de afdeling met een gesloten regime, werd beter 
beveiligd. Zo werden de ramen vervangen om de 
isolatie en de veiligheid te verbeteren. Bovendien 
werd een systeem geïnstalleerd van elektrisch 
bediende deuren met camera’s, dat voldoet aan 
aangepaste brand- en veiligheidsnormen.

Doornik
Op 17 november 2015 werden de werkplaatsen 
van de gevangenis in Doornik officieel ingehuldigd. 
Eind 2010 werden de oude werkplaatsen gesloopt 
om plaats te maken voor een nieuwe structuur van 
twee verdiepingen met drie ruimten verdeeld in een 
opslagzone en twee werkplaatszones. De eerste 
werkplaats werd eind september opgestart. Het 
is een draadwerkatelier waar metaaldraad wordt 
geassembleerd voor de realisatie van dierenkooien. 
In de nieuwe werkplaatsen kunnen een twintigtal 
gedetineerden werken.

Arlon 
Er werd een nieuw administratief complex gebouwd, 
waarin sinds september 2014 de diensten van de 
griffie, de boekhouding en de directie zijn gehuisvest. 
Ook de portier kreeg een nieuwe, performante en 
ruimere werkomgeving, die beter afgestemd is op 
de dagelijkse realiteit binnen de gevangenis. Het 
gloednieuwe gebouw omvat ook een vergaderzaal 
voor het personeel, een crisisruimte en een nieuw 
bezoekerscomplex.

De werken kregen een vervolg in 2015 met de 
inrichting van een nieuwe personeelskantine. 
Op de plaats van de oude kantine komt de 
nieuwe Commando- en Interventiepost. Dat 
gemoderniseerde centrum liet de installatie toe van 
nieuwe technologieën (ICOM, CCTV) voor een beter 
detentiebeheer. Nu is er ook een tweede sas voor 
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voertuigen, waardoor er een betere controle op het 
in- en uitgaand verkeer binnen de inrichting mogelijk 
is. Dat sas is voorzien van kogelwerende speedgate 
deuren die snel openen en die elektronisch en 
op afstand kunnen worden bediend. Daarnaast 
is het sas uitgerust met veiligheidssensoren, een 
versperring en cameratoezicht waarmee naderende 
voertuigen van op afstand kunnen worden 
onderscheiden. 

Namur
De gevangenis in Namen kreeg een nieuw 
videobewakingssysteem. Dankzij 78 camera’s kan 
het gevangenispersoneel nu toezicht houden op de 
inrichting, zowel binnen als buiten de muren. Dat 
nieuwe systeem biedt ook ondersteuning bij het 
beheer van de verplaatsingen voor het ontgrendelen 
van elektrische sloten en de visualisatie van de 
incidenten die gemeld worden via de installatie 
van de perimeterdetectie. De videobeelden zijn te 
zien op de schermen die geïnstalleerd zijn op de 
verschillende posten van de inrichting. 

Er is ook een nieuwe Commando- en Interventiepost 
geïnstalleerd. In een eerste fase zijn de technische 
lokalen en de Commando- en Interventiepost 
zelf gebouwd. In een tweede fase zijn het 
videobewakingssysteem en het alarmsysteem 
geïnstalleerd. De nieuwe Commando- en 
Interventiepost bestaat uit twee werkposten en een 
videomuur. 

Om de personeelsleden die de twee posten 
zullen bemannen hun werk te laten uitvoeren in 
optimale werkomstandigheden, heeft de dienst 
Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) van 
het DG EPI een ergonomiestudie gedaan. 

Renovaties in Vlaamse inrichtingen
In de Nederlandstalige inrichtingen zijn ook een 
reeks werken uitgevoerd om de veiligheid en 
leefomstandigheden te verbeteren. Zo werden 
in Dendermonde de perimetermuur hersteld, 
concertinadraad bevestigd en draad geplaatst 

voor de celramen. Ook werden de nodige werken 
uitgevoerd om de brandveiligheid in de inrichting 
in orde te brengen. In de gevangenis in Antwerpen 
werd de vrouwenwandeling voorzien van nieuwe 
vloerbekleding, belijning voor volleybal en outdoor 
fitnesstoestellen. In de gevangenis in Wortel werd 
de oude kapel vernieuwd en werden nieuwe 
douches in vleugel A voorzien. Daarnaast werden 
voorzetroosters geplaatst in vleugel C waardoor de 
gedetineerden hun cel voldoende kunnen verluchten 
en de veiligheid toch verzekerd blijft. Ook in de 
gevangenis in Turnhout werden voorzetkaders 
voorzien in de nieuwe vleugel. In de Leuvense 
centrale gevangenis werden de douches in vleugel E 
vernieuwd. 

Nederlandstalige opleidingscentra 
voor penitentiair personeel
Het opleidingscentrum voor penitentiair personeel 
in Merksplas, dat voortgezette opleidingen aanbiedt 
aan personeelsleden van het DG EPI, heeft een fikse 
opknapbeurt ondergaan. De slaapkamers voor de 

cursisten werden opnieuw geschilderd en voorzien 
van nieuw modern meubilair en een wifi-verbinding. 
Ook de douches en toiletten werden vernieuwd. 
De gangen werden geschilderd en voorzien van 
thematische fotoreportages uit het gevangenisleven: 
sport, vorming, veiligheid, gebouwen, enz. 

In het voorjaar van 2015 onderging ook het 
opleidingscentrum in Brugge een renovatie. In dat 
opleidingscentrum volgen de stagiairs penitentiair 
bewakingsassistenten hun basisopleiding en 
komen zij voor het eerst in contact met het DG EPI. 
De twee centrale gangen werden onder handen 
genomen zodat de cursisten nu verblijven in een 
huiselijke sfeer met rustige, warme kleuren. Twee 
gedetineerden van de drugvrije afdeling in het 
penitentiair complex in Brugge hielpen gedurende 
twee maanden om het werk rond te krijgen. Ook 
hier zullen foto’s van de Belgische gevangenissen 
worden opgehangen die de waarden van de 
organisatie uitdragen. 
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Sluiting vleugel D in Vorst
De D-vleugel van de gevangenis in Vorst werd 
eind 2015 gesloten. Dat was nodig omwille van 
problemen op het vlak van infrastructuur en 
veiligheid en de bouwvalligheid van de vleugel, 
waardoor de detentie- en werkomstandigheden 
uiteindelijk onaanvaardbaar waren geworden. 
Door de sluiting moesten 200 gedetineerden 
elders worden ondergebracht. Dankzij de 
nauwe samenwerking tussen de lokale 
directies, de dienst Interne Rechtspositie van 
de directie Detentiebeheer, het Veiligheidskorps 
en de politie kon de overbrenging van dat 
grote aantal gedetineerden tot een goed einde 
worden gebracht.  

De sluiting gebeurde stapsgewijs. De 
gedetineerden in voorhechtenis werden 
overgebracht naar de gevangenis in Sint-Gillis, 
van waar hetzelfde aantal veroordeelde 

gedetineerden werd overgebracht naar 
verschillende gevangenissen in Wallonië. De 
veroordeelde gedetineerden uit vleugel D 
werden overgebracht naar een van de Waalse 
strafhuizen.

Ook een twintigtal leden van het penitentiair 
bewakingspersoneel verliet daarbij vrijwillig 
de gevangenis in Vorst. Na een oproep tot 
kandidaatstelling werden tweeëntwintig 
personeelsleden geselecteerd en aangesteld in 
de gevangenis in Sint-Gillis. Dat extra personeel 
voor die Brusselse inrichting maakte de 
mutaties mogelijk die noodzakelijk waren voor 
de ingebruikname van de vierde vleugel van de 
gevangenis in Leuze-en-Hainaut.

Sluiting celafdeling in Merksplas
In het kader van de wettelijk verplichte 
risicoanalyses van de elektrische 
installaties in de gevangenissen voerde 
de installatieverantwoordelijke van de 
gevangenis in Merksplas een risicoanalyse 
uit van het paviljoen celafdeling en dit in 
samenwerking met de lokale en nationale 
preventieadviseurs. Uit de analyse bleek dat 
de huidige installatie hoge risico’s vertoont 
voor zowel de gedetineerden die in de afdeling 
verblijven als voor de personeelsleden die er 
werken.  

Na een bijkomend negatief advies van de 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg (WASO) werd de afdeling gesloten 
in afwachting van de renovatie van de 
elektrische installatie. In juni 2015 werden de 
gedetineerden overgebracht naar paviljoen B. 
Omdat het paviljoen celafdeling bovendien niet 
is uitgerust met sanitaire voorzieningen in de 
verblijfsruimtes, werd in overleg met de Regie 
der Gebouw het plan opgevat om de afdeling 
grondig te renoveren. 
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Sinds de bloedige aanslagen van de afgelopen periode onder meer in Parijs en Brussel is het 
onderwerp radicalisering actueler dan ooit. De aanpak van radicalisering en het tegengaan 
van rekrutering door geradicaliseerde gedetineerden binnen de gevangenissen is dan ook een 
absolute prioriteit voor het DG EPI aangezien gevangenissen een potentiële voedingsbodem 
vormen. 

Actieplan 
Gedetineerden zijn een bijzonder kwetsbare groep 
die de nodige aandacht en opvolging verdient. 
Om radicalisering te voorkomen, nemen steeds 
meer Europese landen maatregelen tegen de 
radicalisering en de rekrutering van geradicaliseerde 
gedetineerden binnen penitentiaire inrichtingen. Zo 
ook in België. Het DG EPI wil enerzijds vermijden 
dat gedetineerden radicaliseren in de gevangenis 
en anderzijds inzetten op een gespecialiseerde 
omkadering voor geradicaliseerde personen tijdens 
hun detentie. Een geïndividualiseerde aanpak moet 
hier, waar nodig, aan tegemoet komen. 

D-Rad:ex afdelingen en 
satellietinrichtingen
Gedetineerden die een ernstig risico vormen op het 
vlak van radicalisering en/of zich (verder) engageren 
in een gewapende strijd vanuit ideologische motieven 
vragen een gerichte aanpak en omkadering. 

In de mate van het mogelijke worden gedetineerden 
geïntegreerd op gewone afdelingen, en dit in zoverre 
geoordeeld wordt dat het radicaliseringsproces kan 
worden beheerst. Indien op dit vlak toch een ernstig 
risico optreedt, kan een plaatsing op een bijzondere 
afdeling (satelliet, D-Rad:ex) afgewogen worden. 
Zelfs bij een opname op die afdelingen wordt 
steeds naar een normalisering van het penitentiair 
regime gestreefd. De beheersing en aanpak van de 
problematiek van radicalisering primeert.

D-Rad:ex-afdeling
Sinds april 2016 zijn twee D-Rad:ex-afdelingen in de 
gevangenissen van Hasselt (20 plaatsen) en Ittre (20 
plaatsen) operationeel. De afdelingen werken volgens 
een draaiboek dat het regime op de afdelingen 
beschrijft met onder meer het aanbod van bezoek, 
penitentiaire arbeid, socio-culturele activiteiten, sport 
en ontspanning. Ook de procedures tot plaatsing 
en ontslag op de afdeling zijn vastgelegd evenals de 
selectiecriteria. Daarnaast geldt op de afdelingen ook 
een specifiek huishoudelijk reglement.

Aanpak van radicalisering  
in gevangenissen als topprioriteit
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Satellietinrichtingen
Naast de twee D-Rad:ex-afdelingen fungeren vijf 
inrichtingen (Gent, Brugge, Sint-Gillis, Andenne 
en Lantin) als satellietinrichting. In elk van deze 
inrichtingen is sinds eind 2015 een speciaal 
opgeleid satellietteam (tandem van psycholoog 
of maatschappelijk assistent) aanwezig dat een 
expertiserol vervult op vlak van screening en betere 
omkadering van geradicaliseerde gedetineerden.

Screening
De screening van de gedetineerden, in functie van 
hun plaatsing op een gespecialiseerde afdeling, 
wordt gecoördineerd door de centrale psychosociale 
dienst (PSD), in overleg met alle betrokken actoren 
(directie, lokale PSD en eventueel politie- en 
veiligheidsdiensten). De centrale PSD voert de 
screening uit op vraag van de Cel Extremisme of 
de regionale directie. De centrale PSD kan ook zelf 
de opdracht geven aan satellietteams of andere 
opgeleide PSD-medewerkers. De screening door de 
centrale of lokale PSD gebeurt in de inrichting waar 
de gedetineerde op dat ogenblik verblijft. Finaal is 
het de directeur-generaal die, op voorstel van de 
regionale directie en op advies van de PSD en de 
cel Extremisme, beslist tot overplaatsing van een 
gedetineerde naar de gespecialiseerde afdelingen.

Opleiding
Om gedetineerden met het profiel van 
‘geradicaliseerd’ gepast te omkaderen en te 
begeleiden, werd voorzien in een doorgedreven 
training van het bewakingspersoneel, PSD-leden 
en directieleden zodat de beveiligde D-Rad:ex-
afdelingen expertisecentra worden. De opleiding (7 
dagen) voor het bewakingspersoneel vond plaats in 
het najaar van 2015 evenals de opleidingen voor de 
directies (5 dagen) en die voor de PSD (7 dagen). 

Ook in 2016 wil het DG EPI verder inzetten op 
opleiding en via de training van personeel een 
detentieomgeving creëren waarbij disengagement 
en deradicalisering mogelijk worden. Er zal een 
opleidingsprogramma uitgewerkt worden gericht 
op het personeel van de D-Rad:ex-afdelingen, de 
satellietteams en de andere personeelsleden in 
gevangenissen waar terro-gedetineerden verblijven. 
Het gaat dan om de volgende opleidingen: mentale 
veerkracht, intervisie voor leidinggevenden, 
crisismanagement, change management, train-the-
trainer first speaker en veilige inkom. Bovendien 
zal ook geïnvesteerd worden in de organisatie van 
een doorgedreven opleiding voor islamconsulenten. 
Om alle personeelsleden een basiskennis rond 
radicalisering mee te geven, voorziet het DG EPI in 
de ontwikkeling en het aanbod van een aangepaste 
module e-learning. 

Detentietrajecten op maat
Met de satellietteams, de gespecialiseerde 
afdelingen en zelfs de Afdeling Individuele en 
Bijzondere Veiligheid beschikt het DG EPI over 
diverse mogelijkheden voor de opvang van deze 
doelgroep gedetineerden. De detentietrajecten 
zullen op maat zijn van elke gedetineerde 
afzonderlijk. Een individuele opvolging wordt 
voorzien waarbij ook aandacht is voor een aanbod 
van arbeidsmogelijkheden in de gevangenis, 
socio-culturele activiteiten, sport en ontspanning. 
Tegelijkertijd zullen de nodige garanties worden 
ingebouwd om de negatieve impact van deze 
groep op de andere gedetineerden evenals andere 
ongewenste effecten van dergelijke afdelingen 
maximaal te voorkomen of te beperken.
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Het terugdringen van het druggebruik binnen de gevangenismuren is al jaren een aandachtspunt 
voor het DG EPI. Aangezien de gevangenis in Vorst en de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij (IBM) in Paifve steeds vaker met problemen rond het gebruik van psychotrope 
middelen werden geconfronteerd, namen zij in 2015 initiatieven om een preventief antwoord te 
bieden.

Reflectiemoment over verslaving in 
Paifve

Preventie hand in hand met repressie
De stuurgroep drugs van de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij (IBM) in Paifve 
startte een denkoefening om een passend antwoord 
te bieden op het gebruik van verboden middelen 
binnen de inrichting. Al snel bleek dat repressie hand 
in hand moet gaan met preventie, waardoor een 
gecombineerd antwoord op een dergelijk complex 
probleem mogelijk is. De hulpverleningsorganisatie 
Service d’Education pour la Santé (SES) stelde voor 
om een module in te voeren om de risico’s voor de 
geïnterneerden van de IBM te beperken.

Onderdompeling in de IBM
Om zo goed mogelijk aan de specifieke behoeften 
van de IBM en haar geïnterneerden te voldoen, 
werkte de SES samen met het team van het project 
handicaps en gezondheid van de Association de 
Recherche et d’Action en faveur des Personnes 
Handicapées (vzw ARAPH). Zij overlegden 
meermaals met de zorgequipe van de IBM en 
woonden verschillende activiteiten bij in de inrichting. 
De bedoeling was om vertrouwd te raken met de 
inrichting en met haar patiënten en een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de bevolking van de 
IBM om een passende activiteit voor te stellen. 

Module ‘koffiepauze’
Zij werkten de module ‘koffiepauze’ uit die zich 
niet alleen richt op psychotrope middelen, maar op 
alle soorten van verslaving. Op die manier konden 
meer patiënten deelnemen en stigma’s worden 
voorkomen. De naam van de module weerspiegelt 
de werkfilosofie.

Dialoog en reflectie
De module ‘koffiepauze’ wil ruimte bieden voor 
dialoog en reflectie rond problematisch druggebruik 
om op die manier de risico’s te verlagen. In de 
praktijk betekent dit problematisch gebruik kunnen 

omschrijven en erkennen, iedereen de mogelijkheid 
bieden om over zijn eigen problematisch gebruik na 
te denken en mogelijk verslavende middelen en/of 
gedragingen kunnen identificeren. Het moet echter 
ook ontspannen, educatief en ludiek blijven. 

Op 6 oktober 2015 werd de module voorgesteld 
tijdens een informatiesessie. Er werden twee 
kortfilms vertoond rond verslaving. De betrokken 
patiënten konden zich vervolgens inschrijven voor de 
sessie van 20 tot 26 oktober 2015, waarbij iedere 
dag een activiteit van anderhalf uur was gepland. 
Zeven patiënten volgden de volledige module. Het 
succes van die module leidde tot nieuwe denkpistes 
concrete perspectieven voor de organisatie van 
dezelfde module in het andere woonpaviljoen van de 
IBM. 

Sensibilisering over risico’s van 
druggebruik
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Bewustmakingsproject in Vorst

Ontstaan van het project
Naar aanleiding van een incident en het nog steeds 
aanwezige probleemgebruik besliste de Lokale 
Stuurgroep Drugbeleid (LSGD) van de gevangenis 
in Vorst om samen met de bevoegde Brusselse 
diensten een bewustmakingsproject te organiseren 
over de risico’s van druggebruik. De gedetineerden 
onder substitutiebehandeling en/of druggebruikers 
worden voortaan in een specifieke sectie geplaatst 
die  gemiddeld een twintigtal gedetineerden telt.

De vzw’s Modus Vivendi en Transit staan als 
externe diensten in voor de bewustmaking over 
de risico’s van druggebruik en de middelen om 
die te verminderen. Zij namen dan ook het project 
‘achtste links’ voor hun rekening. Het Centraal 
Aanmeldingspunt voor oriëntatie en begeleiding, 
Cap-Iti en het Reseau hépatite C hebben zich ook 
bij hen gevoegd.

De algemene doelstellingen van het project zijn om 
de kennis van de gebruikers over de risico’s van 

drugs te verbeteren, gedragswijzigingen ten aanzien 
van die risico’s te bevorderen en mee te werken aan 
de verbetering van een gunstig kader voor gedrag 
dat risico’s vermindert.

Ontmoetingen in het cellencomplex
Concreet werden de deuren van de cellen geopend 
voor (twee) gesprekspartners zodat zij met de 
gedetineerden konden praten over drugs, de 
risico’s hiervan en de invloed op hun gezondheid 
en dit zonder taboes en in alle vertrouwen. Het 
was de eerste keer dat externe diensten in alle 
Franstalige gevangenissen de toelating kregen 
om de gedetineerden in hun cel te ontmoeten 
om die thema’s aan te kaarten (buiten het kader 
van een onderzoek). Doordat  de gesprekken op 
cel plaatsvonden, konden ze gemakkelijker met 
elkaar praten dan in het striktere kader van de 
spreekruimte. Er wordt ook nauw samengewerkt 
met de penitentiaire beambten die op die sectie 
werken. De externe diensten hebben hen regelmatig 
ontmoet om hen aanvullende informatie te geven en 
de richting of de hulp die zij aan de gedetineerden 
kunnen geven, te verbeteren. 

Dankzij een optimale samenwerking tussen het 
gevangenispersoneel en de externe diensten en 
door de sterke interesse van de gedetineerden 
voor de gespreksmomenten, werd het project 
verankerd in 2015 en vinden sindsdien maandelijkse 
ontmoetingen plaats tussen de gedetineerden 
en de vertegenwoordigers van de diensten en dit 
met de ondersteuning van de Lokale Stuurgroep 
Drugs en het volledige personeel. Het is bovendien 
opengesteld voor andere diensten.
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Samenwerking Noorderkempen  
voor ziekenhuisopnames 

Sinds december 2015 beschikt de gevangenis in Hasselt over een eigen drugvrije afdeling 
naar het voorbeeld van de gelijkaardige afdeling in het penitentiair complex in Brugge. De 
gedetineerden die hier op eigen initiatief verblijven, krijgen zo de kans om hun detentie in een 
omgeving zonder drugs door te brengen. 

Regime
De afdeling biedt plaats aan 40 gedetineerden, 
zowel beklaagden als veroordeelden. Momenteel 
verblijven hier al een 25-tal gedetineerden. Hun 
activiteiten zijn zo goed mogelijk gescheiden van 
de activiteiten voor de overige gedetineerden in de 
gevangenis. Zo hebben zij een aparte ruimte voor 
hun wandeling en andere bezoekmomenten. Zij 
werken halftijds in een werkhuis, afgescheiden van 
de rest van de gedetineerden.

De gedetineerden kiezen er vrijwillig voor om 
op de afdeling te verblijven en verklaren zich via 
een contract akkoord met de leefregels. Dat 
betekent onder andere dat ze instemmen om 
urinecontroles te ondergaan. In hun dagelijkse 
leven is veel aandacht voor structuur en regelmaat, 
verantwoordelijkheidszin, vorming en sport. Zij 
hebben, op een georganiseerde manier, de nodige 
bewegingsvrijheid op de afdeling en kunnen 
deelnemen aan activiteiten in de ontspanningszaal, 
in de keuken of aan cardiotraining te doen. De 
vormings- en ontspanningsactiviteiten worden 
nog verder uitgebouwd in samenwerking met de 
beleidscoördinator van de Vlaamse Gemeenschap.

Begeleiding
Voor de psychologische ondersteuning werkt 
de gevangenis samen met de Therapeutische 
Gemeenschap Katarsis die wekelijks een 
therapeutische activiteit in groep aanbiedt 
en met het Centrum voor Alcohol- en andere 
Drugproblemen dat individuele begeleiding 

voorziet. Ook medewerkers van de Vereniging 
voor Geestelijke Gezondheidszorg en Justitieel 
Welzijnswerk begeleiden de gedetineerden die 
dit vragen op individuele basis. Anders dan in de 
drugvrije afdeling in Brugge is substitutiebehandeling 
met methadon of suboxone toegelaten.Psycho-
farmaca zijn echter niet toegestaan, behalve op 
psychiatrische indicatie.

Personeel
De penitentiair bewakingsassistenten op de 
afdeling stelden zich vrijwillig kandidaat om er te 
werken en volgden een tweedaagse opleiding 
die in samenwerking met de Therapeutische 
Gemeenschap Katarsis en het Centrum voor 
Alcohol- en andere Drugproblemen werd 
gegeven. De geïnteresseerden konden ook 
gedurende twee dagen de dagelijkse werking volgen 
in de Therapeutische Gemeenschap Katarsis.

Voorwaarden voor opname 

• voldoende kennis van het Nederlands

• aanvaardbaar detentiegedrag

• geen veroordeling voor zedenfeiten

• geen zware psychiatrische problematiek

Drugvrije afdeling in Hasselt
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De praktische organisatie en de bewaking in het 
ziekenhuis bij de opname van een gedetineerde 
is geen sinecure voor gevangenissen. Om dit 
aspect van detentie te optimaliseren, engageren 
de gevangenissen van Hoogstraten, Merksplas, 
Turnhout en Wortel zich om intensiever 
samen te werken. Een vlotter verloop van de 
ziekenhuisopnames en een efficiëntere inzet 
van de beschikbare middelen waren daarbij de 
belangrijkste drijfveren. 

Duidelijke afspraken
Om de ziekenhuisopnames van gedetineerden beter en 
efficiënter te laten verlopen, slaan de gevangenissen in de 
Noorderkempen voortaan de handen in elkaar. Ze maakten 
niet alleen afspraken over het zo efficiënt mogelijk inzetten 
van hun personeel en middelen om de opnames te regelen 
en de bewaking te garanderen, maar sloten ook een formeel 
samenwerkingsakkoord met het AZ Turnhout waartoe de 
plaatselijke ziekenhuizen St. Jozef en St. Elisabeth behoren.  

Gedurende twee jaar vonden tal van overlegmomenten 
plaats tussen vertegenwoordigers (directie, medische 
dienst, bewakingspersoneel) van de vier Kempense 
gevangenissen en de beleidsverantwoordelijken van de 
Turnhoutse ziekenhuizen. Het resultaat is een akkoord 
met duidelijke afspraken over de bewakingsmodaliteiten in 
het ziekenhuis, over het gebruik van een aantal faciliteiten 
(parking, maaltijden, enz.) en over de communicatie 
tussen de verschillende partners. Meer specifiek gaat het 
bijvoorbeeld over de voorziene veiligheidsmaatregelen 
in de ziekenhuiskamer en het operatiekwartier, over de 
verschillende bewakingstaken en verantwoordelijkheden van 
de penitentiair bewakingsassistenten, over de bezoekregeling 
voor opgenomen gedetineerden, over het beroepsgeheim 
en over de informatieuitwisseling tussen gevangenissen 
en ziekenhuizen. Vaste coördinatie- en contactpersonen 
binnen het ziekenhuis en de inrichtingen bij de opnames 
van gedetineerden en bij problemen zijn ten slotte ook een 
pluspunt naar samenwerking toe. 

Efficiënter middelenbeheer 
De samenwerking tussen de gevangenissen komt niet 
alleen de ziekenhuisbewaking ten goede, maar leidt ook 
tot een evenredige en efficiëntere inschakeling van de 
personele middelen van de inrichtingen. De keuze voor een 
werkstructuur van gedelokaliseerd middelenbeheer maakt 
het mogelijk om beter af te stemmen op de economische 
realiteit. 

Samenwerking Noorderkempen  
voor ziekenhuisopnames 
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Dankzij het informaticaprogramma Consult Online kunnen beklaagden voortaan hun 

onderzoeksdossier raadplegen vanuit de gevangenis. Het programma is momenteel beschikbaar  

in vijf inrichtingen. Op termijn zullen de andere gevangenissen volgen. 

Beperkte en beveiligde toegang
In de gevangenissen in Arlon, Marche-en-
Famenne, Vorst, Berkendael en Sint-Gillis kunnen 
personen in voorlopige hechtenis sinds 2015 
toegang krijgen tot hun onderzoeksdossier zonder 
daarvoor de inrichting te moeten verlaten. Met 
een gebruikersnaam die de beklaagden krijgen 
van de onderzoeksrechter kunnen ze inloggen 
en hun dossier bekijken op een computer die om 
veiligheidsredenen speciaal voor Consult Online is 
voorbehouden. De gebruikersnaam is maximaal 
vierentwintig uur geldig, maar de geldigheid kan 
verschillende keren worden verlengd. Dat biedt de 
mogelijkheid om beklaagden toegang te verlenen 
vóór elke verschijning, uiteraard met respect voor de 
wettelijke termijn voor de ‘klassieke’ raadpleging. 

Tal van voordelen
Dankzij Consult Online moeten het Veiligheidskorps 
en de politiediensten niet langer personeel en 
middelen inzetten om gedetineerden die hun 
dossier willen inkijken naar het gerechtsgebouw 
over te brengen. Dat betekent een enorme 
verbetering, zowel wat betreft veiligheid als tijd- en 
kostenefficiëntie. Ook het risico op ontsnappingen 
wordt zo kleiner. Er zijn ook veel voordelen voor 
de gedetineerden zelf. Consult Online biedt hen 
het comfort om voortaan hun dossier zonder 
enige tijdsbeperking en in alle vertrouwelijkheid te 
raadplegen.

Onderzoeksdossier raadplegen  
in de gevangenis
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Veiligheid is en blijft een prioriteit voor het DG EPI. In 2015 werd in verschillende Nederlandstalige 

gevangenissen het moderne en effi ciënte communicatie- en veiligheidssysteem van het merk 

ICOM geïnstalleerd. De investering in ICOM is op zich geen nieuw gegeven want de Franstalige 

gevangenissen zijn al langer met het systeem uitgerust.

Meer zekerheid in crisissituaties
Het ICOM-systeem bestaat uit walkietalkies 
die de meeste gevangenismedewerkers altijd 
bij zich dragen. Ze kunnen er niet alleen mee 
communiceren, maar dankzij locatietechnologie 
bepalen de toestellen ook hun positie in de 
inrichting. De walkietalkies worden centraal 
gemonitord door operatoren op basisposten in de 
inrichting. Zij volgen de bewakingsassistenten tijdens 
hun rondes in de gevangenis op een plattegrond. 
Er kunnen ook rapporten over de gevoerde 
communicaties, pointages en incidenten worden 
opgevraagd. 

ICOM versterkt de veiligheid binnen de inrichting 
en vooral van het personeel. Zij kunnen hun taken 
beter coördineren terwijl ze in beweging zijn en bij 
incidenten is er sneller hulp ter plaatse. 

Leren werken met ICOM-walkies
Kort nadat een gevangenis is uitgerust met ICOM 
organiseert het opleidingscentrum voor penitentiair 
personeel (OCPP) een opleiding op maat om 
personeelsleden binnen die inrichting te leren 
werken met het materiaal. De opleiding focust zich 
op twee doelgroepen: de walkietalkiegebruikers 
en de operatoren die de basisposten bemannen. 
Het OCPP werkte voor hen een gedetailleerde 
handleiding uit met tal van screenshots en foto’s die 
tijdens de opleiding als leidraad dienst doet.

De opleiding van de walkietalkiegebruikers werkt 
op basis van een train-the-trainer principe. Het 
OCPP leidt per inrichting een aantal medewerkers 
op als coach die op hun beurt instaan voor de 
training van hun collega’s in de gevangenis. Om 
die kennisoverdracht te ondersteunen, krijgen de 
coaches ook diverse tools ter beschikking.

Tijdens de opleiding oefenen de cursisten in het 
gebruik van de walkietalkie waarbij zowel de 
basismogelijkheden aan bod komen als de manier 
waarop ze hun rondes in de inrichting correct 
moeten registreren met het materiaal. Het OCPP 
biedt bovendien aan de inrichtingen de mogelijkheid 

om hun veiligheidsprocedures in het kader van 
ICOM uit te schrijven en onmiddellijk te testen in een 
professionele leeromgeving.

Planning
In oktober 2015 vond de eerste opleidingssessie 
plaats voor de coaches en de operatoren van de 
gevangenis in Dendermonde. Ondertussen is ook 
het personeel van de gevangenissen in Mechelen, 
Hoogstraten, Brugge en Berkendael opgeleid. Sint- 
Gillis en Hasselt zijn als volgende aan de beurt. 

Investeren in veiligheid met ICOM

ICOM vs. DECT
ICOM is niet het enige communicatie- en 
veiligheidssysteem dat gebruikt wordt in de 
gevangenissen. Sommige gevangenissen zijn 
uitgerust met DECT-technologie gebaseerd 
op telefonie (en niet radiofonie zoals bij 
ICOM). Hoewel ze op een andere manier 
werken, garanderen beide systemen uiteraard 
eenzelfde niveau van veiligheid.  
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Naar aanleiding van de beslissing van de federale overheid om in de periode tussen 2015 en 2019 
10% te besparen op personeelsmiddelen, werd in de gevangenissen het rationaliseringsproject 
‘Anders werken’ opgestart. 

Principes en randvoorwaarden
Het basisprincipe van het project rationalisering 
houdt in dat gezocht wordt naar een ‘andere’ manier 
om de beperktere personeelsmiddelen in te zetten 
waarbij toch een rechtvaardige en humane detentie  
wordt nagestreefd. Er is ook ruimte voor een meer 
dynamische invulling van het takenpakket van de 
personeelsleden. Statische posten worden in het 
model zoveel mogelijk vermeden. 

Hoed-model
Er werd gewerkt met het zogenaamde ‘hoed-
model’, dat uitgaat van een concentratie van taken, 
opdrachten en activiteiten binnen een welomlijnd 
deel van de dag. Dat betekent, waar mogelijk, een 
verschuiving van de opdrachten van de vroege en 
late shiften in de gevangenissen om die meer te 
concentreren op de dagshift. 

Het ‘hoed-model’ maakt een onderscheid 
tussen noodzakelijke veiligheidsposten 
(onderste laag), noodzakelijke posten voor 
logistieke ondersteuning (tweede laag) en 
regimeondersteunende posten (bovenkant hoed). 
De strikt noodzakelijke veiligheidsposten zijn de 
posten zonder dewelke de gevangenis niet kan 
openen of sluiten. De noodzakelijke logistieke 
posten bieden ondersteuning en zijn nodig om 
de basisregimeactiviteiten en de belangrijkste 
basisbewegingen voor te bereiden. De andere lagen 
bevatten tenslotte zowel de regimeposten als andere 
posten waaronder bewegingen, regime, activiteiten 
en hotelfunctie. Ook de nachtcontroles werden 
herzien: enkel voor gedetineerden onder bijzondere 
bewaking (met risico op zelfmoord of omwille van 
andere maatregelen) blijven de nachtelijke visuele 
controles behouden. In alle andere gevallen worden 
de visuele controles vervangen door auditieve 
controles. 

Aan de besparingsoefening werden enkele 
randvoorwaarden gekoppeld. Zo moet het regime 
voor gedetineerden maximaal worden behouden, 
mag de werklast van het personeel niet verhogen 
en moet de veiligheid gegarandeerd zijn. Omdat de 
organisatie van het werk wordt verschoven van de 
vroege en late shiften naar de dagdiensten, werd 
tijdens de onderhandelingen overeengekomen 
om een flexipremie te voorzien om loonverlies te 
vermijden voor de dagdiensten. De duur van een 
dagdienst zal 8u30 in plaats van 8u00 zijn voor het 

bewakings-, technisch en medisch personeel.

Binnen DG EPI werd zowel een begeleidingscomité 
rationalisering als een expertengroep voor 
de regio’s Noord en Zuid opgericht om de 
rationaliseringsoefening voor te bereiden en te 
begeleiden.

Begeleidingscomité rationalisering
Om de rationaliseringsoefening in alle gevangenissen 
op uniforme wijze uit te voeren, bepaalde het 
begeleidingscomité objectieve criteria. Dat comité 
ondersteunt ook de tweetalige expertengroep. 
In oktober 2015 keurde het begeleidingscomité 
zowel de algemene als de specifieke criteria 
goed die tijdens de oefening gebruikt worden. 
Algemene criteria zijn bijvoorbeeld de infrastructuur 
en de grootte van de inrichting, de looplijnen, 
de toestand van de veiligheidsinstallaties en 
het type gedetineerden dat er verblijft. De meer 
specifieke criteria gaan onder andere over de 
overbevolkingsgraad van de inrichting, de mobiliteit 
en de aanwezigheid van een genees- en heelkundig 
centrum.

Expertengroep
De tweetalige expertengroep bestaat uit leden van 
het management (beide regionale directies), twee 
experten in dienstplanning en kaderberekening en 
een expert Personeel & Organisatie. De groep gaat 
in alle inrichtingen langs om, samen met een lokale 
werkgroep, de lokale rationaliseringsoefening te 
maken.

De uitvoering van de oefeningen verloopt in 
verschillende stappen en neemt een aantal dagen in 
beslag. Iedere oefening start met een analyse door 
de expertengroep van de documenten die door 
de gevangenis worden aangeleverd. De resultaten 
uit die analyse worden meegenomen doorheen de 
gesprekken in het kader van de lokale oefening 
in de inrichting. In een tweede fase wordt een 
bezoek gebracht aan de gevangenis om een reeks 
elementen over de infrastructuur en de werking 
van de gevangenis in kaart te brengen. Vervolgens 
maken de lokale werkgroep en de expertengroep de 
theoretische oefening in de gevangenis. Ten slotte 
maakt de expertengroep een rapport op over de 
gemaakte oefening. 

Project ‘Anders werken’
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Tijdspad
Tijdens de vergadering van 19 oktober 2015 
gaf het Hoger Overlegcomité haar principiële 
goedkeuring voor de uitvoering van de 
rationaliseringsoefeningen in alle penitentiaire 
inrichtingen. De oefeningen werden vervolgens 
gestart. De gevangenissen van Ittre, Hasselt en 
Leuven-Hulp kregen als eerste bezoek van de 
expertengroep. De overige gevangenissen werden 
ingepland vanaf januari 2016. Tijdens deze periode 
koppelt de expertengroep regelmatig terug aan 
het begeleidingscomité over de reeds gemaakte 
oefeningen.

De validatiefase zal volgen eens de theoretische 
oefeningen afgerond zijn. Het begeleidingscomité en 
het Hoger Overlegcomité zullen dan alle oefeningen 
en de gevolgen ervan bespreken om een defi nitief 
akkoord te sluiten. 

Extra personeel 
voor de ondersteuning 

van alle activiteiten
gedetineerden

Personeel voor de basisbewegingen
(wandeling, werkhuizen, paleizen, ...)

Logistieke posten 6u-14u en 14u-22u

Noodzakelijke veiligheidsposten 6u-14u en 14u-22uNachtdienst Nachtdienst

Hoed-model
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2015 was voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent het jaar van de opstart nadat 
het centrum in 2014 officieel opende. De basis werd gelegd om continue en kwalitatieve zorg voor 
geïnterneerden te garanderen en om een therapeutisch en activiteitenaanbod uit te bouwen. Het 
jaar stond ook grotendeels in het teken van de instroom en de opname van geïnterneerden vanuit 
de gevangenissen. Nadat eind 2014 de eerste patiënten toekwamen, zijn een dik jaar later alle 264 
plaatsen opgevuld. 

Gefaseerde opvulling 
Om de opvulling van het FPC zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen, werd gekozen voor een geleidelijke 
instroom van geïnterneerden en dit op basis van 
een instroomschema dat het FPC samen met het 
DG EPI en met de Commissies tot Bescherming van 
de Maatschappij (CBM) uitwerkte. Voor de eerste 
200 opnames werd per CBM bepaald hoeveel 
geïnterneerden er overgebracht konden worden en 
binnen die groep hoeveel per hoofdproblematiek 
(psychose, persoonlijkheidsstoornis en mentale 
beperking). 

Wachtlijstbeheer
De opvulling van de resterende 64 plaatsen 
gebeurde chronologisch op basis van de 
plaatsingsbeslissing van de CBM. De eerstvolgende 
patiënt was hij die het langst op de wachtlijst stond, 
ongeacht de CBM waaronder hij valt of zijn profiel. 
Dit principe geldt ook als uitgangspunt voor de 
volgende opnames na volledige bezetting en laat 
toe om plaatsen objectief en rechtvaardig toe te 
wijzen. Uitzonderingen zijn mogelijk wanneer de 
opname van een bepaalde patiënt prioritair en 
noodzakelijk is voor zijn welzijn en voor de veiligheid. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om de heropname van 
een geïnterneerde voor wie een verderzetting 
van zijn behandeling in het FPC nodig is of om 
geïnterneerden voor wie een langer verblijf in de 
gevangenis bijzonder nefast zou zijn. 

Plaatsen opgevuld in Forensisch 
Psychiatrisch Centrum in Gent

Procedure

De Commissies tot Bescherming van de 
Maatschappij (CBM) bepalen hoe en in 
welke setting een interneringsmaatregel 
wordt uitgevoerd. Zij kiezen de penitentiaire 
zorginrichting of ambulante omkadering waar 
een geïnterneerde zal verblijven en beslissen 
ook over overplaatsingen. Het is dus de CBM 
die beslist wie naar het FPC gaat. 

Het FPC 
Het FPC biedt aangepaste opvang aan 
geïnterneerden. Dat zijn mensen met een 
psychiatrische aandoening of mentale 
beperking die een misdrijf hebben gepleegd. 
Het centrum richt zich tot geïnterneerden met 
een verhoogd recidiverisico op het plegen van 
zwaarwichtige feiten en tot geïnterneerden die 
een high security setting nodig hebben. Door 
een gebrek aan aangepaste opvangplaatsen 
verblijven velen onder hen in gevangenissen, 
hoewel ze daar niet thuishoren. In het 
FPC krijgen ze aangepaste therapie en 
psychiatrische begeleiding in een sterk 
beveiligde omgeving. 
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In de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij in Paifve kunnen geïnterneerden 
sinds maart 2015 tweewekelijks deelnemen aan 
een relaxatieworkshop. De activiteit vindt elke 
week afwisselend plaats voor de geïnterneerden 
op de celafdeling en voor zij die in het 
gemeenschapspaviljoen verblijven. Tijdens de 
workshop begeleidt een lesgever van de dienst 
Justitieel Welzijnswerk de deelnemers tijdens 
verschillende relaxatie-, ademhalings- en  
sofrologieoefeningen. 

De geïnterneerden leren beter luisteren naar hun 
lichaam, stressveroorzakende situaties herkennen 
en, meer algemeen, elke dag serener door het 
leven gaan. Binnen een detentieomgeving die 
bij velen gevoelens van angst oproept, is de 
relaxatieworkshop een moment van ontspanning 
waarin ze alles even kunnen loslaten. Om het 
therapeutisch project van de geïnterneerden niet 
in gevaar te brengen, wordt de kandidatenlijst voor 
de workshop steeds voorgelegd aan het medisch 
comité van de inrichting dat de deelname valideert. 

Aandacht voor geïnterneerden situeerde zich in 2015 op twee fronten. Behalve de inspanningen 
om voor zoveel mogelijk onder hen geschikte opvang in het FPC Gent te voorzien, investeerde het 
DG EPI ook in het zorgtraject en -aanbod voor geïnterneerden die binnen de gevangenismuren 
verblijven. De inrichting tot bescherming van de maatschappij in Paifve en de gevangenis in 
Turnhout lanceerden initiatieven om de detentie van deze kwetsbare groep te humaniseren en 
kwaliteitsvoller te maken. 

Kwaliteitsvollere detentie  
voor geïnterneerden

Relaxatieworkshop in Paifve
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In de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij (IBM) in Paifve speelt elke 
geïnterneerde voortaan de hoofdrol in 
zijn therapeutisch plan. Door het gebruik 
van een therapeutisch contract engageert 
hij zich om aan een reeks doelstellingen 
te werken die de zorgequipe samen met 
hem uitwerkte. Op die manier is iedereen 
zich bovendien bewust van zijn rol in het 
interneringstraject.    

Zinvol interneringstraject 
De zorgequipe van de IBM in Paifve werkte een 
nieuwe multidisciplinaire procedure uit waarmee 
voor elke geïnterneerde van de inrichting duidelijke 
doelstellingen konden worden vooropgesteld in 
overeenstemming met zijn profiel. De geïnterneerden 
zelf spelen hierin een actievere rol en zijn 
voortaan meer betrokken bij het opstellen van 
hun behandelplan. De zorgequipe bepaalt samen 
met hen en op basis van hun profiel waar ze aan 
moeten werken en hoe ze dat moeten doen. 
Zowel de therapeutische doelstellingen als de 
middelen om die te realiseren worden vastgelegd 
in een zogenaamd therapeutisch contract dat de 
psychiater moet valideren en de geïnterneerde zelf 
moet ondertekenen. Door het contract aan te gaan,  
stemt hij ermee in om de hoofdrolspeler van zijn 
interneringstraject te zijn. 

De therapeutische doelstellingen en 
middelen worden bepaald op basis van 
onderzoeksbevindingen uit het dossier van 
de geïnterneerde (criminologische aspecten, 
psychopathologische aspecten, enz.) en 
observatieresultaten. Mogelijke doelstellingen 

zijn bijvoorbeeld in gemeenschap kunnen leven, 
impulsiviteit kanaliseren of angst beheersen om 
buiten te komen. Een voorbeeld is de deelname 
aan groepsactiviteiten waarbij de geïnterneerde 
moeilijkheden noteert in een schrift en die nadien 
bespreekt met zijn gesprekspartners. 

Gemeenschappelijke gedragslijn
Dankzij het therapeutisch contract is niet alleen de 
geïnterneerde zelf zich meer bewust van zijn rol, 
maar weten andere betrokken partners binnen de 
inrichting ook duidelijk waaraan zij moeten werken 
met de geïnterneerde en kunnen zij coherent 
handelen in zijn belang. Het contract is als het ware 
een gemeenschappelijke gedragslijn die ervoor zorgt 
dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Het is 
ook gelinkt aan het re-integratieproject dat samen 
met de psychosociale dienst wordt uitgewerkt. 

Continuïteit door referentiepersoon
Voor elk therapeutisch plan is er één referentie-
persoon. Dat is de psycholoog die verantwoordelijk 
is voor het dossier van de geïnterneerde. Hij staat 
in voor de coördinatie van de follow-up en de 
communicatie tussen de verschillende partners, 
waaronder de zorgequipe, de psychosociale dienst, 
enz. Hij volgt de geïnterneerde tijdens het volledige 
proces, ongeacht veranderingen die zich tijdens 
de internering kunnen voordoen (zoals de verhuis 
naar een nieuwe afdeling). Met veranderingen 
wordt uiteraard wel rekening gehouden. Binnen elk 
therapeutisch plan is een evaluatieperiode voorzien 
waarna aanpassingen en toevoegingen mogelijk zijn. 

Individueel therapeutisch plan in Paifve
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De gevangenis in Turnhout zet zich al jaren in voor 
de vele geïnterneerden die er verblijven. In 2015 
waren dat er gemiddeld 93 op een gemiddelde 
gevangenispopulatie van 260. De inrichting 
investeert daarbij zowel in vernieuwende initiatieven 
om de uitstroom van geïnterneerden naar externe 
zorginstellingen te verbeteren als in projecten die het 
zorgaanbod in de gevangenis zelf ten goede komen. 

In 2015 lanceerde de gevangenis het celbezoek 
voor en door geïnterneerden. Concreet houdt dat 
in dat geïnterneerden op vleugels A en B elkaar op 
welbepaalde tijdstippen op cel kunnen bezoeken. 
Uiteraard zijn er bepaalde regels aan verbonden. 
Elke geïnterneerde kan wekelijks maximum 
driemaal bezoek ontvangen of op bezoek gaan en 
het bezoek beperkt zich tot twee geïnterneerden 
per cel. Geïnterneerden moeten zelf het bezoek 
aanvragen door een formulier in te vullen, waarna 
de gevangenisdirectie al dan niet haar akkoord 
geeft. Tijdens het bezoek mogen zij een beperkt 
aantal voorwerpen meenemen, wat hen toelaat om 
bijvoorbeeld samen een dvd te bekijken, een spel te 
spelen of een cd te beluisteren. 

Het celbezoek is een van de initiatieven die de 
gevangenis neemt om de detentieomstandigheden 
van geïnterneerden te verbeteren en om de 
eenzame opsluiting van deze groep te doorbreken. 
De bezoeken geven de geïnterneerden bovendien 
de mogelijkheid om hun sociale vaardigheden bij te 
schaven, een beter inzicht te krijgen in hun eigen 
gedrag en om vertrouwen op te bouwen, wat hen 
ten goede komt in hun zorgtraject. 

Geïnterneerden 
bezoeken elkaar in 
Turnhout
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Automatiseren
Het dossier van personeelsleden die door ziekte 
in disponibiliteit worden gesteld of die verlof om 
dwingende redenen aanvragen, wordt voortaan 
elektronisch beheerd. Dat gebeurt via de 
informaticatool DocPnO, die de dienst Personeel 
& Organisatie (P&O) samen met de dienst ICT 
ontwikkelde. 

DocPnO zorgt er niet alleen voor dat P&O-
medewerkers binnen eenzelfde tool een uniform 
werkproces volgen en met dezelfde standaard 
modelbrieven werken maar de applicatie 
automatiseert ook een reeks tijdsrovende 
administratieve handelingen die nodig zijn in de 
afhandeling van de dossiers. Het gaat onder meer 
om de opmaak, de (elektronische) ondertekening 
en het versturen naar de inrichting van het besluit 
waarin een personeelslid officieel in disponibiliteit 
wordt gesteld. Dankzij een link met de 
personeelsdatabank beschikken de 
dossierbeheerders bovendien steeds 
over correcte persoonsgegevens 
en worden die gegevens ook 
automatisch geüpdatet. 

Tijdswinst en minder 
fouten
De automatisering via DocPnO leidt 
tot een correctere, efficiëntere en 
uniforme uitvoering van taken die 
zo goed als dagelijks verschillende 
malen worden uitgevoerd. Een hele 
verbetering tegenover de vroegere 
werkmethode waarbij medewerkers 
meerdere keren dezelfde informatie 
in verschillende documenten en 
databanken moesten invoeren, met 
een hogere foutenmarge en tijdsverlies 
als gevolg. Groot pluspunt is ook 
de verhoogde transparantie in de 
behandeling van de dossiers, zowel 
binnen de dienst zelf als naar de 
personeelsleden en andere diensten 
toe. 

Van DocMaZi tot DocPnO
Het was een idee van een medewerker van 
de personeelsdienst zelf dat heeft geleid tot 
DocPnO. Hij ontwikkelde enkele jaren geleden 
op eigen initiatief een tool om automatisch 
disponibiliteits-besluiten te genereren op basis van 
een Excelbestand. De tool kreeg de toepasselijke 
naam DocMaZi, Document Maladie – Ziekte. De 
personeelsdienst bouwde erop voort, definieerde 
de workflow in Access, centraliseerde alle gegevens 
in deze betrouwbare databank en zorgde voor de 
nodige link met de personeelsdatabank. DocMaZi 
werd zo DocPnO. De naamsverandering was nodig 
omdat de tool nu, naast ziektedossiers, ook wordt 
gebruikt om aanvragen tot verlof om dwingende 
redenen automatisch te behandelen en het is de 
bedoeling om op termijn ook nog andere materies 
in DocPnO te integreren (arbeidsongevallen, types 
verloven, enz.).  

Personeelsdossiers  
elektronisch en efficiënt beheren
Het papieren personeelsdossier achterwege laten en volop inzetten op digitalisering, dat is de 
idee op lange termijn binnen het DG EPI. Met de informaticatool DocPnO zet de personeelsdienst 
alvast een flinke stap in de goede richting. Het elektronisch beheer van de dossiers van zieke 
personeelsleden die in disponibiliteit worden gesteld, vereenvoudigt het werk van de P&O-
dossierbeheerders en zorgt voor een betere dienstverlening. 
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In het najaar van 2015 startte in het Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel de 
basisopleiding voor morele en geestelijke raadslieden in de Nederlandstalige gevangenissen. 
De bedoeling van de basisopleiding was om de raadslieden algemene kennis over het 
gevangeniswezen mee te geven zodat zij die kunnen gebruiken in de dagelijkse bijstand aan 
gedetineerden. 

Bijstand aan gedetineerden
De morele en geestelijke raadslieden van de 
erkende erediensten in België bieden geestelijke, 
religieuze of morele steun aan gedetineerden in 
de gevangenissen. Het is van groot belang dat 
zij voldoende op de hoogte zijn van de werking 
van een gevangenis en de gevoeligheden die 
hierbij komen kijken. Hen een basisopleiding 
bieden over het gevangeniswezen komt hieraan 
tegemoet. De raadslieden nemen samen deel aan 
de vierdaagse opleiding die werd ontwikkeld door 
het opleidingscentrum in samenwerking met de 
coördinatoren van de verschillende strekkingen en 
de regionale directie.

Programma 
Het programma focust op alle basiskennis die 
vereist is om als ‘werknemer zonder penitentiaire 
voorkennis’ de functie van moreel en geestelijk 
consulent uit te oefenen in een gevangenis. 

De belangrijkste elementen uit de opleiding zijn: 
de missie en organisatie van het DG EPI, de 
deontologische code van de personeelsleden, 
de bijzondere taken en opdrachten van de 
penitentiaire bewakingsassistenten, de belangrijkste 
veiligheidsprocedures, de psychologie van de 
delinquent, een overzicht van het gerechtelijk 
parcours en de belangrijkste aspecten van de 
basiswet voor gedetineerden waarin hun rechten 
en plichten worden beschreven. Tegen eind 2015 
waren 30 raadsleden opgeleid.

Franstalige raadslieden
Het Franstalige opleidingscentrum werkte in 
2014 al een opleiding op maat uit van vier dagen 
voor de morele en geestelijke raadslieden in de 
gevangenissen. Net zoals regio Noord deden zij dit 
in samenwerking met de Interlevensbeschouwelijke 
Raad van Bevoegde Instanties inzake de religieuze 
en niet-confessionele morele bijstand in de 
gevangenissen.

Gevangenisopleiding voor morele en 
geestelijke raadslieden
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Muren worden deuren
Het doel van het project is om 
onderwijsmethodieken, tools en instrumenten te 
ontwikkelen die hulpverleners in staat stellen om 
gedetineerden te begeleiden bij hun keuze om een 
gepaste opleiding te kiezen binnen het opleidings- 
of onderwijsaanbod in de gevangenis. Bovendien 
ondersteunen zij de gedetineerden tijdens hun 
gecertifi ceerd leertraject. 

Het pilootproject in Brugge kwam tot stand 
dankzij een samenwerking tussen het penitentiair 
complex, het onderwijsconsortium Webros en 
het volwassenenonderwijs van de hotelschool 
Spermalie met de steun van het Europees Sociaal 
Fonds. 

Grootkeuken als leslokaal
Zestien gedetineerden konden de opleiding 
tot grootkeukenmedewerker volgen en een 
diploma behalen. De opleiding vindt plaats in 
de grootkeuken van de gevangenis. Op die 
manier kunnen de gedetineerden hun opgedane 
vaardigheden en kennis gebruiken in hun 
toekomstige job in een grootkeuken van bedrijven, 
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, traiteurdiensten, 
enz.

De gedetineerden stapten in het project in oktober 
2014 en volgden 360 lesuren gespreid over 
zes maanden. Zij volgden, onder begeleiding 
van een opleidingscoach, zowel theorie- als 
praktijklessen om hun leerstof meteen te toetsen 
aan de werkomstandigheden in een bedrijf. De 
gedetineerden staan mee in voor de bereiding van 
meer dan 800 warme maaltijden per dag en leren 
de gerechten klaarmaken, garneren en opdienen. 
Belangrijk is dat zij beschikken over een goede 
leerhouding en verantwoordelijkheidszin, stipt en 
nauwgezet zijn en goed kunnen samenwerken met 
hun collega’s.

Onderwijskansen aan gedetineerden bieden is van cruciaal belang om hen succesvol te laten 
re-integreren na hun vrijlating. Wanneer de opleiding wordt gekoppeld aan een diploma, vergroot 
dat hun kansen nog meer om een job te vinden wanneer ze vrijkomen. In het penitentiair 
complex in Brugge loopt het project ‘Muren worden deuren’, waarbij een groep gedetineerden de 
gecertifi ceerde beroepsopleiding tot ‘grootkeukenmedewerker’ kunnen volgen. 

Brugse gedetineerden maken werk 
van hun toekomst
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Peterschap met sterren
Topchef Geert Van Hecke van 
driesterrenrestaurant ‘De Karmeliet’ 
was peter van het project. Op 12 mei 
ontvingen elf gedetineerden hun diploma 
‘grootkeukenmedewerker’. Twee ex-
gedetineerden hebben ondertussen een job 
gevonden in een grootkeuken dankzij de 
samenwerking met de VDAB.

De gevangenis in Gent beschikt sinds 2015 over 
een prikkelarme cel op de afdeling waar de meest 
zorgbehoevende geïnterneerden verblijven. Mannelijke 
gedetineerden (niet enkel geïnterneerden) die geagiteerd 
of onrustig zijn of kampen met zelfmoordgedachten, 
krijgen in de cel de gelegenheid om tot rust te komen 
in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels. De 
cel is ook bedoeld om te voorkomen dat gedetineerden 
heftig of agressief reageren in situaties waar de spanning 
oploopt maar waarbij zij niet naar een veiligheidscel 
hoeven te gaan. Zij kunnen naar de prikkelarme cel 
worden verwezen maar ook zelf vragen om een tijd in 
die cel te verblijven. 

De directie, de zorgequipe, de psychosociale dienst 
van de gevangenis, het bewakingspersoneel en vzw 
Centrum Obra werkten een procedure uit zodat het voor 
iedereen duidelijk is voor welke personen en in welke 
omstandigheden een verwijzing naar de prikkelarme 
cel is aangewezen, welk regime tijdens het verblijf 
van toepassing is en hoelang het verblijf zal duren. De 
meeste gedetineerden verblijven hier maar enkele uren 
om tot rust te komen. Dankzij de prikkelarme cel werkt 
de Gentse gevangenis aan een positieve en menselijke 
benadering van de gedetineerden.

Prikkelarme cel
in gevangenis Gent

Succes van beroepsopleidingen 
Heel wat gedetineerden hebben geen 
diploma secundair onderwijs op zak of missen 
belangrijke vaardigheden waardoor hun 
kansen op de arbeidsmarkt beperkt zijn. De 
meeste gevangenissen bieden daarom naast 
gewone opleidingen ook beroepsopleidingen 
aan gedetineerden. Zij worden geschoold 
tot metselaar, schilder, fi etsenhersteller, 
informaticus, enz. De gemeenschappen 
stellen de opleiders ter beschikking, de 
organisatie gebeurt door het Centrum voor 
Volwassenenonderwijs of VDAB en de Centrale 
Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid 
zorgt voor de logistieke en praktische 
elementen, zoals de lokalen, investeringen, enz. 

Handboek werkplekleren
De ontwikkelde onderwijsmethodieken en 
tools die tijdens het project zijn ontwikkeld, 
zijn gebundeld in het praktijkhandboek 
‘Geïntegreerde leertrajecten binnen detentie’. 
Het praktijkgerichte instrument kan een 
inspiratiebron zijn voor toekomstige projecten 
van werkplekleren binnen de gevangenismuren. 
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De gevangenis in Mechelen startte in 2015 met het project Happy Working. De bedoeling is om 
de personeelsleden te sensibiliseren rond personeelsgerelateerde thema’s en dit via affiches met 
positieve boodschappen om de werktevredenheid 
te optimaliseren. 

Cartoons
De werkgroep Happy Working in de gevangenis 
formuleert maandelijks een centrale boodschap 
rond een personeelsthema zoals ziekteverzuim en 
solidariteit met collega’s. Die boodschap wordt 
samen met een cartoon, van de hand van een 
penitentiair bewakingsassistent met tekentalent, 
op verschillende plaatsen in de gevangenis 
geafficheerd. Twee vaste typetjes, Norman 
en Bakman, geven op een ludieke manier de 
boodschap weer.  

Activiteiten
De werkgroep schakelt ook de affiches met 
bijhorende cartoons in om activiteiten aan te 
kondigen die de personeelsspirit boosten. Zo 
hebben zij in de refter en in vergaderzalen voor het 
personeel het bekende snoepgoed ‘neuzen’ gelegd 
en in de gevangenis affiches opgehangen met de 
boodschap die wijst op het belang dat ‘alle neuzen 
in dezelfde richting wijzen’. Daarnaast organiseerde 
de gevangenis ook teambuildings, zoals een 
wandeltocht waaraan ook familieleden van de 
personeelsleden deelnamen. 

Eerste reacties
De tekeningen op de affiches vertellen een verhaal 
en zijn voorzien van de nodige humor om de 
aandacht van de personeelsleden te trekken. Het feit 
dat de ‘huiscartoonist’ een van hun collega’s is, is 
een grote succesfactor. 

Opleiding deontologie
In de geest van het project Happy Working 
organiseerde de gevangenis bovendien, samen met 
het opleidingscentrum in Merksplas, een opleiding 
deontologie voor haar personeelsleden. Het doel 
van de opleiding was om hen te sensibiliseren over 
correct gedrag op de werkplek om zo ook het 
werkklimaat te verbeteren. 

Aandacht voor personeels- 
tevredenheid in Mechelen
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Het geïllustreerde en interactieve kinderboek ‘Als ik mis. De verhalen van Valentina’ is het 
sluitstuk van een schrijf- en illustratieproject dat startte in 2014. Het boek zelf werd gepubliceerd 
in 2015. Bijna zeventig vrouwen werkten hieraan mee: enerzijds een groep vrouwelijke 
gedetineerden uit de gevangenis van Antwerpen en anderzijds een groep anderstalige vrouwen 
die wekelijks samenkwamen in een Antwerps buurthuis om hun Nederlands te oefenen. 

Schrijven met een plus
Aan de hand van brede of net heel gerichte 
schrijfopdrachten, leerden de vrouwen niet alleen 
expressief kinderverhalen vertellen of schrijven maar 
zich ook inleven, hun emoties benoemen en sociale 
en positieve ervaringen beschrijven. Daarnaast 
leerden ze samenwerken, verhaallijnen construeren 
en creatief denken. De vrouwen schreven en 
illustreerden zo door de muren heen. Beide groepen 
werkten samen aan het boek zonder dat ze elkaar 
ooit hebben ontmoet. 

Lezen, praten én doen
De proefdruk werd door testgroepen aangevuld met 
feedback en interactieve praat- en doekaarten die 
het lezen van het boek nog leuker maken. Hierdoor 
kan het boek ook ingezet worden, zowel binnen als 
buiten de gevangenis, tijdens taaloefenmomenten, 
leesgroepen en oudergroepen maar ook bij 
anderstalige ouders en kinderen thuis.

Samenwerking
Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het 
Volwassenenonderwijs (Vocvo) en Wablieft, 
het Centrum voor Duidelijke Taal, zorgen voor 
de verspreiding van het boek. Het kinderboek 
maakt deel uit van een groter eco-creatief project 
creACTiva van Vormingplus regio Antwerpen. Het 
werd naast de fi nanciële input van de Regie van de 
Gevangenisarbeid ook nog mee gefi nancierd door 
vzw Stadsland en de provincie Antwerpen.

Vervolgverhaal
Het kinderboek is geen eindpunt. In 2015 
startte opnieuw een project om een spannend 
beeldverhaal te maken, opnieuw onder begeleiding 
van Vormingplus Antwerpen, maar dit keer voor 
volwassenen. 

Vrouwelijke gedetineerden 
werken mee aan voorleesboek 
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Twee jaar geleden startte het project ‘Finding Education for Female Inmates’ (FEFI), een 

multilateraal project gefinancierd door de Europese Unie, waarbij acht partnerlanden de 

leervragen van vrouwelijke gedetineerden in kaart brachten. In ons land namen de gevangenissen 

in Brugge en Hasselt deel, in samenwerking met het onderwijsconsortium WEBROS. De twee 

gevangenissen werkten in 2015 het project ‘Ladies on the Move’ uit, waarin de deelnemende 

vrouwelijke gedetineerden aan hun zelfbeeld en communicatievaardigheden sleutelden. 

Aangepast opleidingsaanbod 
Na een voorbereidend onderzoek in de 
deelnemende landen bleek dat onderwijs aan 
vrouwelijke gedetineerden een apart verhaal is. 
Vrouwen vormen een grote minderheid binnen 
de gedetineerdenpopulatie (<5%). Zij hebben een 
specifiek profiel en specifieke noden waarvoor 
een aangepast aanbod nodig is. De gezinscontext 
van deze vrouwen, hun zelfwaardegevoel en 
een individuele benadering zijn belangrijke 
randvoorwaarden om hen te motiveren om tijdens 
de detentie succesvol re-integratiegericht aan de 
slag te gaan.

Beter zelfbeeld als katalysator
De gevangenissen in Brugge en Hasselt werkten 
het project ‘Ladies on the Move’ uit dankzij de steun 
en medewerking van diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap. De vrouwelijke gedetineerden 
konden tijdens een aantal lessen in kleine groepjes 
werken aan hun communicatievaardigheden 
en zelfwaardegevoel en de opgedane kennis 
toepassen in de sportlessen die hieraan werden 
gekoppeld.

Videoconferentie
Op 24 september vond de slotconferentie plaats in 
het gebouw van de centrale administratie van het 
DG EPI in Brussel. Tijdens een videoconferentie 
stelden de deelnemende landen hun projecten 
en de evaluatie hiervan aan elkaar voor. In 
de namiddag debatteerden enkele experts 
(o.a gevangenisdirecteurs, sportcoördinator, 
beleidscoördinator, enz.) over hun visie op opleiding 
in de gevangenissen. 

Europees project over opleidings-
noden voor vrouwen in detentie
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Ik kan mijn emoties 
beter uitdrukken en 
zeggen wanneer er 
iets scheelt.

Ik heb nu meer 
zelfvertrouwen omdat 

ik beter weet hoe ik 
moet reageren in een 

discussie.

Ik weet nu beter 
hoe ik iets moet 
zeggen zonder 
anderen bewust of 
onbewust te kwetsen.

Ik apprecieer 
de individuele 
leermomenten omdat ik 
voel dat mijn mening telt.

Tijdens de teamsporten 
leren we de theorie 
over non-verbale 
communicatie toepassen 
in de praktijk.

Meer dan bij andere 
opleidingen, kon ik hier 
vooral aan mezelf werken 
en de anderen in mijn 
groep hielpen mij hierbij.
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Van 30 september tot 4 oktober 2015 vond in 
het hartje van Antwerpen de 15e Europese 
Training Conference plaats van de European 
Prison Education Association (EPEA). Die 
conferentie stond volledig in het teken van 
opleidingen voor gedetineerden. Het DG EPI 
organiseerde de conferentie in samenwerking 
met EPEA en Klasbak, het Vlaamse netwerk 
voor onderwijs aan gedetineerden.

 
Uitwisseling van best practices
De conferentie was de ontmoetingsplaats voor 
een uiteenlopend publiek met een interesse voor 
het thema ‘Unlocking innovation in education 
in prison’: lesgevers in de gevangenissen, 
gevangenisdirecteurs, beleidsmakers, onderzoekers 
en andere experten uit de justitiële, penitentiaire en 
onderwijswereld. Tijdens interactieve seminaries 
deelden zij hun best practices op het vlak van 
onderwijs in de gevangenissen en bespraken zij 
mogelijke oplossingen voor huidige uitdagingen 
om opleiding voor gedetineerden verder te 
professionaliseren en te promoten.

Opkomende trends 
De focus lag op de nieuwe trends rond 
gevangenisonderwijs en innovatieve ideeën 
om opleiding voor gedetineerden te boosten, 
zoals het gebruik van e-learning, betrokkenheid 
van gevangenispersoneel, pedagogische en 
methodologische nieuwigheden, enz. Verschillende 
experten in het veld kwamen hun projecten en 
bevindingen delen met de deelnemers. Zij wisselden 
hun ervaring en visie uit over de manier waarop een 
leercultuur bij gedetineerden kan worden gecreëerd, 
hoe kunst en creativiteit kunnen opgenomen worden 
in gevangenisonderwijs. Zij bespraken ook de 
leerproblemen waarmee gedetineerden worstelen, 
wat de specifieke opleidingsnoden van vrouwelijke 
gedetineerden zijn, en hoe beroepsopleidingen 
rechtstreeks kunnen worden gekoppeld aan werk 
via ‘on-the-job training’. 

Internationale conferentie  
over gevangenisonderwijs
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Cijfers

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

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

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

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

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

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

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

Halve vrijheid voor veroordeelden is een 
strafregime waarbij de gedetineerde die is veroordeeld 
tot een totale straf van maximum drie jaar, tijdens 
weekdagen een uitgangsvergunning krijgt om een 
job uit te oefenen of om een opleiding te volgen en 
daarbij’s avonds terugkeert naar de gevangenis.

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

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

Opmerkingen
 Sinds september 2014 werkt het DG EPI met 

de informaticatoepassing voor detentiebeheer 
Sidis Suite. Omdat in de opstartfase alle 
cijfergegevens nog niet beschikbaar waren, 
zijn de gemiddelde cijfers in dit jaarverslag 
berekend voor de periode tussen 31 maart 
2015 en 31 december 2015. Die cijfers zijn 
dus louter indicatief voor het ganse jaar.

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

In 2015 waren de gevangenissen met de meeste overbevolking (in dalende lijn) Vorst, Mechelen, Dinant en 
Jamioulx. Voor die inrichtingen bedroeg de gemiddelde overbevolkingsgraad meer dan 35%. Twaalf inrichtingen 
hadden een gemiddelde bevolking die lager lag dan de theoretische capaciteit. Het is wel mogelijk dat die 
inrichtingen overbevolking hebben gekend tijdens bepaalde periodes van het jaar of in bepaalde secties.

Inrichtingen
Gemiddelde 
bevolking

Gemiddelde 
capaciteit

Gemiddelde 
overbevolkingsgraad

Andenne 409,4 396,0 3,4%

Antwerpen 564,5 439,0 28,6%

Arlon 117,2 111,0 5,6%

Berkendael 86,4 64,0 35,0%

Beveren 289,9 312,0 -7,1%

Brugge 718,0 602,0 19,3%

Dendermonde 186,3 168,0 10,9%

Dinant 43,7 32,0 36,7%

Vorst 495,1 360,2 37,4%

Gent 355,8 299,0 19,0%

Hasselt 539,4 450,0 19,9%

Hoogstraten 163,5 170,0 -3,8%

Huy 81,7 64,0 27,7%

Ieper 75,4 67,0 12,6%

Ittre 412,3 420,0 -1,8%

Jamioulx 314,8 232,0 35,7%

Lantin 907,6 694,0 30,8%

Leuven Centraal 342,1 350,0 -2,3%

Leuven Hulp 176,4 149,0 18,4%

Leuze-en-Hainaut 206,6 312,0 -33,8%

Marche-en-Famenne 304,6 312,0 -2,4%

Marneffe 132,0 131,0 0,8%

Mechelen 114,8 84,0 36,7%

Merksplas 541,4 653,7 -17,2%

Mons 400,7 307,0 30,5%

Namur 188,0 140,0 34,3%

Nivelles 243,0 192,0 26,6%

Oudenaarde 145,7 132,0 10,4%

Paifve 200,3 205,0 -2,3%

Ruiselede 56,7 52,0 9,1%

Sint-Gillis 751,5 587,0 28,0%

Saint-Hubert 215,4 217,7 -1,0%

Tongeren 20,9 25,0 -16,5%

Tournai 195,6 183,0 6,9%

Turnhout 258,9 269,0 -3,8%

Wortel (& Tilburg) 785,1 846,8 -7,3%

Totaal 11040,7 10028,4 10,1%
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Gemiddelde dagelijkse bevolking  
volgens geslacht 
 
De gevangenisbevolking is grotendeels mannelijk. De vrouwelijke bevolking (4%) is verspreid over acht inrichtin-
gen: Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Berkendael (Vorst), Lantin, Mons en Marche-en-Famenne. Meer dan de 
helft van de vrouwelijke gedetineerden verblijven in Berkendael, Brugge en Lantin.

Inrichtingen Mannen Vrouwen Totaal

Andenne 409,4 409,4

Antwerpen 507,1 57,5 564,5

Arlon 117,2 117,2

Berkendael 86,4 86,4

Beveren 289,9 289,9

Brugge 601,4 116,6 718,0

Dendermonde 186,3 186,3

Dinant 43,7 43,7

Vorst 495,1 495,1

Gent 296,1 59,7 355,8

Hasselt 504,7 34,7 539,4

Hoogstraten 163,5 163,5

Huy 81,7 81,7

Ieper 75,4 75,4

Ittre 412,3 412,3

Jamioulx 314,8 314,8

Lantin 838,2 69,4 907,6

Leuven Centraal 342,1 342,1

Leuven Hulp 176,4 176,4

Leuze-en-Hainaut 206,6 206,6

Marche-en-Famenne 293,0 11,7 304,6

Marneffe 132,0 132,0

Mechelen 114,8 114,8

Merksplas 541,4 541,4

Mons 353,2 47,4 400,7

Namur 188,0 188,0

Nivelles 243,0 243,0

Oudenaarde 145,7 145,7

Paifve 200,3 200,3

Ruiselede 56,7 56,7

Sint-Gillis 751,5 751,5

Saint-Hubert 215,4 215,4

Tongeren 20,9 20,9

Tournai 195,6 195,6

Turnhout 258,9 258,9

Wortel (& Tilburg) 785,1 785,1

Totaal 10557,3 483,3 11040,7



C
ijfers 2015

39 Jaarverslag DG EPI |     

Gemiddelde dagelijkse bevolking  
per nationaliteit
In 2015 hadden gemiddeld iets meer dan de helft van de gedetineerden binnen een penitentiaire inrichting 
(55%) de Belgische nationaliteit. De nationaliteiten staan in onderstaande tabel vermeld per staatsburgerschap. 
Voor de andere nationaliteiten die minstens 1% van de gemiddelde gedetineerdenbevolking uitmaken, zijn er 
voornamelijk burgers van de volgende landen:

Marokko (9,8%) — Algerije (5,4%) — Roemenië (3,6%) — Nederland (2,9%) — Frankrijk (2,2%) — Albanië 
(1,7%)Italië (1,4%) — Turkije (1,3%) — Tunesië (1,1%) — Polen (1%) — de landen van ex-Joegoslavië (2,2%)

In 2015 waren er in het totaal burgers van meer dan 130 landen gedetineerd in de Belgische gevangenissen.

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

ALBANIE 192,3 1,7% LITOUWEN 40,6 0,4% SYRIE 20,9 0,2% ANGOLA 25,4 0,2%

ANDORRA 1,0 0,0% TSJECHIE 11,1 0,1% TURKIJE 144,2 1,3% ZIMBABWE 0,4 0,0%

DUITSLAND 19,8 0,2% SLOVAKIJE 23,1 0,2% KOEWEIT 0,3 0,0% DJIBOUTI (REP.) 0,6 0,0%

OOSTENRIJK 2,0 0,0% WIT-RUSLAND 4,3 0,0% OMAN 0,1 0,0% ALGERIJE 597,8 5,4%

BULGARIJE 74,8 0,7% OEKRAINE 17,4 0,2% PALESTINA 60,2 0,5% EGYPTE 11,0 0,1%

CYPRUS 0,1 0,0% MOLDAVIE 13,7 0,1% BURUNDI 6,3 0,1% LIBIE 9,8 0,1%

DENEMARKEN 1,1 0,0% RUSLAND 53,8 0,5% KAMEROEN 14,2 0,1% MAROKKO 1.083,9 9,8%

SPANJE 41,9 0,4% BELGIE 6.099,2 55,2%
CENTRAAL-

AFRIKAANSE REP.
0,9 0,0% MAURITANIE 4,9 0,0%

FINLAND 0,6 0,0% MYANMAR 0,1 0,0% CONGO (DEM. REP.) 104,3 0,9% SOEDAN 4,1 0,0%

FRANKRIJK 239,9 2,2% SRI LANKA 1,0 0,0% CONGO (VOLKSREP.) 2,0 0,0% TUNESIE 123,0 1,1%

VERENIGD 
KONINKRIJK

22,5 0,2% INDIA 19,4 0,2% BURKINA FASO 3,8 0,0%
VERENIGDE STATEN 

VAN AMERIKA
3,3 0,0%

LUXEMBURG 4,8 0,0% CAMBODJA 1,0 0,0% IVOORKUST 7,7 0,1% CUBA 3,8 0,0%

GRIEKENLAND 21,8 0,2% MALEISIE 0,9 0,0% BENIN 0,0 0,0% GUATEMALA 0,8 0,0%

HONGARIJE 17,0 0,2% NEPAL 2,2 0,0% ETHIOPIE 0,7 0,0% JAMAICA 2,4 0,0%

IERLAND 5,2 0,0% FILIPIJNEN 2,8 0,0% GABON 1,0 0,0% MEXICO 1,5 0,0%

MALTA 1,0 0,0% CHINA 0,9 0,0% GAMBIA 7,7 0,1% DOMINICAANSE REP. 5,6 0,1%

NOORWEGEN 1,6 0,0% SINGAPORE 0,7 0,0% GHANA 10,7 0,1% DOMINICA 0,8 0,0%

POLEN 105,3 1,0% ZUID-KOREA (REP.) 0,5 0,0% GUINEA 32,3 0,3% ARGENTINIE 0,4 0,0%

PORTUGAL 37,2 0,3% VIETNAM 5,8 0,1% MAURITIUS 1,1 0,0% BRAZILIE 23,2 0,2%

ROEMENIE 396,2 3,6% MONGOLIE 2,9 0,0% LIBERIA 2,2 0,0% CHILI 15,8 0,1%

ZWEDEN 2,2 0,0% KAZACHSTAN 3,6 0,0% MALI 3,5 0,0% COLOMBIA 7,9 0,1%

ZWITSERLAND 1,4 0,0% KIRGIZSTAN 1,8 0,0% SENEGAL 4,2 0,0% ECUADOR 7,2 0,1%

ITALIE 158,1 1,4% OEZBEKISTAN 3,4 0,0% NIGER 6,7 0,1% PARAGUAY 0,4 0,0%

NEDERLAND 324,9 2,9% TADZJIKISTAN 1,1 0,0% NIGERIA 20,1 0,2% PERU 0,1 0,0%

EX-JOEGOSLAVIE 238,9 2,2% THAILAND 1,6 0,0% OEGANDA 0,0 0,0% URUGUAY 0,2 0,0%

waarvan BANGLADESH 1,4 0,0%
MADAGASKAR 
(DEM. REP.)

1,0 0,0% VENEZUELA 1,9 0,0%

KROATIE 16,3 0,1% ARMENIE 11,3 0,1% ZUID-AFRIKA 1,0 0,0% GUYANA 0,2 0,0%

SLOVENIE 1,3 0,0% AZERBEIDZJAN 3,2 0,0% RWANDA 13,1 0,1% SURINAME 17,0 0,2%

MACEDONIE 29,6 0,3% AFGHANISTAN 28,8 0,3% SIERRA LEONE 9,7 0,1% NIEUW-ZEELAND 0,0 0,0%

BOSNIE-
HERZEGOVINA

20,2 0,2% GEORGIE 33,4 0,3% SOMALIE 21,6 0,2% VLUCHTELING 11,9 0,1%

MONTENEGRO 4,7 0,0% IRAK 60,9 0,6% TANZANIA 6,9 0,1% NAVO 0,0 0,0%

SERVIE 42,8 0,4% IRAN 22,6 0,2% TSJAAD 0,7 0,0% OVN-VLUCHTELING 2,9 0,0%

KOSOVO 16,9 0,2% ISRAEL 3,4 0,0% TOGO 4,9 0,0% OVN ONBEPAALD 1,2 0,0%

ONBEPAALD 107,0 1,0% JORDANIE 3,8 0,0% KENIA 2,4 0,0% VADERLANDSLOOS 0,0 0,0%

LETLAND 4,2 0,0% LIBANON 20,0 0,2% GUINEE-BISSAU 1,0 0,0% ONBEPAALD 114,0 1,0%

ESTLAND 6,6 0,1% PAKISTAN 15,3 0,1% KAAPVERDIE (REP.) 0,7 0,0%
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Gemiddelde dagelijkse bevolking 
per prioritaire wettelijke toestand
In totaal verblijven in de gevangenissen ongeveer de helft van de gedetineerden als veroordeelden. Een derde van hen zijn 
beklaagden en 8 % zijn geïnterneerden. De verhoudingen variëren per inrichting naargelang de functie van de inrichting. 
Sommige inrichtingen fungeren als arresthuis, andere als strafhuis en nog andere als beide. Enkel de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij in Paifve is uitsluitend bestemd voor geïnterneerden.  

Inrichtingen
Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Totaal

GDB % GDB % GDB % GDB % GDB %

Andenne 12,5 3,1% 387,5 94,6% 0,0% 9,4 2,3% 409,4 100%

Antwerpen 439,5 77,9% 65,2 11,5% 45,9 8,1% 13,9 2,5% 564,5 100%

Arlon 47,9 40,9% 66,0 56,3% 0,0% 3,3 2,8% 117,2 100%

Berkendael 41,4 47,9% 33,3 38,6% 10,9 12,6% 0,7 0,8% 86,4 100%

Beveren 27,8 9,6% 254,3 87,7% 0,0 0,0% 7,7 2,7% 289,9 100%

Brugge 291,6 40,6% 364,9 50,8% 40,0 5,6% 21,5 3,0% 718,0 100%

Dendermonde 131,9 70,8% 49,8 26,7% 0,2 0,1% 4,4 2,4% 186,3 100%

Dinant 32,3 73,7% 11,3 25,8% 0,0% 0,2 0,5% 43,7 100%

Vorst 308,8 62,4% 88,1 17,8% 91,1 18,4% 7,2 1,4% 495,1 100%

Gent 191,5 53,8% 101,5 28,5% 56,1 15,8% 6,7 1,9% 355,8 100%

Hasselt 197,1 36,6% 329,3 61,1% 0,6 0,0% 12,3 2,3% 539,4 100%

Hoogstraten 0,2 0,1% 160,0 97,9% 0,0% 3,2 2,0% 163,5 100%

Huy 35,2 0,0% 46,3 0,0% 0,0% 0,2 0,0% 81,7 100%

Ieper 59,0 78,2% 15,4 20,4% 0,0 0,1% 1,0 1,3% 75,4 100%

Ittre 2,4 0,6% 407,7 98,9% 0,0% 2,1 0,5% 412,3 100%

Jamioulx 162,7 51,7% 124,5 39,5% 24,0 0,0% 3,6 0,0% 314,8 100%

Lantin 378,6 41,7% 484,8 53,4% 36,7 4,0% 7,6 0,8% 907,6 100%

Leuven Centraal 5,0 1,4% 314,7 92,0% 0,2 0,1% 22,2 6,5% 342,1 100%

Leuven Hulp 85,6 48,5% 65,5 37,1% 23,8 13,5% 1,5 0,8% 176,4 100%

Leuze-en-Hainaut 4,6 2,2% 201,9 97,7% 0,0% 0,1 0,1% 206,6 100%

Marche-en-Famenne 40,8 13,4% 257,0 84,4% 0,0% 6,8 2,2% 304,6 100%

Marneffe 0,4 0,3% 129,6 98,1% 0,0% 2,1 1,6% 132,0 100%

Mechelen 87,5 76,2% 25,2 22,0% 0,4 0,4% 1,7 1,5% 114,8 100%

Merksplas 23,6 4,4% 274,6 50,7% 235,5 43,5% 7,7 1,4% 541,4 100%

Mons 122,9 30,7% 249,3 62,2% 23,2 5,8% 5,2 1,3% 400,7 100%

Namur 89,6 47,7% 75,0 39,9% 20,9 0,0% 2,5 1,3% 188,0 100%

Nivelles 63,5 26,1% 177,0 72,9% 0,0% 2,5 1,0% 243,0 100%

Oudenaarde 49,7 34,1% 92,4 63,4% 0,1 0,1% 3,5 2,4% 145,7 100%

Paifve 0,7 0,4% 1,9 1,0% 197,4 98,5% 0,3 0,1% 200,3 100%

Ruiselede 0,0% 55,4 97,7% 0,0% 1,3 2,3% 56,7 100%

Sint-Gillis 391,3 52,1% 352,7 46,9% 2,8 0,4% 4,7 0,6% 751,5 100%

Saint-Hubert 0,1 0,1% 212,4 98,6% 0,0% 2,9 1,4% 215,4 100%

Tongeren 0,0 0,0% 20,9 100,0% 0,0% 0,0% 20,9 100%

Tournai 55,6 28,4% 137,9 70,5% 0,0 0,0% 2,2 1,1% 195,6 100%

Turnhout 110,3 42,6% 53,3 20,6% 93,7 36,2% 1,5 0,6% 258,9 100%

Wortel (& Tilburg) 7,2 0,9% 768,5 97,9% 0,0% 9,4 1,2% 785,1 100%

Total 3498,8 31,7% 6455,0 58,5% 903,6 8,2% 183,2 1,7% 11040,7 100%
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Gemiddelde dagelijkse bevolking  
per detentieregime
De overgrote meerderheid van de gevangenisbevolking in de gevangenis valt onder het gewone detentieregime. Dat wil 
zeggen dat zij voortdurend onder toezicht van de penitentiaire inrichtingen blijven, behalve bij de toekenning van penitentiaire 
verloven en uitgangsvergunningen. Gemiddeld 68 veroordeelden waren dagelijks geplaatst onder het regime van beperkte 
detentie of halve vrijheid. Het aantal veroordeelden en beklaagden dat geplaatst is onder elektronisch toezicht, bedroeg 
gemiddeld 1887 op dagbasis. De tabel toont ook hun dagelijks gemiddelde aantal naargelang de inrichting van waaruit zij 
onder elektronisch toezicht geplaatst zijn en die dus instaat voor het administratief beheer van hun detentie.

Inrichtingen Gewoon regime
Halve vrijheid 

(veroordeelden)
Beperkte detentie

Beperkte vrijheid 
(geïnterneerden) Onbekend Totaal

Elektronisch 
toezicht

Andenne 409,4 0,0 409,4 26,4

Antwerpen 537,0 16,1 1,6 9,8 564,5 175,8

Arlon 116,6 0,2 0,5 117,2 33,4

Berkendael 85,6 0,8 86,4 26,1

Beveren 289,3 0,3 0,2 289,9 13,2

Brugge 706,9 0,5 7,7 2,8 718,0 135,6

Dendermonde 179,2 5,8 1,2 186,3 81,9

Dinant 43,5 0,2 43,7 10,2

Vorst 488,9 6,2 495,1 193,0

Gent 343,6 0,1 6,7 2,0 3,3 355,8 93,7

Hasselt 533,0 0,3 2,3 0,2 3,6 539,4 148,7

Hoogstraten 163,5 0,0 163,5 34,8

Huy 80,7 0,8 0,3 81,7 13,7

Ieper 73,0 1,6 0,8 75,4 52,6

Ittre 412,1 0,2 412,3 33,0

Jamioulx 310,3 1,0 3,4 314,8 57,0

Lantin 901,8 1,5 4,3 907,6 166,5

Leuven Centraal 340,4 1,5 0,2 342,1 19,8

Leuven Hulp 173,4 1,4 0,8 0,8 176,4 35,8

Leuze-en-Hainaut 206,2 0,4 0,0 206,6 3,1

Marche-en-Famenne 304,2 0,4 304,6 28,3

Marneffe 132,0 0,1 132,0 30,8

Mechelen 113,7 0,3 0,8 114,8 53,1

Merksplas 541,2 0,0 0,2 541,4 37,4

Mons 398,6 0,2 1,9 400,7 65,2

Namur 185,9 1,3 0,8 188,0 22,9

Nivelles 242,4 0,7 243,0 49,0

Oudenaarde 138,9 6,1 0,6 145,7 26,0

Paifve 200,0 0,3 200,3

Ruiselede 53,8 2,9 0,0 56,7 9,2

Sint-Gillis 745,3 2,8 3,5 751,5 48,1

Saint-Hubert 215,4 0,0 215,4 27,0

Tongeren 20,9 20,9

Tournai 194,6 0,5 0,5 195,6 25,3

Turnhout 252,0 1,0 5,1 0,8 258,9 64,3

Wortel (& Tilburg) 785,0 0,0 785,1 46,7

Totaal 10918,1 1,9 66,6 4,7 49,3 11040,7 1887,5
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Opsluitingen 
De dagelijkse bevolking in de penitentiaire inrichtingen wordt bepaald door de in- en uitstroom van personen. De 
instroom in een penitentiaire inrichting komt door opsluitingen. Dat kan het gevolg zijn van de tenuitvoerlegging van een 
aanhoudingsbevel (beklaagden), een vrijheidsstraf (veroordeelden), een bevel tot internering (geïnterneerden) of andere titels 
zoals de voorlopige aanhouding van voorwaardelijk in vrijheid gestelde veroordeelden of veroordeelden die vrij zijn onder 
voorwaarden. 

Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de opsluitingen in de verschillende inrichtingen. Bepaalde gevangenissen 
zijn niet vermeld. Dat is niet omdat er in 2015 geen nieuwe gedetineerden verbleven, maar omdat de instroom er onder 
andere vormen gebeurde, vooral door overbrengingen vanuit een andere inrichting. Het merendeel van de opsluitingen 
gebeurt na afgifte van een aanhoudingsbevel (beklaagden). Iets meer dan een derde van die opsluitingen ging over definitief 
veroordeelden. Sommige beklaagden in opsluiting blijven opgesloten tot hun veroordeling of internering en krijgen daarna 
een definitieve gevangenisstraf. Bijgevolg maakt de opsluiting van veroordeelden slechts een deel uit van de instroom in de 
categorieën definitief veroordeelden of geïnterneerden.

Inrichtingen Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Onbekend Totaal

Andenne 1 1

Antwerpen 1817 1077 48 32 27 3001

Arlon 128 109 4 241

Berkendael 179 113 8 1 301

Beveren 5 2 1 8

Brugge 771 407 29 21 11 1239

Dendermonde 412 324 10 4 4 754

Dinant 151 76 7 234

Vorst 1349 935 45 29 24 2382

Gent 625 468 90 17 14 1214

Hasselt 690 477 27 16 11 1221

Huy 113 61 4 178

Ieper 165 186 10 6 367

Ittre 1 1 2

Jamioulx 570 316 23 5 12 926

Lantin 1158 773 9 7 29 1976

Leuven Centraal 1 1

Leuven Hulp 240 164 30 8 9 451

Leuze-en-Hainaut 2 1 3

Marche-En-Famenne 115 60 1 1 177

Mechelen 330 197 7 8 8 550

Merksplas 1 1 2

Mons 357 367 22 8 16 770

Namur 243 92 11 1 347

Nivelles 189 107 4 15 315

Oudenaarde 125 106 1 4 236

Paifve 1 2 1 4

Sint-Gillis 798 55 4 2 15 874

Tournai 178 130 2 6 316

Turnhout 374 189 2 5 6 576

Wortel (& Tilburg) 1 1

Totaal 11085 6793 368 180 241 18668
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Penitentiaire verloven  
en uitgaansvergunningen

Beslissing Penitentiair verlof Uitgaansvergunning Totaal

Negatief 2151 2255 4406

Positief 1646 3586 5232

Totaal 3797 5841 9638

Binnen de regionale directie is de directie Detentiebeheer (DDB) hoofdzakelijk bevoegd voor de aanvragen tot 
uitgaansvergunning en penitentiaire verloven. In 2015 werden 9638 dossiers behandeld voor deze modaliteiten.

Penitentiair verlof kan worden toegekend aan definitief veroordeelden zodra ze zich bevinden op een jaar 
vóór de datum waarop een voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toegestaan. De DDB beslist op 
basis van verschillende adviezen (directie, PSD,maatschappelijk onderzoek, enz.) en onderzoekt of er geen 
tegenaanwijzingen zijn die betrekking hebben op een mogelijke onttrekking aan de uitvoering van de straf, op 
een risico op het plegen van ernstige strafbare feiten of op het verontrusten van het slachtoffer. In 2015 werd aan 
1646 gedetineerden penitentiair verlof toegekend zodat zij, zoals voorzien in de wet op de externe rechtspositie, 
de strafinrichting tot driemaal zesendertig uur per trimester mogen verlaten.

Veroordeelde gedetineerden kunnen ook een uitgaansvergunning aanvragen. Twee jaar vóór de datum waarop 
tot een voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden beslist, kunnen uitgaansvergunningen worden toegekend 
om de sociale re-integratie verder voor te bereiden. Deze toelatingen kunnen voor een welbepaalde periode 
worden toegekend.

Veroordeelden hebben ook de mogelijkheid om een uitgaansvergunning aan te vragen wanneer, naar aanleiding 
van een bijzondere aangelegenheid (juridisch, familiaal, …) hun aanwezigheid buiten de gevangenis noodzakelijk 
is. Voor deze twee types uitgaansvergunningen gelden dezelfde tegenaanwijzingen als voor het penitentiair 
verlof. In 2015 werden 3586 beslissingen genomen tot toekenning van uitgaansvergunningen, al dan niet op 
periodieke basis.

De DDB behandelt ook de aanvragen tot strafonderbreking conform artikels 15 en volgende van de wet op de 
externe rechtspositie. 

Naast deze strafuitvoeringsmodaliteiten behandelt de DDB ook voorstellen tot elektronisch toezicht en tot 
voorlopige invrijheidstelling voor veroordeelden met een straftotaal van meer dan een jaar en maximum drie jaar, 
en die werden veroordeeld wegens seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen. Zij beslist ook over de 
eventuele intrekking van voorlopige invrijheidstellingen, 
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Ontsnappingen

In 2015 zijn geen gedetineerden ontsnapt uit een gesloten penitentiaire inrichting. Een gedetineerde uit de gevangenis in 
Jamioulx heeft een ontsnappingspoging ondernomen tijdens zijn verblijf in een ziekenhuis. Uit open inrichtingen waren er 14 
ontsnappingen.

Type Inrichting Ontsnappingen

Gesloten Jamioulx 1

Open Hoogstraten 6

Marneffe 7

Ruiselede 2

Totaal 15
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Overlijdens

In 2015 overleden 44 gedetineerden in een penitentiaire inrichting of in een ziekenhuis waarnaar zij waren overgebracht. 
Van die sterfgevallen werden 16 geïdentificeerd als zelfdoding. Wegens het medisch beroepsgeheim is het niet mogelijk de 
andere doodsoorzaken mee te geven.

Inrichtingen Zelfmoorden
Andere 

overlijdens
Totaal

Antwerpen 2 1 3

Arlon 2 1 3

Brugge 1 6 7

Dendermonde 1 1

Vorst 1 2 3

Gent 1 1

Hasselt 1 1

Hoogstraten 1 1

Huy 2 2

Ieper 1 1

Jamioulx 1 1

Lantin 1 2 3

Leuven Centraal 1 1

Leuze-en-Hainaut 1 1

Merksplas 1 2 3

Namur 1 1

Sint-Gillis 1 3 4

Tournai 3 3

Turnhout 2 2

Wortel 2 2

Totaal 16 28 44
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Invrijheidstellingen 
In 2015 konden 13 553 gedetineerden de gevangenis verlaten door een beslissing tot invrijheidstelling. Hierbij komen de 4878 
invrijheidstellingen van gedetineerden onder het regime van elektronisch toezicht. Dat brengt het totaal invrijheidstellingen op  
18 431. De meeste gedetineerden die niet onder elektronisch toezicht staan en die de gevangenis kunnen verlaten, zijn beklaagden 
die opnieuw in vrijheid zijn gesteld vóór hun definitieve vonnis. De overige invrijheidstellingen zijn hoofdzakelijk voorlopige 
invrijheidstellingen. Het is de voornaamste vorm van vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden die een totale gevangenisstraf 
van maximaal drie jaar uitzitten. De vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden met een totale gevangenisstraf van meer dan 
drie jaar neemt de vorm aan van de voorwaardelijke invrijheidstelling (voor Belgen en vreemdelingen met verblijfsrecht in België) 
of die van een ‘voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering’ (opgenomen in de tabel onder de bijzondere voorlopige 
invrijheidstelling). Meer dan de helft van het aantal voorwaardelijke invrijheidstellingen wordt uitgevoerd nadat de gedetineerde een 
deel van zijn straf onder elektronisch toezicht heeft uitgezeten. De categorie ‘vreemdelingen (exclusief voorlopige invrijheidstellingen)’ 
heeft betrekking op vreemdelingen die administratief gedetineerd zijn in een penitentiaire inrichting na hun detentie als beklaagde of 
als veroordeelde aan het einde van de straf (uitzonderlijk als geïnterneerde) en die na hun invrijheidstelling ter beschikking gesteld 
zijn van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die buitenlandse gedetineerden die in vrijheid gesteld zijn na het einde van hun straf, zijn 
niet opgenomen in de categorie ‘strafeinde’. Hetzelfde geldt voor de gedetineerden die in vrijheid gesteld zijn aan het einde van 
de tenuitvoerlegging van de hoofdstraffen, op wie een subsidiaire gevangenisstraf ingevolge de niet-betaling van een boete ook 
van toepassing was en die vrijgelaten zijn na betaling van een deel van de verschuldigde bedragen. Dat is een ander geval van 
‘bijzondere voorlopige invrijheidstelling’.

Invrijheidstellingen per reden van afschrijving 

Inrichtingen
Voorlopige 
hechtenis

Vreemdelingen 
(excl. voorl. 

invr.)
Strafeinde Geïnterneerden

Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)
Minderjarigen Andere Onbekend Totaal

Andenne 1 37 16 3 5 2 2 66

Antwerpen 1113 44 9 45 5 269 5 19 28 1537

Arlon 79 7 1 33 1 2 123

Berkendael 133 5 12 72 1 1 2 226

Beveren 13 1 13 5 15 1 9 4 61

Brugge 547 23 70 24 33 149 8 12 17 883

Dendermonde 283 5 12 4 107 5 4 420

Dinant 128 16 2 2 8 156

Vorst 908 2 13 63 1 187 48 31 40 1293

Gent 376 13 15 99 2 146 2 5 16 674

Hasselt 450 16 43 17 160 18 11 8 723

Hoogstraten 1 25 17 23 1 67

Huy 82 1 3 4 19 1 4 114

Ieper 105 6 1 56 1 5 174

Ittre 3 33 31 1 5 2 75

Jamioulx 406 8 6 37 3 114 4 4 10 592

Lantin 801 22 45 19 10 368 10 9 6 1290

Leuven 
Centraal

4 2 17 1 4 242 3 6 1 280

Leuven Hulp 137 9 4 29 2 337 138 17 21 694

Leuze-en-
Hainaut

3 6 6 4 2 1 22

Marche-en-
Famenne

82 21 9 16 6 1 4 139

Marneffe 20 6 1 27

Mechelen 191 4 4 4 33 1 5 5 247

Merksplas 26 48 226 10 159 8 7 484

Mons 289 15 23 28 15 76 1 2 4 453

Namur 170 3 7 22 5 33 1 1 2 244

Nivelles 134 2 8 9 52 5 5 5 220

Oudenaarde 89 1 8 5 20 2 1 126

Paifve 1 1 18 1 1 22

Ruiselede 5 2 7

Sint-Gillis 543 19 25 6 15 341 63 1 31 1044

Saint-Hubert 45 15 76 1 2 139

Tongeren 1 42 1 2 46

Tournai 148 1 22 4 57 9 4 9 254

Turnhout 224 11 4 86 79 7 7 418

Wortel (& 
Tilburg)

6 93 16 55 20 14 9 213

Totaal 7476 209 698 715 276 3356 370 1 190 262 13553
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Invrijheidstellingen veroordeelden onder elektronisch toezicht

Inrichtingen
Voorlopige 
hechtenis

Strafeinde Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)
Minderjarigen Andere Onbekend Totaal

Andenne 7 17 24

Antwerpen 70 4 3 588 6 671

Arlon 1 5 84 90

Berkendael 8 1 2 68 79

Beveren 3 3 1 7

Brugge 2 9 23 317 3 354

Dendermonde 3 7 9 233 1 2 255

Dinant 6 41 1 48

Vorst 44 6 395 3 448

Gent 5 5 10 284 3 307

Hasselt 34 7 40 324 4 409

Hoogstraten 6 30 2 38

Huy 2 1 4 39 46

Ieper 1 4 1 123 129

Ittre 6 31 37

Jamioulx 38 2 5 129 4 178

Lantin 63 12 21 368 1 465

Leuven Centraal 4 16 20

Leuven Hulp 6 3 5 110 3 127

Leuze-en-
Hainaut

2 2

Marche-en-
Famenne

16 13 38 1 1 69

Marneffe 4 26 1 31

Mechelen 30 1 6 113 1 3 154

Merksplas 1 3 36 24 64

Mons 24 9 24 136 1 194

Namur 3 5 51 1 60

Nivelles 6 7 14 64 2 93

Oudenaarde 1 1 6 57 1 66

Ruiselede 1 12 1 14

Sint-Gillis 12 7 27 37 1 84

Saint-Hubert 10 15 4 29

Tournai 4 8 46 58

Turnhout 28 1 3 144 2 178

Wortel (& 
Tilburg)

8 35 5 2 50

Totaal 408 130 463 3827 1 0 7 42 4878



C
ijf

er
s 

20
15

48 |  Jaarverslag DG EPI

Vergoedingen voor  
huishoudelijk werk
In 2015 kregen alle gevangenissen en opleidingscentra een bedrag toegewezen om gedetineerden te betalen 
die huishoudelijke werken uitvoeren.  

 

Inrichting In €

Andenne 125 711,51

Antwerpen 174 064,16

Arlon 46 090,41

Berkendael 33 383,40

Beveren 119 218,10

Brugge 257 956,54

Centrale garage 9 420,00

Dendermonde 77 345,65

Dinant 23 763,22

Gent 131 405,35

Hasselt 148 803,31

Hoogstraten 81 738,90

Huy 34 606,19

Ieper 32 076,71

Ittre 112 306,35

Jamioulx 91 142,50

Lantin 279 336,76

Leuven Centraal 101 375,62

Leuven Hulp 63 202,48

Leuze-en-Hainaut 74 985,76

Marche-en-Famenne 113 648,76

Marneffe 59 495,37

Mechelen 54 247,50

Merksplas 191 612,87

Mons 106 092,55

Namur 76 082,70

Nivelles 81 238,93

Opleidingscentrum voor penitentiair personeel Brugge 4 538,11

Opleidingscentrum voor penitentiair personeel Marneffe 28 031,25

Opleidingscentrum voor penitentiair personeel Merksplas 2 932,42

Oudenaarde 67 222,10

Paifve 86 922,76

Ruiselede 36 424,66

Saint-Hubert 106 607,34

Sint-Gillis 188 145,48

Tongeren 3 230,75

Tournai 80 125,89

Turnhout 91 353,93

Vorst 185 794,64

Wortel 86 032,84

Totaal 3 667 758,77
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Effectieven
Voltijds 

equivalenten
Personeelsplan 

2014

Personeelsplan
2014 (incl.

trans.)*

Personeelsplan 
2015**

Invullingsgraad 
personeelsplan

Directie 143 138,00 170,60 168,60 161,86 85,26%

Attaché 93 83,50 67,00 67,00 64,32 129,82%

Administratief 731 648,30 722,76 720,01 691,21 93,79%

Medisch 274 226,25 246,41 246,41 236,55 95,64%

Psychosociaal 390 330,77 348,62 348,62 334,68 98,83%

Bewaking/Techniek 7.842 6.825,76 7.289,97 7.241,07 6.951,43 98,19%

Buiten kader 2 0,95 1,55 1,55 1,49 63,84%

Totaal inrichtingen 9.475,0 8.253,53 8.846,91 8.793,26 8.441,53 97,77%

Erediensten 106 59,05 65,00 65,00 62,40 94,63%

Veiligheidskorps 426 414,25 437,20 437,20 419,71 98,70%

Totaal  10.007 8.726,83 9.349,11 9.295,46 8.923,64 97,79%

* vermindering personeel door overdracht jongerencentra naar de gemeenschappen

** cijfers gebaseerd op personeelsplan 2014 (na overdracht jongerencentra) min 4% lineaire budgettaire 
besparing

In- en uitstroom
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwe medewerkers die in de loop van 2015 werden 
aangeworven en van het aantal medewerkers die het departement hebben verlaten.

Graad In Uit

Directie 0 7

Attachés 0 5

Administratief 0 33

Medisch 0 16

Psychosociaal 0 10

Bewaking/Techniek 0 280

Buiten kader 0 0

Totaal inrichtingen 0 351

Erediensten 0 5

Veiligheidskorps 15 20

Totaal  15 376

Personeel
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelssituatie op 4 januari 2016 voor alle 
personeelscategorieën binnen de inrichtingen en in het Veiligheidskorps. De ‘effectieven’ zijn het aantal fysieke 
personen die tewerkgesteld zijn, terwijl de ‘voltijds equivalenten’ over prestaties gaan.
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Directie 4,00 5,00 3,00 4,00 4,80 5,60 3,00 1,00 4,00 3,80 2,80 3,80 1,00 1,00 0 2,00 3,00 2,00 

Adviseur / 
Attaché

2,80 0 9,10 1,00 0,00 3,60 0 1,00 1,00 0 0 5,00 0,00 2,00 0 2,00 1,00 2,00 

Administratief 23,80 15,95 35,35 15,70 19,05 22,55 10,70 8,00 11,80 11,95 8,10 21,40 12,75 8,75 1,95 12,40 20,70 1,90 

Medisch 10,60 3,85 26,00 1,00 6,10 6,90 0 0 0,95 6,70 0 33,65 2,40 0 0 10,00 1,75 0

Psychosociaal 7,70 7,15 23,11 5,15 11,23 14,10 6,55 1,60 7,85 6,15 4,85 15,85 7,95 2,55 0 5,40 7,80 6,75 

Bewaking / 
Techniek

263,85 189,30 530,21 96,15 182,20 338,30 117,00 64,60 190,60 98,45 76,15 370,15 108,30 37,55 23,85 144,00 144,35 0,95 

Veiligheidskorps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erediensten 4,90 0,20 3,85 1,70 2,80 2,50 0,50 0 2,00 1,30 1,50 4,50 0,20 0,75 0 0,70 0,70 0

Buiten kader 0 0 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 317,65 221,45 631,57 124,70 226,18 393,55 137,75 76,20 218,20 128,35 93,40 454,35 132,60 52,60 25,80 176,50 179,30 13,60 
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Directie 4,00 2,00 1,00 2,00 4,00 3,00 7,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,60 3,00 3,00 

Adviseur / 
Attaché

2,00 0 1,00 0 3,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0 2,00 0

Administratief 17,50 4,90 6,40 10,95 23,85 15,30 53,45 16,90 17,00 14,95 25,45 15,30 14,35 13,20 14,50 16,65 

Medisch 4,65 1,35 0 0 4,30 11,40 17,80 2,90 4,75 0 8,90 6,15 1,45 26,10 2,75 1,90 

Psychosociaal 17,61 3,75 1,95 1,95 16,35 12,25 23,56 8,40 10,10 7,70 11,35 8,75 7,20 12,25 6,10 7,30 

Bewaking / 
Techniek

292,60 103,80 37,95 65,85 306,10 218,45 632,05 179,60 210,10 83,60 218,90 139,90 160,55 165,55 150,20 137,05 

Veiligheidskorps 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Erediensten 3,00 0 0,30 0,20 2,80 2,00 3,25 0,50 1,50 0 3,65 1,25 0,60 1,00 0,90 1,45 

Buiten kader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 341,36 115,80 48,60 80,95 360,40 263,40 743,11 215,30 250,45 110,25 273,25 175,35 189,15 220,70 179,45 167,35 

               

Personeel per inrichting

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het personeel (voltijds equivalent) per penitentiaire inrichting en 
per functie op 4 januari 2016. 
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Directie 4,00 5,00 3,00 4,00 4,80 5,60 3,00 1,00 4,00 3,80 2,80 3,80 1,00 1,00 0 2,00 3,00 2,00 

Adviseur / 
Attaché

2,80 0 9,10 1,00 0,00 3,60 0 1,00 1,00 0 0 5,00 0,00 2,00 0 2,00 1,00 2,00 

Administratief 23,80 15,95 35,35 15,70 19,05 22,55 10,70 8,00 11,80 11,95 8,10 21,40 12,75 8,75 1,95 12,40 20,70 1,90 

Medisch 10,60 3,85 26,00 1,00 6,10 6,90 0 0 0,95 6,70 0 33,65 2,40 0 0 10,00 1,75 0

Psychosociaal 7,70 7,15 23,11 5,15 11,23 14,10 6,55 1,60 7,85 6,15 4,85 15,85 7,95 2,55 0 5,40 7,80 6,75 

Bewaking / 
Techniek

263,85 189,30 530,21 96,15 182,20 338,30 117,00 64,60 190,60 98,45 76,15 370,15 108,30 37,55 23,85 144,00 144,35 0,95 

Veiligheidskorps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erediensten 4,90 0,20 3,85 1,70 2,80 2,50 0,50 0 2,00 1,30 1,50 4,50 0,20 0,75 0 0,70 0,70 0

Buiten kader 0 0 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 317,65 221,45 631,57 124,70 226,18 393,55 137,75 76,20 218,20 128,35 93,40 454,35 132,60 52,60 25,80 176,50 179,30 13,60 
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Directie 4,00 2,00 1,00 2,00 4,00 3,00 7,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,60 3,00 3,00 

Adviseur / 
Attaché

2,00 0 1,00 0 3,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0 2,00 0

Administratief 17,50 4,90 6,40 10,95 23,85 15,30 53,45 16,90 17,00 14,95 25,45 15,30 14,35 13,20 14,50 16,65 

Medisch 4,65 1,35 0 0 4,30 11,40 17,80 2,90 4,75 0 8,90 6,15 1,45 26,10 2,75 1,90 

Psychosociaal 17,61 3,75 1,95 1,95 16,35 12,25 23,56 8,40 10,10 7,70 11,35 8,75 7,20 12,25 6,10 7,30 

Bewaking / 
Techniek

292,60 103,80 37,95 65,85 306,10 218,45 632,05 179,60 210,10 83,60 218,90 139,90 160,55 165,55 150,20 137,05 

Veiligheidskorps 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Erediensten 3,00 0 0,30 0,20 2,80 2,00 3,25 0,50 1,50 0 3,65 1,25 0,60 1,00 0,90 1,45 

Buiten kader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 341,36 115,80 48,60 80,95 360,40 263,40 743,11 215,30 250,45 110,25 273,25 175,35 189,15 220,70 179,45 167,35 
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Directie 4,00 4,00 

Adviseur / Attaché 3,60 3,00 

Administratief 31,35 32,55 

Medisch 9,75 10,70 

Psychosociaal 18,40 8,16 

Bewaking / Techniek 322,60 329,40 

Veiligheidskorps 0 0

Erediensten 4,60 3,95 

Buiten kader 0 0

Totaal 394,30 391,76 
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De tabel geeft een overzicht van de uitgaven van het DG EPI per budgettaire post in 2015. Hieruit blijkt dat de 
personeelskost 74,69% van de begrotingsmiddelen bedroeg. Voeding en onderhoud van gedetineerden kostten 
3,45% en hun medische en psychologische omkadering nam 6,16% van het budget in.

Een woord uitleg:

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

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

 

Budget
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op vereffeningskrediet 2015

in € in % tot beschikbaar

Personeel (gevangenissen, Veiligheidskorps) € 429.236.815,83 74,69%

Werkingskosten  € 67.300.302,55 11,71%

energie (elektriciteit, stookolie, gas, stoom) € 10.077.014,97 1,75%

water € 4.580.207,00 0,80%

onderhoudscontracten gebouwen en installaties € 3.960.269,41 0,69%

opleiding personeel € 294.029,23 0,05%

kledij personeel € 782.613,41 0,14%

onkostenvergoedingen personeel (verblijfskosten en 
reisonkosten)

€ 1.193.822,22 0,21%

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

€ 3.492.984,45 0,61%

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

€ 1.395.790,89 0,24%

duurzame bestedingen: investeringsgoederen en 
meubilair

€ 1.774.302,64 0,31%

informatica (duurzame en niet-duurzame uitgaven) € 4.666.315,09 0,81%

huur cellen PI Tilburg (12 maanden) € 35.082.953,24 6,10%

Onderhoud en voeding gedetineerden € 19.832.912,85 3,45%

vergoedingen gedetineerden bij huishoudelijke dienst € 4.200.000,00 0,73%

aanmoedigingspremie studie gedetineerden € 141.000,00 0,02%

voeding en onderhoud gedetineerden € 14.831.007,44 2,58%

transport gedetineerden € 660.905,41 0,11%

Medische en psychologische expertise en zorg € 35.423.826,90 6,16%

werkingskosten - niet-duurzame bestedingen € 16.566.040,62 2,88%

duurzame bestedingen € 219.068,04 0,04%

kosten medische verzorging gedetineerden en 
geïnterneerden

€ 17.735.720,39 3,09%

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

€ 902.997,85 0,16%

Veiligheidskorps, Centrale garage € 2.021.261,18 0,35%

werkingskosten - niet-duurzame bestedingen - 
contracten

€ 1.160.825,54 0,20%

duurzame bestedingen: voertuigen Centrale Garage/
Veiligheidskorps

€ 751.223,98 0,13%

algemene duurzame bestedingen € 100.271,14 0,02%

nationale transfers gedetineerden € 8.940,52 0,00%

Contractuele vergoedingen nieuwe 
gevangenissen en centra

€ 20.889.777,93 3,63%

contractuele vergoedingen DBFM-contracten € 9.744.829,59 1,70%

contractuele vergoedingen forensisch psychiatrische 
centra

€ 11.144.948,34 1,94%

Totaal € 574.704.897,24 100,00%



Hebben meegewerkt aan dit jaarverslag:

Annelies Boffé, Inge Nagels, Aurélie Thomsin, Lieselot Bleyenberg en Christophe Lalmand 

Foto’s: Olivier Michiels, Christophe Lalmand 

Een extra dankwoord gaat uit naar :

• De inrichtingen, opleidingscentra en diensten voor hun bijdrage 

• De drukkerij van het PSC Hoogstraten

• De vertaaldienst van de FOD Justitie
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