
Jaarverslag2016
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen





1Jaarverslag DG EPI | 

Mijn inleiding van het vorige jaarverslag van het DG Penitentiaire Inrichtingen (EPI) begon met de vaststelling dat 
2015 een rumoerig jaar was geweest. Dat kan evengoed voor 2016 de openingszin zijn. Om het hoofd te bieden 
aan de gevolgen van het langdurige sociaal conflict in sommige gevangenissen heb ik, om een humanitaire crisis 
te voorkomen, een initiatief moeten nemen zonder voorgaande, namelijk militairen inzetten in de gevangenissen 
om de leefomstandigheden van gedetineerden fatsoenlijk te houden.

Alle historische problemen van het gevangeniswezen werden in dit sociaal conflict uitgekristalliseerd. Ten eerste 
is dat een historische overbevolking. En ook al was het gemiddelde overbevolkingscijfer in de gevangenissen in 
2016 historisch laag, de effecten van een chronisch probleem worden niet ongedaan gemaakt vanaf de eerste 
gunstige wending. Vervolgens zijn er twee decennia van sociale conflicten waarop tal van initiatieven om de 
personeelsomkadering uit te breiden en de loopbanen te verbeteren, onvoldoende antwoord bieden. Ten slotte 
telt ons land een groot aantal inrichtingen die al veel te lang niet meer beantwoorden aan hedendaagse normen. 
In het protocolakkoord dat het sociaal conflict beëindigde, heb ik dan ook initiatieven voor die drie domeinen 
opgenomen of herbevestigd.

Ik blijf verder inzetten op een versnelde uitstroom van gedetineerden zonder verblijfsrecht en van geïnterneerden 
naar het zorgcircuit. Dankzij het Masterplan III dat in november werd goedgekeurd, zal uiteindelijk het overgrote 
deel van de geïnterneerden een plaats hebben in een zorginstelling, wat ook capaciteit vrijmaakt voor de overige 
gedetineerden. Naast de nieuwe initiatieven uit het Masterplan III via nieuwbouw, renovatie of uitbreiding op 
bestaande sites, zijn belangrijke middelen vrijgemaakt om broodnodige onderhouds- en herstellingswerken in de 
gevangenissen uit te voeren die van het penitentiaire park zullen blijven deel uitmaken.

Ik wil op die stroom verder varen om nog andere, structurele vernieuwingen door te voeren en dit zowel op 
wetgevend als op beleidsmatig vlak. Het in uitvoering brengen van de nog niet in werking getreden bepalingen 
van de basiswet, de uitwerking van een nieuw gedifferentieerd regimebeheer, het versterken van de medico-
psychosociale omkadering van gedetineerden met specifieke behoeften rond bewaking en bejegening en een 
aangepast statuut voor de aalmoezeniers en consulenten die deel uitmaken van de erkende godsdiensten en de 
moreel consulenten, zijn daar een aantal voorbeelden van.

Woord van de

Minister

Koen Geens
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2016 leek wel vaker een jaar om zo snel mogelijk te vergeten. Het jaar waarin terreur ook in België evolueerde 
van dreiging naar realiteit, toonde aan hoe kwetsbaar we kunnen zijn. En tegelijk, hoe complex het is om onze 
moderne maatschappij te beschermen.

Toch staat één zaak buiten kijf: in het veiligheidsbeleid spelen onze gevangenissen een cruciale rol. Binnen de 
muren is radicalisering al langer een reëel risico. Dat fenomeen daadkrachtig aanpakken, bleef ook in 2016 een 
prioriteit voor het DG EPI. Al was dat in het volle besef dat er geen mirakeloplossingen bestaan. In dit jaarverslag 
ontdekt u slechts enkele van de vele initiatieven om radicalisering tegen te gaan.

Terreurbestrijding stond hoog op de agenda in 2016. Toch werd het jaar net zo goed gekenmerkt door andere 
uitdagingen. De sociale onrust in de gevangenissector kende zelfs een triest dieptepunt in de vernieling van het 
onthaal van de FOD Justitie. Net omdat de spanning toen zo hoog opliep, blijft het opmerkelijk en lovenswaardig 
dat dat pijnlijk incident het debat niet wist te ontsporen. Ondanks alles slaagden de partners erin om een sociaal 
akkoord te sluiten. 

Die afspraken zullen leiden tot een gevoelige versterking van het personeelsbestand, nog meer investeringen 
in infrastructuur en meer oog voor ondersteuning bij belangrijke veranderingen. Bovendien zorgt het groen licht 
voor het Masterplan III voor een sterke capaciteitsverhoging.

De ambities van de FOD Justitie voor 2020 blijven hoog, net omdat ik weet tot wat we in staat zijn. Ook 
wanneer de omstandigheden moeilijk zijn. Geen beter bewijs daarvan dan de verhalen in dit jaarverslag.

Woord van de

Voorzitter

Jean-Paul Janssens
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2016 was een jaar dat volledig in het verlengde lag van 2015. Omwille van de budgettaire situatie moest ook dit 
jaar bespaard worden. Dat liet zich zowel voelen op vlak van middelen als personeel en dan vooral bewakings- 
en technisch personeel in de gevangenissen. 

De implementatie van het project ‘Anders werken’ was dan ook een prioriteit voor het DG EPI. Het is klaar en 
duidelijk dat het project cruciaal is om op termijn de continuïteit van de dienstverlening en een correcte werking 
van de gevangenissen te verzekeren. In 2016 was het project een absolute prioriteit en het vroeg dan ook een 
aanzienlijke investering. Ik wil iedereen bedanken die aan het project heeft meegewerkt en dan richt ik mij zowel 
naar de mensen op centraal en lokaal niveau als naar de leden van de vakbondorganisaties. Wanneer u het 
artikel in het jaarverslag hierover leest, zal u meteen begrijpen waarom. 

Tegelijkertijd moest het DG EPI het hoofd bieden aan een nieuw fenomeen dat zich niet enkel voordoet in de 
gevangenissen, maar ook in de vrije maatschappij: de opkomst van het radicalisme, en meer bepaald het 
islamitische radicalisme. De gruwelijke aanslagen op 22 maart 2016 hebben België met verstomming geslagen. 
In 2015 vond de schietpartij plaats aan het Joods museum en toen bleek al dat de gevangenissen een centrale 
plaats innamen in de strijd tegen radicalisering. Dat werd bevestigd in 2016 en een structurele aanpassing van 
onze werkprocessen drong zich op om het hoofd te bieden aan de nieuwe realiteit. 

Een andere problematiek waar het DG EPI ondanks een aantal initiatieven nog steeds mee geconfronteerd 
wordt, is de verouderde infrastructuur van het penitentiair park en onvoldoende capaciteit om aan de 
overbevolking tegemoet te komen. Ook al tonen de cijfers van 2016 een positiever verhaal, toch heeft de 
regering een derde masterplan in het leven geroepen waarin bijzondere aandacht uitgaat naar aangepaste zorg 
voor geïnterneerden en een grotere differentiatie in de detentieregimes. 

In vergelijking met 2015 zijn de cijfers over de gedetineerdenbevolking relatief stabiel gebleven. We stellen toch 
een duidelijke daling vast van het aantal geïnterneerden. Die is uiteraard te danken aan de opening van het 
forensisch psychiatrisch centrum in Gent in 2015 waar momenteel zo’n 260 geïnterneerden verblijven. Ook 
positief is dat in 2016 geen enkele gedetineerde is ontsnapt. Alle inspanningen die we de voorbije jaren hebben 
geleverd, werpen hun vruchten af. 

Woord van de

Directeur-generaal

Hans MeurisseJean-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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Anders werken  
in de gevangenissen
Naar aanleiding van de beslissing van de federale overheid om 10% op personeel te besparen 
tussen 2015 en 2019, zoekt het DG EPI naar een andere manier om de beperkte middelen in te 
zetten en toch een rechtvaardige en humane detentie na te streven. In 2016 kreeg het project 
‘Anders werken’ groen licht en concreet vorm.  

Impact van besparingen
De budgettaire situatie bleef in 2016 nagenoeg 
ongewijzigd in vergelijking met vorig jaar. 
Besparingsmaatregelen binnen de personele 
en werkingsmiddelen werden verder gezet. 
Personeelsleden die het departement verlieten 
(pensioen, ontslag, enz.) werden niet vervangen. 
Zo werd de besparing gerealiseerd maar dit 
leidde tot een aanhoudende daling van het aantal 
personeelsleden en dan vooral in het bewakings- en 
technisch personeel in de gevangenissen.  

In 2015 werd al duidelijk dat de toestand in de 
gevangenissen steeds meer precair werd op vlak 
van het aantal effectieve personeelsleden. De 
negatieve gevolgen bleven dan ook niet uit. Het 
personeelstekort werd alsmaar groter, er waren 
sociale spanningen, steeds meer activiteiten voor 
gedetineerden werden opgeschort en steeds vaker 
werden verlofaanvragen van personeelsleden 
noodgedwongen geweigerd. De toestand was al 
bijzonder penibel in de Nederlandstalige inrichtingen 
en in de Franstalige inrichtingen dienden dezelfde 
problemen zich aan. Het was duidelijk dat de 
werking van de gevangenissen op middellange 
termijn in het gedrang zou komen en gevolgen 
zou hebben voor zowel het personeel als voor de 
gedetineerden. 

Onrust in de gevangenissen
Begin 2016 groeide binnen het DG EPI het besef 
dat de situatie alsmaar urgenter werd en dat 
zo snel mogelijk een oplossing moest worden 
gevonden. Het project ‘Anders werken’ dat in 2015 
werd gelanceerd, kende een moeilijke start met 
aanhoudende onderhandelingen en geraakte niet 
goed uit de startblokken. De besparingsmaatregelen 
werden opnieuw in vraag gesteld, niet enkel 
door de sociale partners maar ook door heel wat 
personeelsleden van het DG EPI, inclusief de 
gevangenisdirecties. 

Het weerstandsgevoel bereikte haar hoogtepunt met 
de lange staking van april tot juni 2016. Een zware 
en mediatieke periode waarbij het leger werd ingezet 
in de gevangenissen maar waarin personeelsleden 
ook opmerkelijke inspanningen leverden, en dan 
vooral de lokale directies. 

Naarmate de staking vorderde, werd de situatie 
op de werkvloer meer en meer problematisch. 
In Vlaanderen was het gebrek aan personeel in 
sommige gevangenissen zo erg dat de inrichtingen 
geen andere keuze hadden dan mee te gaan in het 
‘anders werken’ met een aanpassing tot gevolg van 
werkposten, uurroosters, werkprocedures, enz. In 
Wallonië bleef de situatie langer stabiel, maar ook 
daar liet het steeds grotere personeelstekort zich na 
verloop van tijd meer voelen en werden de gevolgen 
steeds meer zichtbaar.
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Groen licht voor ‘Anders werken’
Door deze situatie groeide het besef dat het project 
‘Anders werken’ wel degelijk een structureel 
antwoord kon bieden op de problemen. Een 
akkoord met de syndicale organisaties volgde en 
de concrete uitwerking van het project kon van start 
gaan. 

De oprichting van een expertengroep was een 
kernelement binnen het project. Medewerkers met 
kennis van zaken van de centrale administratie 
en van de gevangenissen maakten daar deel 
van uit. Als expertengroep bezochten zij elke 
gevangenis om de dagelijkse operationele werking 
van elke inrichting in kaart te brengen en op basis 
daarvan de werkposten te herberekenen. Er werd 
gezocht naar manieren om dezelfde opdrachten 
te vervullen met minder personeel, zonder daarbij 
evenwel de veiligheid, het detentieregime en de 
werklast in het gedrang te brengen. In overleg met 
de gevangenisdirecties en het lokale personeel, 
voerde de expertengroep op drie maanden tijd deze 
oefening uit voor elke gevangenis. In december 
2016 rondde zij haar werk af.  

In 2017 staat de validatie van deze oefeningen door 
de syndicale organisaties centraal en daaropvolgend 
de implementatie van het ‘anders werken’ op de 
werkvloer in de gevangenissen. 

Telefonie op cel
Binnen het DG EPI loopt momenteel ook een 
project om in de gevangenissen telefonie op 
cel te installeren en bekabeling daarvoor te 
leggen. Telefonie op cel verhoogt de veiligheid,  
draagt bij tot de familiale contacten van de 
gedetineerden en heeft een gunstig effect op de 
werklast van het gevangenispersoneel aangezien 
verplaatsingen naar telefooncabines op de gang 
worden vermeden. Dit laatste is belangrijk in het 
kader van het project ‘Anders werken’ en de 
aangepaste werkorganisatie. 

In verschillende gevangenissen is de bekabeling 
gelegd en in de andere gevangenissen zijn de 
site surveys afgerond om de noden in kaart 
te brengen. De overheidsopdracht voor de 
levering, de installatie en het onderhoud van 
telefoniediensten, inclusief videofonie, in de 
gevangenissen, is gelanceerd. 

Veiligheidsprocessen 
Veiligheid is een prioriteit binnen het 
gevangeniswezen. Het correct uitvoeren 
van de dagelijkse veiligheidsprocessen 
is cruciaal. De voorbije jaren engageerde 
het DG EPI zich om die processen uit te 
tekenen, te harmoniseren en per inrichting te 
implementeren. De opvolging en bijsturing op 
basis van eventuele problemen vond in 2015 en 
verder in 2016 plaats tijdens terreinbezoeken 
in de inrichtingen. Dankzij deze inspanningen 
is het aantal veiligheidsincidenten en ook de 
ernst ervan sterk gedaald. De veranderingen 
in de werkorganisatie en in de postenbezetting 
door het project ‘Anders werken’ kunnen een 
impact hebben op de veiligheidsprocessen in de 
gevangenissen. In functie van het gevalideerde 
finale personeelskader zal per inrichting een 
analyse worden gemaakt van de impact en van 
de nood aan bijsturing. Dat is belangrijk om 
hetzelfde veiligheidsniveau te garanderen in de 
gevangenissen.
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Een zinvolle strafuitvoering en 
een succesvolle terugkeer van de 
gedetineerden naar de samenleving, dat 
zijn kernopdrachten van het DG EPI. Zowel 
in de Belgische gevangenissen als in het 
buitenland komen gedetineerden echter 
en helaas nog te vaak in situaties terecht 
waar zij hun straf ondergaan zonder daarbij 
hun terugkeer optimaal voor te bereiden. 
Om gedetineerden meer te stimuleren 
om te werken aan hun re-integratie, 
werkte het DG EPI in 2016 verder aan een 
detentie op maat, waarbij de penitentiaire 
omgeving, het veiligheidsniveau en het 
regime beter zijn afgestemd op het profiel 
van de gedetineerde. Die differentiatie in 
strafuitvoering is iets waar de organisatie in 
de toekomst nog meer op wil inzetten. 

Re-integratie als doel
Het uitgangspunt van elke gevangenisstraf is de 
terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij. 
Het is, naast het garanderen van de veiligheid, 
de kernopdracht van het DG EPI. De voltallige 
organisatie, samen met haar partners, streeft ernaar 
om de kansen op re-integratie van gedetineerden te 
vergroten door hun detentietijd zo zinvol mogelijk in 
te vullen en door detentieschade te beperken. 

Heft in eigen handen 
Het DG EPI gaat uit van het principe dat elk individu 
kan groeien en zijn gedrag kan veranderen als hij 
dat wilt én als hij daartoe de juiste middelen en 
mogelijkheden krijgt. Het is de gedetineerde zelf 
die de hoofdrol moet spelen in zijn detentietraject 
en vooral in de voorbereiding van zijn re-integratie. 
Via verschillende initiatieven zet het DG EPI zich 
dan ook in om binnen de strafuitvoering meer 
ruimte te creëren voor de responsabilisering van 
gedetineerden. 

Diversiteit in de strafuitvoering 
Uitgaande van het geloof in hun potentieel wil het 
DG EPI gedetineerden een omgeving bieden die 
hen de middelen, de energie en de wil geeft om te 
evolueren en in de maatschappij te re-integreren, 
zonder te recidiveren. Die omgeving is echter 
niet hetzelfde voor elke gedetineerde omdat de 
ene gedetineerde de andere niet is. Er zijn grote 
verschillen op vlak van behoeften, mogelijkheden, 
risico’s, persoonlijkheden, straf, detentietijd, enz. 

Meer dan in het verleden, werkt het DG EPI aan 
een detentietraject op maat en aan een aangepaste 
structurele omkadering voor bepaalde doelgroepen 
van gedetineerden. Het komt erop neer een 
penitentiaire omgeving aan te bieden met een 
veiligheidsniveau en een regime dat is afgestemd 
op het profiel van de gedetineerde. Ook het 
activiteitenaanbod is zoveel mogelijk op maat en 
focust op activiteiten die de re-integratie bevorderen 
en die gedetineerden helpen om een succesvol 
detentietraject af te leggen. 

Partnerschappen
Het DG EPI werkt samen met verschillende 
partners om de randvoorwaarden voor dit modern 
detentiebeheer in te vullen en om een aangepast 
dienstenaanbod te kunnen bieden.

(Inter)nationale normen 
De focus op een meer gedifferentieerde en 
geïndividualiseerde strafuitvoering beantwoordt aan 
de wettelijke verplichtingen. Zowel de Belgische 
basiswet als de Europese reglementering leggen 
de nadruk op de classificatie van penitentiaire 
inrichtingen en op een individuele detentieplanning. 
De gedifferentieerde aanpak ligt ook in lijn met 
politieke ambities die focussen op het belang 
van re-integratie en van aangepaste penitentiaire 
infrastructuur voor bepaalde groepen gedetineerden, 
zoals opgenomen in het regeerakkoord en in de 
beleidsnota van de minister van Justitie. 

In de praktijk
De opening van de re-entry woning vlakbij de site 
van het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede 
evenals de opening van de open afdeling voor 
vrouwen in het penitentiair schoolcentrum in 
Hoogstraten zijn mooie voorbeelden van meer 
differentiatie in de strafuitvoering. Het DG EPI 
bouwde zo in 2016 voort op andere kleinschaligere 
initiatieven uit het verleden zoals de drugsvrije 
afdelingen in Brugge en Hasselt en afdelingen 
beperkte detentie in verschillende gevangenissen.

Het is een aanpak die het DG EPI in de toekomst 
nog verder wil uitwerken en waar de organisatie 
verder in wil investeren. Dat komt ook tot uiting in 
het nieuwe Masterplan III waarin een tendens is naar 
meer diversiteit in gevangenisinfrastructuur, zoals 
meer ruimte voor open detentiecapaciteit. 

Werken aan detentie op maat
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Betere doorstroom naar 
elektronisch toezicht
In mei 2016 nam de eerste gedetineerde zijn intrek 
in een zogenaamde re-entrywoning, vlakbij het 
penitentiair landbouwcentrum (PLC) in Ruiselede. 
Het gaat om een overgangswoning tussen 
detentie en vrijheid waar gedetineerden tijdelijk 
onder elektronisch toezicht kunnen verblijven en 
stapsgewijs met vrijheid leren omgaan. 

De re-entrywoning wil een oplossing bieden voor 
die groep van gedetineerden die na hun vrijlating 
nergens terecht kunnen omwille van financiële 
problemen of een beperkt sociaal netwerk, en 
die dus weinig kans maken op een enkelband. 
Met het project willen het DG EPI en de Vlaamse 
Gemeenschap de doorstroom naar elektronisch 
toezicht verbeteren en de reclassering van die 
gedetineerden ondersteunen. 

Trajectbegeleiding op maat
De re-entrywoning werd ondergebracht in een 
voormalige dienstwoning van het PLC. Het huis 
telt vier slaapkamers, enkele gemeenschappelijke 
ruimtes (woonkamer, keuken en badkamer) en 
is omringd door een grote tuin. Gedetineerden 
kunnen er zelfstandig maar begeleid wonen 
voor een periode van zes maanden die één keer 

kan worden verlengd. Een trajectbegeleider van 
CAW Centraal West-Vlaanderen helpt hen om 
de obstakels na detentie vlotter te overbruggen 
en biedt ondersteuning op verschillende vlakken: 
wonen, werken, psychosociale begeleiding, zinvolle 
tijdsbesteding, administratie, enz. Op die manier 
werkt het project ook preventief tegen armoede en 
sociale uitsluiting. Het toezicht wordt opgenomen 
door de justitiehuizen van Kortrijk en Brugge.

Voorwaarden
De gedetineerden die in aanmerking komen om 
in het huis te wonen, moeten al minimum drie 
maanden in het penitentiair landbouwcentrum 
verblijven en mogen niet veroordeeld zijn voor 
zedenfeiten. Zij moeten zich in de tijdsvoorwaarden 
voor elektronisch toezicht bevinden en niet in 
strafeinde kunnen gaan gedurende de komende zes 
maanden van hun verblijf.

Toekomstplannen
Het pilootproject was beperkt in de tijd. Op basis 
van een evaluatie onderzoekt het DG EPI momenteel 
of het project in Ruiselede kan worden verder gezet 
en of uitbreiding naar andere inrichtingen mogelijk en 
opportuun is. 

Overgangswoning tussen 
detentie en vrijheid 
Onvoldoende financiële middelen, een gebrek aan een sociaal netwerk, geen tewerkstelling … 
het zijn obstakels die het voor gedetineerden moeilijk maken om zich na een gevangenisstraf 
terug te integreren in de maatschappij. Bepaalde gedetineerden hebben na vrijlating geen uitzicht 
op huisvesting, wat de doorstroom naar elektronisch toezicht in de weg staat. In 2016 lanceerde 
het DG EPI samen met de Vlaamse Gemeenschap een pilootproject in Ruiselede waarbij deze 
gedetineerden de kans krijgen om begeleid en onder elektronisch toezicht te verblijven in een re-
entrywoning.    
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In het penitentiair schoolcentrum (PSC) in Hoogstraten verblijven voortaan niet alleen mannelijke 
veroordeelden, maar ook vrouwelijke gedetineerden. Sinds het najaar van 2016 is in deze open 
strafinrichting een gemeenschapsafdeling met plaats voor 29 vrouwen. Het gaat om de eerste 
gevangenisafdeling met een open regime voor vrouwelijke gedetineerden. 

Open deuren
De afdeling waar de vrouwen verblijven, is 
recent gerenoveerd en ligt buiten het eigenlijke 
kasteelgebouw van het PSC Hoogstraten waar de 
mannelijke gedetineerden verblijven. De nadruk 
ligt op leven in gemeenschap. Overdag leven de 
vrouwen vooral in groep. De deur van hun één- of 
tweepersoonskamer staat meestal open en zij 
kunnen in een gemeenschappelijke leefruimte 
sporten, tv kijken, lezen, samen eten, koken en zelfs 
bezoek ontvangen van hun familie of vrienden.  
’s Nachts gaan de deuren toe. 

Werken aan re-integratie
Het doel is om de detentietijd van de vrouwen zo 
nauw mogelijk te laten aansluiten op het leven in 
de buitenwereld. Het detentietraject en het regime 
zijn gericht op normalisering, het opnemen van 
verantwoordelijkheid, openheid naar de buitenwereld 
toe en re-integratie. 

 
Overdag werkt een groot aantal van de vrouwen in 
de werkhuizen of binnen de huishoudelijke diensten 
van de inrichting. Ze kunnen ook opleidingen 
volgen. Tijdens het werk of de opleiding, worden 
de vrouwen niet gescheiden van de mannelijke 
gedetineerden. ’s Avonds kunnen ze deelnemen aan 
gezamenlijke sport- en creatieve activiteiten, die de 
gevangenis van Hoogstraten samen met externe 
verenigingen organiseert. 

Ook het contact met de buitenwereld is 
een belangrijk aandachtspunt en dan vooral 
de contacten met familie en vrienden. De 
vrouwen kunnen elke dag bezoek ontvangen, 
regelmatig skypen en zelfs opleidingen buiten de 
gevangenismuren volgen.

Eerste afdeling met open regime 
voor vrouwen in Hoogstraten 
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Sidis Suite 
voortdurend in evolutie
In 2014 lanceerde het DG EPI Sidis Suite, een informaticaprogramma dat het detentiebeheer 
moderniseert en het gevangenispersoneel ondersteunt in haar dagelijks werk. Het grootschalige 
project heeft enkele belangrijke fasen doorlopen in 2016. De gebruikers konden werken met 
nieuwe functionaliteiten en er werd intensief werk gemaakt om de efficiëntie van het programma 
nog te verhogen. 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid
In het verleden zorgde het gebrek aan automatische 
informatie-uitwisseling tussen het DG EPI en 
de diensten van de Sociale Zekerheid (OCMW, 
ziekenfondsen, enz.) vaak voor situaties waar 
gedetineerden onrechtmatig hun uitkering behielden, 
ondanks de geldende regels hierrond. In principe, 
en mits uitzonderingen, wordt de betaling van 
uitkeringen opgeschort tijdens de detentie.  

Om dat probleem op te lossen, werd Sidis Suite 
aangepast waarbij een rechtstreekse automatische 
link wordt gecreëerd tussen Sidis Suite en de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Op die manier 
beschikken de partners van de Kruispuntbank 
voortaan over alle informatie om hun werk correct uit 
te voeren ten aanzien van de gedetineerden. Met alle 
nodige informatie voorhanden kunnen uitkeringen zo 
worden opgeschort, stopgezet of behouden.

Aanpassingen aan regelgeving
Binnen het Sidis Suite project wordt aan ‘adaptieve 
maintenance’ gedaan. In geval van nieuwe of 
gewijzigde interne regelgeving worden de nodige 
aanpassingen in Sidis Suite aangebracht, en dit met 
de ondersteuning van experten in de gevangenissen, 
zodat de functionaliteiten in het programma 
conform de regelgeving werken. Daarnaast worden 
de aanpassingen steeds zo helder mogelijk 
gecommuniceerd naar de personeelsleden die met 
Sidis Suite werken. 

Informatie naar externe partners
Het is bovendien mogelijk om voortaan via Sidis 
Suite notificaties te sturen naar een groot aantal 
partners. Die partners zijn immers vragende partij 
naar informatie en bovendien zijn er wettelijke 
verplichtingen op vlak van informatiestroom naar de 
externe actoren (politie, gemeentes, justitiehuizen, 
Veiligheid van de Staat, enz). Een bijzonder 
aandachtspunt is de informatiestroom ‘in real time’ 
naar andere bevoegde diensten in het kader van de 
strijd tegen terrorisme.

Modules
De module DDB (directie Detentiebeheer) is in 
gebruik genomen in 2016, na enkele maanden 
testen in verschillende inrichtingen. Alle contacten 
tussen de gevangenisdirecties en de directie 
Detentiebeheer over de strafuitvoeringsmodaliteiten 
van gedetineerden verlopen voortaan via de 
module. Dat betekent concreet dat alle adviezen 
rond penitentiair verlof, uitgaansvergunning, enz. 
alsook de beslissingen hierover rechtstreeks in het 
programma worden opgesteld. De informatie wordt 
op die manier gecentraliseerd en is onmiddellijk 
beschikbaar. 

Wettelijke basis
Het DG EPI en de beleidscel van de minister 
werkten aan een wettelijke basis voor Sidis Suite. 
Het programma bevat immers een hele reeks 
gegevens en informatie over de gedetineerden. De 
wet van 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer legt de verplichting op dat een wet de 
behandeling van dit soort gegevens bepaalt. Een 
wet is voorzien voor de herfst van 2017. 
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D-Rad:ex afdelingen 

In april 2016 openden in de gevangenissen 
van Hasselt en Ittre een D-Rad:ex afdeling. De 
belangrijkste bestaansreden van de afdelingen is 
‘containment’. Dat houdt in dat gedetineerden van 
wie na screening wordt geacht dat zij een ernstig 
risico vormen om andere kwetsbare gedetineerden 
te beïnvloeden met hun radicale gedachtengoed, 
op de D-Rad:ex afdeling worden geplaatst, 
afgezonderd van de andere gedetineerden in de 
gevangenis. Er zijn geen langdurige contacten met 
de andere gedetineerden buiten de afdeling. In 
beide inrichtingen maken zij gebruik van een apart 
wandelmoment.  
 
Beide inrichtingen beschikken over een apart 
huishoudelijk reglement, specifiek voor de afdeling. 
Het uitgangspunt is om de gedetineerden op de 
afdelingen een zo normaal mogelijk regime aan 
te bieden voor zover zij hiervoor niet rechtstreeks 
in contact komen met andere gedetineerden. Zo 
kunnen zij sporten, naar de wandeling gaan en 
bezoek ontvangen. In overleg en samenwerking met 
de gemeenschappen maakt het DG EPI er werk van 
om de gedetineerden een optimaal detentieregime 
te bieden, inclusief hulp- en dienstverlening. Met 
het oog op het verzekeren van een constante 
kwaliteitsbewaking zullen de D-Rad:ex afdelingen op 
regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden. 

Satellietgevangenissen
Naast de gespecialiseerde afdelingen, zijn vijf 
gevangenissen aangeduid als satellietinrichting:  
Brugge, Gent, Sint-Gillis, Lantin en Andenne. Hier 
zullen satellietteams helpen bij de opvolging van 
gedetineerden die bijzondere aandacht vereisen in 
deze materie. Dat moet een geleidelijke terugkeer 
naar een gewone detentieomgeving mogelijk maken. 
Een satellietteam bestaat uit een maatschappelijk 
werker, een psycholoog en twee directeurs, die een 
gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd. 

Verdere uitbouw van het penitentiair 
beleid rond radicalisering 
De problematiek rond terrorisme en radicalisering in onze samenleving is bijzonder complex. 
In nauwe samenwerking met de beleidscel van Minister Geens heeft het DG EPI in 2016 verder 
werk gemaakt van de visie en het beleid rond de aanpak van radicalisering in de gevangenissen. 
De Cel Extremisme binnen het DG EPI werd versterkt, in de gevangenissen in Hasselt en Ittre 
gingen twee gespecialiseerde afdelingen open en vijf satellietinrichtingen werden aangeduid. 
Daarnaast gaf het DG EPI prioritair belang aan een efficiënte informatie-uitwisseling, structurele 
partnerschappen, versterkte veiligheidsmaatregelen en een gedegen opleiding voor het 
personeel. 

Actieplan
In 2015 werd het Actieplan ter aanpak van 
radicalisering in de gevangenissen door Minister 
Geens bekendgemaakt. In 2016 heeft het DG 
EPI in nauwe samenwerking met de beleidscel 
van Justitie haar visie en beleid verder 
geconcretiseerd. Het ankerpunt van dat beleid 
is ‘normalisering’ waarbij terro-gedetineerden 
verspreid over verschillende gevangenissen 
worden opgesloten en er wordt gestreefd 
om hen een zo normaal mogelijk regime te 
geven. Indien zij toch een risico vormen tot 
beïnvloeding van andere gedetineerden, worden 
zij opgenomen in een gespecialiseerde afdeling.
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Verankering Cel Extremisme

In 2015 werd de Cel Extremisme opgericht om de 
informatiestroom en de verwerking van inlichtingen 
over radicalisme en terro-dossiers te optimaliseren 
en dit zowel binnen het DG EPI als met de externe 
partners. De dienst adviseert de betrokken actoren 
voor de besluitvorming en is een kenniscentrum 
voor het beheer en up-to-date houden van kennis 
en expertise binnen dit domein. In 2016 werd de 
informatiepositie en de analysecapaciteit van de Cel 
Extremisme versterkt. De cel werd verder uitgebreid 
met analisten en een aanwervingsprocedure voor 
lokale coördinatoren is lopende. Die zullen een 
brugfunctie uitoefenen tussen de gevangenissen en 
de Cel Extremisme.

Veiligheidsmaatregelen
De personeelsleden in de gevangenissen worden 
gesensibiliseerd om waakzaam te zijn voor tekenen 
van radicalisering en extremisme bij gedetineerden. 
Aanwijzingen moeten steeds worden gemeld via de 
gepaste weg naar de interne en externe partners. 
De observatie en evaluatie is van primordiaal belang 
om een correcte screening en opvolging van deze 
categorie gedetineerden mogelijk te maken in functie 
van het detentieregime en de risico’s die zich stellen. 

Daarnaast is een strikte toepassing van de 
veiligheidsprocessen onontbeerlijk. Zo wordt de 
bezoekprocedure verscherpt en zijn op de D-Rad:ex 
afdelingen aangepaste veiligheidsmaatregelen van 
kracht, zoals sweepings en fouilles.

Partnerschappen 
De aanpak van (de)radicalisering in de gevangenis 
is uiteraard geen exclusieve bevoegdheid van de 
federale overheid. Er zijn bijzonder veel partners die 
samen een sluitend beleid moeten voeren. 

In het najaar van 2016 werden twee radicaliserings- 
consulenten van de Vlaamse Gemeenschap 
aangeworven, in een eerste fase bedoeld om 
zich te richten tot de D-Rad:ex afdelingen en 
de satellietinrichtingen. De andere inrichtingen 
zullen in een tweede fase volgen. De consulenten 
werken samen met trajectbegeleiders. De 

Franse Gemeenschap heeft op haar beurt een 
Expertisecentrum Radicalisering opgericht dat voor 
het DG EPI als SPOC optreedt voor de opvolging 
van dossiers en met wie het DG EPI regelmatig in 
contact staat. Het Hulp- en Opvolgingscentrum van 
de Franse Gemeenschap houdt zich bovendien 
bezig met personen betrokken bij gewelddadig 
extremisme. In de nabije toekomst zal werk worden 
gemaakt van een nog nauwere samenwerking 
tussen het DG EPI en de gemeenschappen om 
zo het aanbod nog beter af te stemmen op die 
specifieke categorie gedetineerden.

De justitiehuizen werden eind 2015 het 
bevoegdheidsdomein van de Gemeenschappen.  
Omdat zij een cruciale rol spelen in de 
strafrechtketen, met name na de detentie, zijn 
een formeel samenwerkingsverband en een 
constructieve informatie-uitwisseling onontbeerlijk. 
Beide actoren zijn zich bewust van de meerwaarde. 
Het DG EPI heeft reeds veelvuldige contacten 
met de dienst Justitiehuizen aangegaan. De 
werkafspraken moeten evenwel nog concreet vorm 
krijgen.  

De vertegenwoordigers van de erediensten 
zijn sleutelfiguren binnen het ganse 
radicaliseringsverhaal. Een constructieve 
samenwerking tussen de gevangenisdirecties en 
islamconsulenten is dan ook van erg groot belang. 
Het DG EPI waakt actief mee over de kwaliteitsvolle 
invulling van de functies.

Europese samenwerking
Om te leren van de best practices buiten de 
landsgrenzen, neemt het DG EPI actief deel aan 
een aantal Europese fora, zoals het Radicalisation 
Awareness Network (RAN) en de European 
Organisation of Prison and Correctional Services 
(EuroPris). De aandacht gaat vooral naar 
risicoverminderende factoren voor radicalisering, 
een gezond penitentiair klimaat en een nauwe 
samenwerking met alle betrokken partners.

Het DG EPI nam ook deel aan de Conference 
on Counterterrorism and Deradicalisation, 
georganiseerd door de Europese Commissie en die 
dit jaar in Brussel doorging, en aan de conferentie 
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van de European Prison Training Academies (EPTA) 
in Polen. Beide conferenties stonden specifiek in het 
teken van opleiding van personeel in het kader van 
de radicaliseringsproblematiek. 

Het DG EPI is een van de samenwerkingspartners 
in het Europese project ‘Radicalisation Prevention in 
Prisons (R2Pris)’. Dat project houdt zich bezig met 
de preventie van radicalisering in gevangenissen 
en wil radicalisering en extremisme verminderen 
door de competenties van gevangenispersoneel te 
versterken. Zo kunnen zij signalen van radicalisering 
leren herkennen en hierop adequaat reageren. Een 
ander Europees project is ‘Raising Awareness on 
Radicalisation in Prison’ (RASMORAD) waar het DG 
EPI ook aan deelneemt. Hier ligt de focus ook op 
preventie van radicalisering door risicomanagement 
uit te bouwen en de expertise van risicoherkenning 
te vergroten, vooral door de competenties van het 
personeel in de materie te verhogen. 

Opleiding 
Het DG EPI kreeg de kans om met Europese 
Fondsen een coherent opleidingsaanbod uit te 
werken. Dankzij het project ‘opleiding radicalisering 
in gevangenissen (PORG)’ krijgt het departement 
financiële steun van twee Europese Fondsen, het 
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) en 
het Internal Security Fund (ISF). Het project loopt 
sinds 2016 tot en met mei 2022 en focust zich op 
de ontwikkeling en ondersteuning van opleidingen in 
het kader van de radicaliseringsproblematiek. 

Gespecialiseerde opleiding 

Een gespecialiseerde opleiding voor penitentiair 
bewakingsassistenten van de D-Rad:ex afdelingen 
in Hasselt en Ittre ging over radicalisering. Ook de 
gevangenisdirecties en psychosociale diensten van 
de D-Rad:ex afdelingen en satellietgevangenissen 
volgden de opleiding. Die opleiding werd ook 
uitgebreid naar directies en psychosociale diensten 
van andere gevangenissen. 
 
De basisopleiding voor alle nieuwe penitentiair 
bewakingsassistenten werd bovendien aangevuld 
met informatie over radicalisering en de detectie 
ervan. De medewerkers van de Cel Extremisme, 
de regionale directies, de centrale psychosociale 
dienst en de opleidingscentra hebben ten slotte een 
opleiding gevolgd op diverse politiescholen.

 
Imams en islamconsulenten
De opleidingscentra van het DG EPI hebben 
extra opleidingen georganiseerd voor imams 
en islamconsulenten, met uitbreiding naar alle 
levensbeschouwelijke groepen. Een selecte groep 
van islamconsulenten is ook opgenomen in de 
gespecialiseerde training die voorzien werd voor de 
personeelsleden van de D-Rad:ex afdelingen.
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Uitwisseling en doorstroom van 
informatie
Een efficiënte informatiestroom is onontbeerlijk om 
het radicaliseringsbeleid kracht bij te zetten. Het 
DG EPI heeft processen, afspraken en instructies 
uitgewerkt ten aanzien van de gevangenisdirecties 
en de betrokken centrale diensten om een versterkte 
informatie-uitwisseling mogelijk te maken, en 
dit zowel op intern als op extern niveau met de 
veiligheidspartners, waaronder de Veiligheid van 
de Staat, de Directie zware en georganiseerde 
criminaliteit van de Federale Politie (DJSOCterro), het 
Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) 
en de dienst Vreemdelingenzaken. 

Initiatieven rond deradicalisering
De belangrijkste rol van het DG EPI inzake 
deradicalisering is momenteel om het aanbod van de 
verschillende bestaande deradicaliseringsinitiatieven 
te faciliteren in de gevangenissen komende 
vanuit de steden en gemeenten en vanuit de 
gemeenschappen. Het DG EPI neemt hier haar rol 
als facilitator op. 

De interdepartementale samenwerking gekoppeld 
aan een nauwe samenwerking met niet-
gouvernementele organisaties moet verder worden 
verfijnd en geregeld.    

Zo wordt de rol en inbreng van de 
radicaliseringsconsulenten versterkt en zal een 
structurele samenwerking worden uitgewerkt. Ook 
de islamconsulenten hebben een belangrijke taak te 
vervullen. Hun contact met gedetineerden met een 
geradicaliseerd profiel is van cruciaal belang. Het 
DG EPI zal in de nabije toekomst ook de rol van de 
satellietgevangenissen verder concretiseren. 
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Het DG EPI zette zich in 2016 in om 
de samenwerking met de dienst 
Vreemdelingenzaken verder te verbeteren 
voor wat betreft de overbrenging van 
gedetineerden zonder verblijfsrecht naar 
hun land van herkomst. Dat leidde tot 
verschillende concrete verbeterinitiatieven. 
Het samenwerkingsproject met de FOD 
Binnenlandse Zaken draagt ook bij tot een 
vermindering van de overbevolking in de 
gevangenissen. 

Betere werkprocessen
Het DG EPI werkt mee aan een project om 
het proces te verbeteren voor de verwijdering 
van gedetineerden zonder verblijfsrecht uit de 
gevangenissen. Dat moet leiden tot meer en snellere 
overbrengingen van deze gedetineerden naar hun 
land van herkomst. Voor het DG EPI ligt de focus in 
de eerste plaats op het proces om gedetineerden 
zonder verblijfsrecht over te brengen naar de 
luchthaven. Ook het werkproces om de goederen 
van deze gedetineerden te transporteren, wordt 
onder de loep genomen om te kijken hoe het beter 
kan. Zo is onder andere nog verbetering mogelijk 
op vlak van uniforme procedures en communicatie 
tussen de betrokken partners. 

Het DG EPI analyseerde samen met de dienst 
Vreemdelingenzaken de werkprocessen, van de 
beslissing tot verwijdering tot het vertrek uit de 
gevangenis. De analyse maakte duidelijk waar 
de verbeterpunten lagen. Rekening houdend 
met de vereisten en de beperkingen van beide 
organisaties, werden verschillende verbeteracties 
uitgewerkt. De focus ligt op het verder uniformiseren 
van werkprocedures, op communicatie en op de 
voorbereiding van het vertrek van de gedetineerde 
uit de gevangenis door o.a. zo snel mogelijk de juiste 
datum te kennen. 

In verschillende gevangenissen loopt een project 
om de tussenkomst van migratiebegeleiders, 
ambassades en consulaten in de gevangenissen 
via videoconferentie te laten plaatsvinden. Ook  
wordt gewerkt aan officiële afspraken om de dienst 
Vreemdelingenzaken beperkte toegang te geven 
tot de penitentiaire databank Sidis Suite. Om de 
verwijderingsdossiers beter voor te bereiden, zetten 
het DG EPI en de dienst Vreemdelingenzaken zich 
ook in om instructies en samenwerkingsafspraken 
te actualiseren en te verbeteren rond o.a. het nemen 
van de foto van gedetineerden, het meegeven van 
medische informatie, enz. Dit komt de informatie-
uitwisseling tussen beide partners ten goede. 

Betere samenwerking voor 
overbrenging van gedetineerden 
zonder verblijfsrecht
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2016 werd gekenmerkt door een historisch 
lange periode van stakingen in de Belgische 
gevangenissen, aanzienlijk capaciteitsverlies 
in enkele inrichtingen en het einde van de 
huur van de inrichting in Tilburg (Nederland). 
Het gevoelige penitentiaire klimaat leidde tot 
een tijdelijke maatregel van de minister van 
Justitie om de leef- en werkomstandigheden 
in de gevangenissen te verbeteren.

Vervroegd in aanmerking komen 
Om de impact te beperken van de verslechterde 
leefomstandigheden in overbevolkte gevangenissen 
en in gevangenissen waar gestaakt werd, nam 
de minister van Justitie een maatregel waardoor 
kan worden afgeweken van de bepalingen uit 
de ministeriële omzendbrieven 1817 en 1817bis 
rond de voorlopige invrijheidstelling, en waardoor 
de invrijheidstelling kan worden vervroegd. Er 
werden nieuwe bepalingen gedefinieerd over de 
toelaatbaarheid voor die wijze van invrijheidstelling. 
De maatregel, die op korte termijn moest zorgen 
voor een daling van de gevangenisbevolking, werd 
toegepast van 1 juli tot 31 december 2016 en had 
betrekking op zowat 1800 gedetineerden.

Voorlopige invrijheidstelling
De voorlopige invrijheidstelling is een invrijheidstelling 
vóór het einde van de straf en is niet hetzelfde als 
de voorwaardelijke invrijheidstelling. Zij is enkel van 
toepassing op gedetineerden die één of meer straffen 
ondergaan die in totaal drie jaar of minder bedragen. 
Deze strafuitvoeringsmodaliteit wordt toegekend 
door de gevangenisdirecteur of door de directie 
Detentiebeheer van het DG EPI. De voorwaardelijke 
invrijheidstelling daarentegen is van toepassing op 
gedetineerden die een of meer straffen ondergaan 
waarvan het totaal meer dan drie jaar bedraagt en 
wordt toegekend door de strafuitvoeringsrechtbank.

De voorlopige invrijheidstelling wordt beschouwd als 
een essentieel instrument van de strafuitvoering en 
is onder andere een manier om de overbevolking 
in de gevangenissen tegen te gaan. Het is de 
meest frequente wijze van invrijheidstelling van 
veroordeelden.

Tijdelijke 
maatregel voor 
voorlopige  
invrijheidstelling

Veranderproject voor publieke 
sector
Het project past binnen het overkoepelende 
Redesignprogramma dat op 3 juli 2015 door de 
ministerraad werd goedgekeurd en dat ook deel 
uitmaakt van het regeerakkoord. Dat verbeterproject 
voor de overheid maakt werk van een optimalisering 
van werkprocessen en moet leiden tot efficiëntere 
overheidsdiensten en een betere dienstverlening aan 
burgers en ondernemingen.

In een eerste fase werden acht verbetertrajecten 
geïdentificeerd die elk onder het sponsorship 
van een minister werden gebracht. Het 
project ‘verwijdering van vreemdelingen uit de 
gevangenissen’ behoort tot traject 4 ‘Operationele 
excellentie in het domein veiligheid’, ondersteund 
door de ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken en aangestuurd door de Voorzitters van beide 
overheidsdiensten. Dat traject wil bijdragen aan een 
veiligere samenleving door transversale processen 
beter af te stemmen en te vereenvoudigen tussen 
de sleutelactoren op vlak van veiligheid, met name 
de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken, 
Rechterlijke Orde en de politie.  
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Beter beslissingsproces voor 
uitgaansvergunning en  
penitentiair verlof
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De optimalisering van de beslissingsprocessen voor uitgaansvergunningen en penitentiaire 
verloven is een prioriteit voor de minister van Justitie en voor het DG EPI. Het gevangeniswezen 
zette haar inspanningen verder om de processen te verbeteren en tot een efficiëntere 
besluitvorming te komen. 

Voorbereiding op re-integratie
De toekenning van een uitgaansvergunning of 
een penitentiair verlof is een sleutelmoment in het 
detentietraject van gedetineerden. De modaliteiten 
bieden hen de mogelijkheid om terug in contact te 
treden met de samenleving, om concrete stappen te 
zetten in het reclasseringsplan en zo een eventuele 
vervroegde invrijheidstelling voor te bereiden. 
Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof zijn 
dus belangrijke hefbomen om de re-integratie van 
gedetineerden in de samenleving te bevorderen. 
Bovendien hebben ze een positief effect op het 
leefklimaat in de gevangenissen en dragen ze bij tot 
een daling van de overbevolking.

Analyse 
Om tot een optimalisering te komen, analyseerde het 
DG EPI in 2014 en 2015 de beslissingsprocessen 
voor uitgaansvergunningen en penitentiair verlof 
evenals de interne werkorganisatie van de directie 
Detentiebeheer die mee over de toekenning van 
deze modaliteiten beslist. Op basis van de resultaten 
van de analyse, van vroegere aanbevelingen en van 
goede praktijken uit internationaal onderzoek, werd 
een nieuw beleid ontwikkeld dat van toepassing is 
op alle betrokkenen in het beslissingsproces (lokale 
gevangenisdirectie, psychosociale dienst en de 
directie Detentiebeheer). 

Aanpassing van processen en 
werkorganisatie
De beslissingsprocessen werden aangepast binnen 
de grenzen van en met respect voor het wettelijke 
kader. Verschillende initiatieven droegen bovendien 
bij tot een betere interne werking van de directie 
Detentiebeheer. De wijze waarop dossiers aan 
dossierverantwoordelijken worden toegewezen, 
werd herzien en een handleiding met alle geldende 
reglementering is voortaan digitaal toegankelijk. 
Ook werd een applicatie ontwikkeld die toelaat om 
alle processtappen te monitoren die leiden tot een 
beslissing. 

Betere procesdoorstroming
De doelstelling van het project was om een betere 
doorstroming binnen het beslissingsproces te 
realiseren. Die aanpak kadert binnen het ganse 
beleid van de organisatie dat gericht is op het 
leveren van een actieve bijdrage aan een geslaagde 
re-integratie. In dit opzicht blijkt dat in 2016 iets 
meer dan 80% van de positieve adviezen van de 
gevangenisdirecteurs voor de toekenning van een 
strafuitvoeringsmodaliteit momenteel ook effectief 
leidt tot een toekenning. Ondanks een stijging in 
het aantal gunstige beslissingen, toont de analyse 
aan dat er geen sprake is van meer mislukte 
modaliteiten. Tot slot is ook de doorlooptijd van een 
dossier aanzienlijk verkort. 
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In het opleidingscentrum voor 
penitentiair personeel in Brugge volgen 
nieuwe Nederlandstalige penitentiair 
bewakingsassistenten (PBA) hun 
basisopleiding. Die opleiding bestaat uit 
vijftig theoretische lesdagen, gespreid 
over het stagejaar. Theorie wordt constant 
afgewisseld met een ‘on-the-job’-training 
onder begeleiding van een mentor in de 
penitentiaire inrichting. Om de nieuwe 
PBA’s nog beter voor te bereiden op hun 
werksituatie richtte het opleidingscentrum  
een ‘simulatiegevangenis’ in.  

Leren in de praktijk
Een grondige evaluatie van de basisopleiding zorgde 
voor enkele nieuwe accenten. Oud-cursisten gaven 
vaak de opmerking dat ze nog extra wilden oefenen 
op de verschillende vaardigheden van de job. Het 
opleidingscentrum wilde de praktijksessies zo 
realistisch mogelijk maken. Een van de huizen van 
het penitentiair complex werd daarom omgebouwd 
tot een ‘simulatiegevangenis’. Die is uitgerust met 
een camerasysteem, een geluidsinstallatie en een 
telecommunicatiesysteem. Alles wordt hier stap voor 
stap aangeleerd: een celdeur veilig openen, een 
appèl doen, de verblijfsruimte onderzoeken en de 
bewegingen van gedetineerden begeleiden.

Acteurs in detentie
De lesgevers ontwikkelden verschillende scenario’s 
waarbij de moeilijkheidsgraad stapsgewijs toeneemt. 
De PBA leert na de theoretische sessie eerst de 
technische handelingen aan waarna acteurs worden 
ingeschakeld om tijdens de simulaties de rol van 
gedetineerde te spelen. Zo krijgt de nieuwe PBA 
een brede waaier aan realistische situaties om tot 
een goed einde te brengen en komt hij of zij met een 
heleboel meer ervaring op de werkvloer terecht. 

Inhuldiging 
Minister Geens opende op 23 september 2016 
de simulatiegevangenis. Speciaal voor de 
gelegenheid stelde het opleidingscentrum nog 
enkele andere vernieuwingen voor in de opleiding. 
Een van de nieuwe leervormen is ‘gaming’. 
De penitentiair bewakingsassistenten worden 
voorbereid op technologische vernieuwing en 
op de correcte omgang met evoluties binnen de 
gevangenisbevolking. Het fenomeen radicalisering is 
hier een goed voorbeeld van. Begin september zijn 
de eerste nieuwe penitentiair bewakingsassistenten 
met het lessenpakket gestart. 

Simulatie voor Franstalige PBA’s
Al sinds 2011 beschikt het opleidingscentrum in 
Marneffe ook over een simulatieruimte voor de 
Franstalige PBA’s. Tijdens simulatieoefeningen 
krijgt iedere stagiair ook specifieke begeleiding, 
met acteurs die de rol van de gedetineerden in 
gevangeniskledij vertolken.

Een simulatiegevangenis  
als extra leertroef 
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Sweepingteam per gevangenis
Waar voordien één team - het nationale 
sweepingteam van de dienst Ondersteuning, 
Gebouwen en Veiligheid - instond voor alle 
sweepings binnen het DG EPI, beschikt nu elke 
gevangenis over een eigen team om sweepings 
binnen hun gevangenismuren uit te voeren. Per 
inrichting gaat het om een team samengesteld uit 
bewakingspersoneel van de gevangenis. Dankzij de 
nieuwe manier van werken kunnen meer sweepings 
worden uitgevoerd in alle inrichtingen en vooral op 
de afdelingen waar geradicaliseerde gedetineerden 
verblijven. De opsporing van gsm’s verloopt ook 
sneller en meer gericht omdat elke gevangenis nu 
zelf actie kan ondernemen.  

Alle inrichtingen kregen het nodige 
sweepingmateriaal en na een speciale opleiding voor 
het betrokken gevangenispersoneel kon elk team 
aan de slag. Het lokale sweepingteam voert per jaar 
een bepaald aantal sweepings uit in hun inrichting 
en dat aan een opgelegd ritme. Op de D-Rad:ex 
afdelingen in de gevangenissen in Hasselt en Ittre 
vindt wekelijks minimum één sweeping plaats, in 
de satellietgevangenissen (Andenne, Lantin, Gent, 
Brugge en Sint-Gillis) minimum twee per maand 
en in de andere inrichtingen wordt maandelijks 
minimum éénmaal gesweept. Elke inrichting kan 
uiteraard beslissen om meer sweepings te doen. 
Het nationaal sweepingteam voert maandelijkse 
controlesweepings uit op de D-Rad:ex afdelingen 
en in de satellietgevangenissen, evenals ad random 
controlesweepings in alle inrichtingen. 

Meer en gerichtere gsm-sweepings 

De strijd tegen gsm-bezit in de 
gevangenissen is een prioriteit voor het DG 
EPI. Al verschillende jaren vinden sweepings 
plaats om gsm-toestellen beter te kunnen 
opsporen, zowel op cel als op andere 
plaatsen waar gedetineerden zich begeven. 
Dat draagt bij tot de veiligheid binnen de 
gevangenismuren. Een nieuwe manier van 
werken in de organisatie en in de uitvoering 
van de sweepings laat sinds eind 2016 
toe om meer sweepings uit te voeren en 
om het doeltreffender te doen. De nieuwe 
werkprocessen dragen ook bij tot de strijd 
tegen radicalisering in de gevangenissen. 

Opsporen van gsm’s op cel
In de gevangenis is het bezit van een gsm door 
gedetineerden verboden. Om dit verbod te 
doen naleven, voert het penitentiair personeel 
op regelmatige basis celfouilles uit. Sweepings 
helpen om nog meer doeltreffend gsm’s op cel 
te detecteren. Het sweepingmateriaal geeft een 
positief signaal bij cellen waar zich mogelijks 
een gsm bevindt en laat toe om die cellen af 
te sluiten. De sweepings zorgen er zo voor dat 
het personeel celfouilles op een efficiëntere en 
gerichtere manier kan uitvoeren.
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Opleiding en coaching
Het sweepingteam in elke gevangenis kreeg een 
doorgedreven opleiding over het gebruik van 
het sweepingmateriaal en het correct uitvoeren 
en organiseren van een sweeping. De opleiding 
bestond uit een theoretisch en een praktisch deel 
waarbij experten ook tips & tricks deelden. Elk lokaal 
sweepingteam kon bovendien rekenen op de nodige 
begeleiding en coaching bij het uitvoeren van de 
eerste sweeping in hun inrichting. 

Om een kwalitatieve opleiding uit te werken en te 
kunnen geven, volgden enkele medewerkers van 
de dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid 
evenals enkele penitentiair bewakingsassistenten 
ploegchefs een opleiding in Duitsland bij de firma die 
de controletoestellen produceert. 

In volle ontwikkeling
De implementatie van de nieuwe manier van 
werken is lopende. De systematische sweepings 
en controlesweepings op de D-Rad:ex afdelingen 
en in de satellietgevangenissen vinden plaats, net 
zoals in de andere inrichtingen. Om de nieuwe 
manier van werken verder op punt te stellen, 
zullen regelmatige evaluaties plaatsvinden. Na 
elke sweeping rapporteert de gevangenis aan de 
dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid 
en stuurt zij een verslag met daarin niet alleen de 
resultaten van de sweeping maar ook eventuele 
opmerkingen over het verloop ervan. Op basis van 
die informatie en van de ervaringen van zowel de 
lokale sweepingteams als het nationale team wordt 
een evaluatierapport opgesteld. Eventuele bijsturing 
zal op basis daarvan gebeuren.
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Het gevangeniswezen investeerde de voorbije jaren fors in haar infrastructuur. De problematiek 
van verouderde gevangenissen en de overbevolking waren in 2008 de aanleiding voor het 
Masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden. Dat plan werd 
verder uitgewerkt en omgedoopt tot het Masterplan II. Bijkomende gevangeniscapaciteit via 
nieuwbouw en renovatie moest zo een antwoord bieden op de overbevolking maar ook betere 
leef- en werkomstandigheden mogelijk maken voor gedetineerden en personeel. In 2016 werd het 
Masterplan III goedgekeurd, als aanvulling op de twee vorige plannen. Dat laatste plan geeft meer 
ruimte voor strafdifferentiatie.

Nieuwbouw, renovatie  
en strafdifferentiatie

Masterplannen I en II: nieuwbouw 
en renovatie 
De Masterplannen I en II voorzien een 
renovatieprogramma, de bouw van bijkomende 
cellen in bestaande gevangenissen, de bouw van 
nieuwe inrichtingen en de vervanging van sterk 
verouderde inrichtingen. 

 Drie nieuwe gevangenissen werden gebouwd 
in Marche-en-Famenne (2013), Beveren 
(2014) en Leuze-en-Hainaut (2014) dankzij een 
samenwerking met private partners.

 De werken aan vleugel B in de Leuvense centrale 
gevangenis zijn nog lopende en zullen een 
bijkomende capaciteit van 70 plaatsen mogelijk 
maken tegen september 2017.

 De plannen om een nieuwe grote gevangenis 
in Haren te voorzien ter vervanging van de 
gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael 
staan nog in de steigers. 

 De bouw van nieuwe gevangenissen in 
Antwerpen en Dendermonde ter vervanging van 
de oude staat op het programma.

 Uitbreidings- en renovatiewerken vonden plaats 
in Jamioulx (69 plaatsen), Oudenaarde  
(11 plaatsen) en Turnhout (20 plaatsen). 

Masterplan III: langetermijnbeleid
De initiatieven uit de Masterplannen I en II hebben 
dan al wel hun vruchten afgeworpen, toch blijft 
de overbevolking in de gevangenissen aanwezig. 
Sommige penitentiaire inrichtingen blijven 
daarenboven kampen met problemen omwille van 
verouderde infrastructuur. Vanuit de zoektocht naar 
een totaalaanpak om niet enkel werk te maken van 
de modernisering en uitbreiding van de bestaande 
gevangeniscapaciteit, maar ook om alternatieven 
uit werken voor de klassieke strafuitvoering, werd 
het Masterplan III geboren. Dat nieuwe plan omvat 
niet enkel de bouw van nieuwe gevangenissen 
en de uitbreiding en/of renovatie van bestaande 
gevangenissen, maar ook initiatieven die inzetten op 
een grotere strafdifferentiatie. 

Bouw nieuwe gevangenissen
Het nieuwe Masterplan III voorziet de nieuwbouw 
van:

 twee gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-
sur-Semois met telkens 312 plaatsen en een 
gedifferentieerd regime op het vlak van veiligheid 

 een nieuw arresthuis op site van de gevangenis 
in Lantin met 312 plaatsen en een afdeling hoge 
veiligheid

 een gevangenis in Verviers met 240 plaatsen ter 
vervanging van de oude gevangenis die in 2013 
werd gesloten

In de nieuwe gevangenissen zullen multifunctionele 
zittingszalen worden voorzien waar de raadkamer, 
de kamer van inbeschuldigingstelling of de 
strafuitvoeringsrechtbank kan zetelen.
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Werken aan bestaande gevangenissen
Het derde Masterplan bevat ook een renovatie- en 
uitbreidingsprogramma:

 De strafinrichting in Merksplas zal een gefaseerde renovatie 
ondergaan waarbij de omvang van het huidige complex 
wordt behouden. De inrichting wordt voorbehouden aan 
specifieke groepen van gedetineerden: veroordeelden met 
een psychiatrische stoornis, langgestraften met een lager 
veiligheidsrisico en oudere gedetineerden. Omwille van de 
aanpassing aan de hedendaagse detentienormen zal de capaciteit 
wel verminderen tot mogelijks 400 plaatsen. Maar dat laat toe om 
de nodige ruimtes te voorzien voor begeleiding, ontspanning en 
opleiding.

 Het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede en de gevangenis 
in Jamioulx zullen telkens uitgebreid worden met 50 plaatsen. 
Daarnaast zal de gevangenis in Ieper een extra capaciteit krijgen 
van 56 plaatsen.

Differentiatie van straffen
Vanuit het Masterplan I en II werden een aantal hoger beveiligde 
inrichtingen gebouwd. Daardoor kwam meer ruimte vrij voor 
differentiatie binnen de andere gevangenissen. De inrichtingen in 
Ruiselede en Jamioulx werden aangeduid om plaatsen te voorzien 
met een lager veiligheidsniveau. De bedoeling is om beide sites 
optimaler te benutten, maar ook om meer gedetineerden naar 
hun strafeinde toe beter voor te bereiden op hun vrijlating. De 
strafdifferentiatie laat een categorisering toe van gedetineerden naar 
veiligheidsrisico, waarbij de lagere risico’s in een flexibeler regime 
kunnen ondergebracht worden. 

Daarnaast zal ook het project van ‘transitiehuizen’ worden gelanceerd 
om gedetineerden tegen het einde van hun straf in een aangepaste 
infrastructuur te begeleiden zodat zij na hun detentietijd hun weg 
weer kunnen vinden in de maatschappij. 

Meer technologie
Het Masterplan III besteedt extra aandacht aan de integratie van 
technologie bij de renovatie en nieuwbouw om verder te bouwen 
aan het normaliseringsbeleid voor gedetineerden en om bepaalde 
groepen meer autonomie te geven. Het PrisonCloud-systeem is hier 
al een mooi voorbeeld van. Momenteel zijn de gevangenissen in 
Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne uitgerust met het 
online dienstenplatform voor gedetineerden. Een ander voorbeeld is 
de integratie van telefonie op cel. Hiervoor is een pilootproject gestart 
in de gevangenis in Mechelen. De bekabeling is al in een aantal 
inrichtingen voorzien en de overheidsopdracht van het nationale 
telefoniecontract is gelanceerd. 
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Einde huur detentieplaatsen in Tilburg
In 2009 sloten Nederland en België het verdrag om in Tilburg (Nederland) detentieplaatsen te huren voor 
Belgische gedetineerden om het overbevolkingsprobleem in de Belgische gevangenissen aan te pakken. 
Ons land startte in 2010 met de huur van een penitentiaire inrichting in Tilburg waar op het hoogtepunt 650 
Belgische gedetineerden zaten opgesloten. 

Het overbevolkingscijfer in de gevangenissen daalde de afgelopen jaren geleidelijk aan dankzij onder andere 
de opening van drie nieuwe gevangenissen. Op 31 december 2016 sloot de penitentiaire inrichting in Tilburg 
dan ook haar deuren. De samenwerkingsovereenkomst tussen België en Nederland over de huur van 
detentieplaatsen in Tilburg kwam zo na zeven jaar tot een einde.
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Een Masterplan voor de opvang en 
behandeling van geïnterneerden

De Belgische Staat is al verschillende 
keren veroordeeld door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens omwille van 
de aanwezigheid van en onaangepaste 
zorg voor geïnterneerden in de Belgische 
gevangenissen. In het regeerakkoord 
is vermeld dat geïnterneerden moeten 
kunnen worden opgevangen in een 
aangepaste infrastructuur en geschikte 
zorg moeten krijgen tijdens hun detentie. 
Volksgezondheid en Justitie sloegen de 
handen in elkaar en stelden in 2016 het 
Masterplan Internering voor. 

Een werk van jaren
Al jarenlang is ons land er zich van bewust dat 
geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. 
Hier ligt immers de nadruk op bewaken en 
ontbreekt een zorgbehandeling die beantwoordt 
aan de specifieke noden van de doelgroep. 
De doorstroming van geïnterneerden naar het 
externe zorgcircuit verloopt moeizaam omwille van 
uiteenlopende redenen, zoals capaciteitsproblemen, 
profiel, een gebrekkige motivatie, onvoldoende 
aanknopingspunten voor een behandeling en de 
graad van maatschappelijke gevaarlijkheid.

Het thema internering kwam de laatste jaren 
meer op de beleidsagenda. De overheid zet 
voluit in op het drastisch inperken van het verblijf 

van geïnterneerden in detentie en op een ruimer 
en gedifferentieerder zorgaanbod buiten de 
gevangenismuren. Daarvoor is een totaalpakket 
nodig dat focust op een gedifferentieerde 
zorgcapaciteit, een duidelijk wetgevend kader en 
een netwerkoverstijgende samenwerking. 

De voorbije jaren zijn al enkele initiatieven gelanceerd 
die het aantal geïnterneerden in de gevangenissen 
significant hebben doen dalen. Terwijl in 2012 nog 
gemiddeld 1132 geïnterneerden in een gevangenis 
verbleven op jaarbasis, stond in 2016 de teller van 
de gemiddelde dagelijkse geïnterneerdenbevolking 
op 784. 

FPC in Gent en Antwerpen
Het Masterplan I voorzag de oprichting van twee 
forensisch psychiatrische centra (FPC) in Vlaanderen 
die kwaliteitsvolle opvang bieden aan geïnterneerden 
in een omgeving met verhoogde beveiliging buiten 
de gevangenis. Die waren het antwoord op een 
ontbrekende schakel in het zorgcircuit. De opname 
en de behandeling in een FPC moet de overgang 
voor geïnterneerden naar het externe zorgcircuit 
voorbereiden en faciliteren. In november 2014 
konden de eerste geïnterneerden verhuizen naar 
het gloednieuwe FPC in Gent waar plaats is voor 
264 mannelijke patiënten. Intussen zijn alle plaatsen 
opgevuld. In augustus 2017 opent eenzelfde 
centrum haar deuren in Antwerpen dat opnieuw 
plaats biedt aan 182 geïnterneerden, waaronder ook 
vrouwen. 
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Initiatieven voor de toekomst
Het Masterplan Internering dat in 2016 werd 
goedgekeurd, wil verder bouwen op ditzelfde 
elan. De bedoeling is om alle geïnterneerden uit de 
gevangenissen weg te halen en hen aangepaste 
zorg te bieden in de juiste omgeving. Zo komen 
er 860 plaatsen bij om deze kwetsbare groep een 
gepaste omkadering te bieden.

Meer en gedifferentieerde capaciteit
Het plan voorziet om nog twee FPC’s in Paifve en 
Waver te bouwen die telkens plaats bieden aan 
250 geïnterneerden. Daarnaast zal een longstay-
inrichting in Aalst zo’n 120 geïnterneerden kunnen 
opvangen die een blijvend hoog risicoprofiel hebben. 
De FPC’s focussen immers op maatschappelijke 
re-integratie, maar dit is niet voor alle geïnterneerden 
haalbaar of mogelijk.

Er wordt ook voorzien in 240 plaatsen in bestaande 
forensische of reguliere zorginstellingen in 
Vlaanderen en Brussel, een uitbreiding van een 
categoraal aanbod in het reguliere zorgcircuit voor 
specifieke doelgroepen. Het psychiatrisch ziekenhuis 
Les Marronniers in Doornik wordt gereorganiseerd 
zodat meer differentiatie kan worden geboden en 
de doorstroom naar het reguliere zorgcircuit beter 
voorbereid kan worden.

Mobiele equipes
Om de doorstroom naar het reguliere circuit te 
bevorderen en voldoende ondersteuning te bieden 
bij de begeleiding van geïnterneerden zijn mobiele 
equipes voor geïnterneerden opgericht. In het kader 
van het Masterplan Internering wordt voorzien 
dat de mobiele equipes uitgebreid worden over 
alle regio’s om de doorstroom uit de residentiële 
settings te faciliteren en te werken aan verdere 
maatschappelijke re-integratie.

Totaalpakket
De verschillende nieuwe initiatieven moeten 
bijdragen tot de uitbouw van een volwaardig 
forensisch psychiatrisch zorgcircuit met een 
dynamisch individueel zorgtraject waarin alle 
zorgactoren nog meer samenwerken om dit 
traject vloeiend te laten verlopen zodat een 
gevangenisverblijf uitblijft.  

Het samenspel tussen een adequaat wettelijk kader 
en een slagkrachtig hulp- en begeleidingsaanbod 
is cruciaal. De nieuwe wet zal bijdragen aan de 
professionalisering van de interneringsprocedure. 
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Eind juni 2016 viel de beslissing om de gevangenis van Vorst gedeeltelijk te sluiten en om de 
psychiatrische annex van Vorst naar de gevangenis in Sint-Gillis te verhuizen. Om de resterende 
capaciteit in beide inrichtingen zo optimaal mogelijk te gebruiken en om de beschikbare middelen 
efficiënter in te zetten, koos het DG EPI ervoor om een synergie te creëren tussen beide. Een 
fundamentele reorganisatie leidde tot de creatie van de Brusselse gevangenis bestaande uit 
penitentiaire sites. Het project moet leiden tot een nieuwe, betere, duurzame en toekomstgerichte 
realiteit voor de Brusselse gevangenis, in afwachting van de opening van de gevangenis in Haren. 

Arrest- en strafhuisfunctie
Een fundamentele hertekening is de gewijzigde 
classificatie van de gevangenissen in Brussel. De 
site Sint-Gillis is sinds half juli 2016 het arresthuis 
van de Brusselse gevangenis en de site Vorst werd 
in het najaar 2016 stap voor stap een strafhuis 
met 180 beschikbare plaatsen. In de nieuwe 
organisatiestructuur blijft de site Berkendael de 
afdeling voor vrouwelijke gedetineerden van de 
Brusselse gevangenis. De wettelijke basis voor de 
nieuwe organisatiestructuur is in opmaak. 

De verandering betekende een verhuis van 
gedetineerden van het ene gebouw naar het andere 
en een herlocatie en grotere differentiatie van 
gevangenisdiensten. Infrastructuurwerken vonden 
plaats om de gebouwen aan te passen aan hun 
nieuwe functie en om te voldoen aan de noden van 
de nieuwe doelgroep gedetineerden, geen evidentie 
rekening houdend met de overbevolking in Brussel. 
De werken beperkten zich niet tot het cellulair, 
maar vonden ook erbuiten plaats om lokalen voor 
administratieve en logistieke diensten aan te passen. 
Na de werken werden de gedetineerden per groep 
overgebracht naar hun nieuwe verblijfplaats. 

Nauw overleg met de magistratuur en goede interne 
werkprocessen zorgden er verder voor dat alle 
opsluitingen van gedetineerden voortaan op de site 
in Sint-Gillis gebeuren. 

Psychiatrische annex in Sint-Gillis 
Ook de geïnterneerden veranderden van 
penitentiaire site in Brussel. De psychiatrische annex 
verhuisde in het najaar van 2016 van Vorst naar 
Sint-Gillis. Renovatiewerken werden uitgevoerd 
om een van de vleugels in Sint-Gillis om te vormen 
tot psychiatrische annex en om een aangepaste 
opvang te garanderen voor deze kwetsbare groep 
gedetineerden.  

Progressief regime
Het nieuwe concept betekent ook een nieuw en 
beter regime voor de gedetineerden in Brussel. 
Over beide sites heerst een progressief regime. 
De site Sint-Gillis kent na lang een heropstart van 
activiteiten, rekening houdend met het nieuwe 
profiel. Gedetineerden kunnen tweemaal per 
week fitnessen en het nieuwe cursusaanbod is 
ook afgestemd op de beklaagden. Veroordeelden 
schuiven van Sint-Gillis door naar een halfopen 
regime en daarna naar een open-deur-regime op 
de site Vorst. In het halfopen regime eten ze samen 
en vinden verschillende activiteiten in groep plaats. 
Basiskenmerken van het open-deur-regime zijn o.a. 
een garantie op tewerkstelling, de celdeur die tijdens 
de dag grotendeels open blijft en verblijf alleen op 
cel. 

Sint-Gillis en Vorst worden  
één Brusselse gevangenis
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De gevangenis werkt nauw samen met de 
gemeenschappen en de centrale dienst van de 
regie voor gevangenisarbeid om activiteiten te 
organiseren, in functie van het nieuwe regime. 

Eén gevangenis, één team
Het nieuwe concept houdt ook een fundamentele 
personeelsreorganisatie in. Het dalend aantal 
gedetineerden in Vorst en het stijgend aantal 
in Sint-Gillis leidde tot noodzakelijke interne 
personeelsbewegingen. Vooral op de site Sint-
Gillis was nood aan extra bewakingspersoneel. 
Medewerkers konden op basis van een oproep 
hun interesse kenbaar maken om op een van de 
Brusselse sites te werken en werden in de mate van 
het mogelijke individueel begeleid. 

Aan het hoofd van de Brusselse gevangenis staat 
één directieteam dat de veranderingen in goede 
banen leidt en uniform leiding biedt. De directies 
van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael smolten 
samen tot één directie Brussel. Cruciaal is het 
overkoepelende personeelsbeleid dat ook bijdraagt 
tot een organisatiecultuur waarin het personeel van 
de verschillende sites zich beschouwt als één team 
Brussel. 

De fusie trok zich ook door binnen de andere 
diensten van de gevangenis en reorganisaties 
volgden. Het takenpakket van de griffie, de 
boekhoudkundige dienst, de psychosociale 
dienst en de medische dienst werd herzien in 
functie van de nieuwe realiteit. Clusterwerking en 
een uitwisseling van goede praktijken komen de 
dienstverlening ten goede en leiden gaandeweg tot 
een efficiëntere inzet van middelen.

Betere brandveiligheid in Vorst
Het DG EPI en de Regie der Gebouwen voerden 
verschillende werken uit op de site Vorst om de 
brandveiligheid te verbeteren. Die werken waren 
noodzakelijk om een veilige leef- en werkplek te 
garanderen voor gedetineerden en personeel. Er 
werd o.a. geïnvesteerd in brandveilige deuren, een 
brandveilig dak en in het meer toegankelijk maken 
van de gevangenis voor de brandweer. 

Stap vooruit richting Haren
Zowel op vlak van organisatiecultuur, 
personeelsbeleid en regimeontwikkeling is de 
fusie een stap in de goede richting wat betreft 
de voorbereiding van de opening van de nieuwe 
gevangenis Haren.
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Beter werken met minder middelen, het is een voortdurend streefdoel. Het verdwijnen van 
experten binnen de organisatie en een verhoogde werklast zorgen immers voor extra druk in 
de gevangenissen. Een nauwere samenwerking tussen inrichtingen en een meer gegroepeerd 
beheer van budgettaire en logistieke processen leiden tot een betere inzet van middelen en een 
efficiëntere dienstverlening. De samenwerking tussen de gevangenissen in de Noorderkempen 
zetten de voordelen van clusterwerking in de verf. 

Bovenlokaal beheer van 
boekhouding, budget en logistiek
Het dagelijks functioneren van een gevangenis 
steunt op verschillende boekhoudkundige, 
budgettaire en logistieke processen. Het gaat 
om tijdsintensief werk dat binnen elke inrichting 
afzonderlijk wordt gedaan, zoals lastenboeken 
opstellen om aankopen te doen, kantinebestellingen 
van gedetineerden verwerken, enz. 

Door bepaalde van die werkprocessen op een 
bovenlokaal niveau te laten uitvoeren voor een 
groep gevangenissen en door een team van 
gespecialiseerde medewerkers, wil het DG EPI de 
werklast binnen elke inrichting verminderen. De 
clusterwerking moet leiden tot een betere inzet van 
middelen en competenties, minder verspilling en een 
correctere toepassing van procedures. 

Pilootproject NoorderKempen
De gevangenissen in Hoogstraten, Merksplas, 
Turnhout en Wortel testen de clusterwerking in de 
praktijk. Vertegenwoordigers van de inrichtingen 
en de centrale administratie inventariseerden de 
domeinen waarbij schaalvergroting een meerwaarde 
kon bieden. Concrete verbeteracties volgden. De 
gevangenissen stemmen niet alleen beter af dankzij 
gegroepeerd beheer van werkprocessen, ze leren 
ook van elkaar en hebben meer oog voor elkaars 
moeilijkheden. 

Clusterwerking in Noorderkempen
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Regioverantwoordelijke lastenboeken
Voor de opmaak van lastenboeken werd 
een regionaal verantwoordelijke aangeduid. 
Elk afzonderlijk lastenboeken opmaken voor 
gelijkaardige aankopen bleek een verspilling 
van tijd en middelen. De aanduiding van één 
gespecialiseerde medewerker zorgt voor efficiëntere 
en uniforme werkprocessen en minder fouten. Een 
groepering van aankopen betekent ook betere 
prijzen. 

Uniform kantinebeheer
Ook voor kantinebestellingen kiezen de 
gevangenissen voor een gegroepeerd beheer. Een 
team van experten van de gevangenis in Wortel 
verwerkt de kantinebestellingen voor de regio. 
Werken met eenzelfde leverancier levert bovendien 
besparingen op en leidt tot een uniformere 
kantinecatalogus voor gedetineerden. De uitwerking 
hiervan loopt momenteel. 

Eén team ‘keuken’
Een team van koks en rekenplichtigen van de 
waren van de Kempense gevangenissen garandeert 
een meer bovenlokaal keukenbeheer. Door een 
gemeenschappelijk aankoopbeleid te voeren en 
menu’s af te stemmen, bekomen de gevangenissen 
scherpere prijzen en is er minder individuele werklast 
per inrichting.  

Verdere stappen
Het project in de Noorderkempen is een 
pilootproject. Een evaluatie zal uitwijzen of een 
verdere implementatie binnen andere gevangenissen 
opportuun is. 

WortelTurnhoutMerksplas

Wortel
Boekhoudkundige, budgettaire 

& logistieke werkprocessen

Turnhout
Boekhoudkundige, budgettaire 

& logistieke werkprocessen

Merksplas
Boekhoudkundige, budgettaire 

& logistieke werkprocessen

Hoogstraten
Boekhoudkundige, budgettaire 

& logistieke werkprocessen

Hoogstraten

VAN

NAAR Bovenlokale
experten

Boekhoudkundige, budgettaire 
& logistieke werkprocessen
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Wettelijk kader
De gevangenissen in Namen en Dinant staan 
voortaan onder de verantwoordelijkheid van 
één inrichtingshoofd, al blijven zij op wettelijk 
en institutioneel vlak aparte entiteiten. Concreet 
betekent dit dat de personeelskaders en de 
budgetten voor elke entiteit volledig apart blijven 
bestaan. 

In de praktijk
Op operationeel vlak is het eerder de gevangenis 
van Namen die de gevangenis van Dinant 
ondersteunt, door bijvoorbeeld een gepast antwoord 
te bieden op technische behoeften voor bepaalde 
specifieke posten. De griffiechef van Namen biedt, 
bij afwezigheid van een bestuurschef van Dinant, 
technische ondersteuning en houdt toezicht op de 
gedetineerdendossiers. De personeelsleden van de 
keuken van de gevangenis in Dinant, die het zonder 
leidinggevende moest stellen, kunnen nu terugvallen 
op de ervaring van een technisch assistent van 
de gevangenis van Namen voor onder andere 
bestelling en ontvangst van producten, toezicht 
op de gedetineerden die in de keuken werken, 
ondersteuning bij de boekhouding, enz. De diensten 
die gemeenschappelijke domeinen beheren, 
wisselen bovendien hun best practices met elkaar 
uit. 

Voordeel voor detentiebeheer
Het belangrijkste voordeel van deze manier 
van werken bevindt zich op het niveau van het 
detentiebeheer en bijgevolg ook de veiligheid. 
De hechte samenwerking van de entiteit Namen-
Dinant met zowel de regionale directie als 
met de gerechtelijke overheden zorgde voor 
een optimale spreiding en doorstroom van de 
gedetineerden tussen beide inrichtingen. In de 
praktijk kan het inrichtingshoofd van de entiteit 
Namen-Dinant autonoom beslissen over de 
overbrenging van gedetineerden binnen de entiteit 
(een bevoegdheid die normaal gezien toekomt 
aan de centrale administratie van het DG EPI of 
aan de rechterlijke macht). De mogelijkheid om 
te functioneren als communicerende vaten laat 
toe om snel en volledig autonoom op te treden 
bij acute overbevolkingspieken in een van beide 
gevangenissen of wanneer een gedetineerde 
bijvoorbeeld moet worden doorverwezen vanwege 
zijn profiel.

Verder bouwen op hetzelfde elan
De dynamiek die de synergie tot stand bracht, is 
een succesfactor die verdere resultaten belooft voor 
beide gevangenissen. De verdere uitwerking staat 
dan ook in de steigers.

Synergie tussen de gevangenissen 
in Namen en Dinant
Sinds 2016 vormen de gevangenissen in Namen en Dinant, beide gelegen in het gerechtelijk 
arrondissement Namen, de zogeheten ‘entiteit Namen-Dinant’. Die synergie, die plaatsvond 
binnen een groter kader van besparingen, biedt tal van voordelen. Het belangrijkste voordeel is 
een betere spreiding en doorstroom van gedetineerden.
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Cijfers

Inhoudstafel

38 Bevolking

39 Gemiddelde dagelijkse bevolking per geslacht

40 Nationaliteit

42 Prioritaire wettelijke toestand

44 Detentieregime

46 Opsluitingen

48 Penitentiaire verloven en uitgaansvergunningen

50  Ontsnappingen

51 Overlijdens

52 Invrijheidstellingen

54 Vergoedingen huishoudelijk werk

56 Personeel

60 Budget

Na een overzicht van de belangrijkste activiteiten en realisaties van het  
DG EPI volgen in dit luik enkele kerncijfers over het gevangeniswezen in 
2016. Het eerste deel bevat informatie over de gedetineerdenbevolking, 
het tweede deel over het personeel in de inrichtingen en in het derde deel 
worden de budgettaire posten toegelicht. 
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Gebruikte termen

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 of 
definitief door de sluiting van een inrichting.

De gemiddelde overbevolkingsgraad geeft de 
verhouding weer 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 door een 
Kamer tot Bescherming van de Maatschappij 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 uitgaansvergunning krijgt om een 
job uit te oefenen of om een opleiding te volgen en ‘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 een Kamer tot Bescherming 
van de Maatschappij aan de geïnterneerden die 
daarvan afhangen.

Opmerkingen 

 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 zijn dat de precieze waarde van het totaal niet volledig overeenstemt met de som van de opgetelde 
cijfers.

  De afkorting ‘GDB’ in de tabellen staat voor ‘gemiddelde dagelijkse bevolking’.



C
ijf

e
rs

 2
0

1
6

38 |  Cijfers DG EPI

Bevolking 
In 2016 waren de gevangenissen met de meeste overbevolking (in dalende lijn) Dinant, Berkendael, Namur 
en Jamioulx. Voor die inrichtingen bedroeg de gemiddelde overbevolkingsgraad meer dan 35%. Dertien 
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.

Inrichting
Gemiddelde 
bevolking

Gemiddelde 
capaciteit

Gemiddelde 
overbevolkingsgraad

Andenne 407,6 396,0 2,9 %

Antwerpen 591,6 439,0 34,8 %

Arlon 116,8 111,0 5,2 %

Berkendael 90,9 64,0 42,0 %

Beveren 293,5 312,0 -5,9 %

Brugge 684,2 602,0 13,7 %

Dendermonde 194,2 168,0 15,6 %

Dinant 52,5 32,0 64,0 %

Gent 380,1 299,0 27,1 %

Hasselt 534,3 450,0 18,7 %

Hoogstraten 165,5 170,0 -2,7 %

Huy 76,9 64,0 20,1 %

Ieper 88,0 67,0 31,4 %

Ittre 414,9 420,2 -1,3 %

Jamioulx 313,7 232,0 35,2 %

Lantin 904,8 694,0 30,4 %

Leuven Centraal 308,4 316,7 -2,6 %

Leuven Hulp 175,5 149,0 17,8 %

Leuze-en-Hainaut 272,6 312,0 -12,6 %

Marche-en-Famenne 298,7 312,0 -4,3 %

Marneffe 116,0 131,0 -11,5 %

Mechelen 113,0 84,0 34,6 %

Merksplas 430,0 543,8 -20,9 %

Mons 412,1 307,0 34,2 %

Namur 198,6 140,0 41,9 %

Nivelles 231,3 192,0 20,5 %

Oudenaarde 147,0 132,0 11,3 %

Paifve 195,0 205,0 -4,9 %

Ruiselede 55,8 52,0 7,4 %

Sint-Gillis 740,0 587,0 26,1 %

Saint-Hubert 205,7 216,0 -4,8 %

Tongeren 21,0 25,0 -16,2 %

Tournai 185,3 183,0 1,3 %

Turnhout 265,6 269,0 -1,3 %

Vorst 301,8 285,4 5,7 %

Wortel (& Tilburg) 636,0 724,7 -12,3 %

Totaal 10618,8 9686,8 9,6 %

 
Evolutie van de  

gemiddelde  
dagelijkse bevolking

Evolutie van de 
overbevolking

2012 23,70 %

2013 24,10 %

2014 16,60 %

2015 10,10 %

2016 9,60 %

2012 11330,2

2013 11644,6

2014 11578,3

2015 11040,7

2016 10618,8
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Gemiddelde dagelijkse bevolking  
volgens geslacht
De gevangenisbevolking is grotendeels mannelijk. De vrouwelijke bevolking (5%) is verspreid over acht 
inrichtingen: Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Berkendael (Vorst), Lantin, Mons en Marche-en-Famenne.  
Meer dan de helft van de vrouwelijke gedetineerden verblijven in Berkendael, Brugge en Lantin.

Inrichting Mannen Vrouwen Totaal

Andenne 407,6 407,6

Antwerpen 538,0 53,6 591,6

Arlon 116,8 116,8

Berkendael 90,9 90,9

Beveren 293,5 293,5

Brugge 565,4 118,8 684,2

Dendermonde 194,2 194,2

Dinant 52,5 52,5

Gent 330,4 49,7 380,1

Hasselt 492,9 41,4 534,3

Hoogstraten 165,5 165,5

Huy 76,9 76,9

Ieper 88,0 88,0

Ittre 414,9 414,9

Jamioulx 313,7 313,7

Lantin 830,3 74,5 904,8

Leuven Centraal 308,4 308,4

Leuven Hulp 175,5 175,5

Leuze-en-Hainaut 272,6 272,6

Marche-en-Famenne 283,3 15,5 298,7

Marneffe 116,0 116,0

Mechelen 113,0 113,0

Merksplas 430,0 430,0

Mons 371,8 40,4 412,1

Namur 198,6 198,6

Nivelles 231,3 231,3

Oudenaarde 147,0 147,0

Paifve 195,0 195,0

Ruiselede 55,8 55,8

Sint-Gillis 740,0 740,0

Saint-Hubert 205,7 205,7

Tongeren 21,0 21,0

Tournai 185,3 185,3

Turnhout 265,6 265,6

Vorst 301,8 301,8

Wortel (& Tilburg) 636,0 636,0

Totaal 10134,1 484,7 10618,8

2012 483,1

2013 472,4

2014 486,6

2015 483,3

2016 484,7

2012 10847,2

2013 11172,2

2014 11091,6

2015 10557,3

2016 10134,1

Evolutie van de 
gemiddelde  
dagelijkse  

mannelijke bevolking

Evolutie van de 
gemiddelde  
dagelijkse 

vrouwelijke bevolking
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Gemiddelde dagelijkse bevolking  
per nationaliteit
In 2016 hadden gemiddeld iets meer dan de helft 
van de gedetineerden binnen een penitentiaire 
inrichting (56%) de Belgische nationaliteit. De 
nationaliteiten staan in onderstaande tabel vermeld 
per staatsburgerschap. 

In 2016 waren in het totaal burgers van meer dan  
130 landen gedetineerd in de Belgische 
gevangenissen.

Voor de andere nationaliteiten die minstens 1% van 
de gemiddelde gedetineerdenbevolking uitmaken, 
zijn er voornamelijk burgers van de volgende 
landen :

Marokko (9,7%) - Algerije (5,3%) - Roemenië (3,3%) 
Nederland (3,1%) - Frankrijk (2,1%) - Albanië (1,8%) 
Italië (1,4%) - Turkije (1,2%) - Tunesië (1,1%) 

Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  %

Afghanistan 29,0 0,3% Gabon 1,1 0,0% Kosovo 23,5 0,2%

Albanië 191,6 1,8% Gambia 7,6 0,1% Kroatië 16,2 0,2%

Algerije 558,6 5,3% Georgië 31,4 0,3% Laos 0,1 0,0%

Andorra 0,9 0,0% Ghana 11,5 0,1% Letland 8,1 0,1%

Angola 20,8 0,2% Griekenland 16,9 0,2% Libanon 16,6 0,2%

Armenië 12,6 0,1% Guatemala 1,0 0,0% Liberia 1,9 0,0%

Azerbeidzjan 3,6 0,0% Guinea 31,3 0,3% Libië 13,9 0,1%

Bangladesh 2,3 0,0% Guinée-Bissau 1,1 0,0% Litouwen 42,7 0,4%

België 5.912,0 55,7% Guyana 0,5 0,0% Luxemburg 3,7 0,0%

Bosnië-Herzegovina 21,2 0,2% Hongarije 15,6 0,1% Macedonië 25,6 0,2%

Brazilië 17,5 0,2% Ierland 5,9 0,1% Madagaskar 1,0 0,0%

Bulgarije 71,5 0,7% India 21,2 0,2% Maleisië 1,2 0,0%

Burkina Faso 2,1 0,0% Irak 67,7 0,6% Mali 3,5 0,0%

Burundi 4,2 0,0% Iran 21,8 0,2% Malta 1,0 0,0%

Cambodja 1,1 0,0% Israël 2,6 0,0% Marokko 1.032,9 9,7%

Centraal-Afrikaanse Rep. 1,1 0,0% Italië 152,1 1,4% Mauritanië 5,9 0,1%

Chili 13,8 0,1% Ivoorkust 4,9 0,0% Mauritius 2,5 0,0%

China 3,2 0,0% Jamaica 1,8 0,0% Mexico 0,8 0,0%

Colombia 9,9 0,1% Jordanië 1,5 0,0% Moldavië 8,4 0,1%

Congo (Dem. Rep.) 96,2 0,9% Kaapverdië 0,2 0,0% Mongolië 3,6 0,0%

Congo (Volksrep.) 1,2 0,0% Ierland 5,9 0,1% Montenegro 5,0 0,0%

Cuba 4,2 0,0% India 21,2 0,2% Nederland 324,7 3,1%

Denemarken 1,2 0,0% Irak 67,7 0,6% Nepal 2,2 0,0%

Dominica 1,1 0,0% Iran 21,8 0,2% Nicaragua 0,2 0,0%

Dominicaanse Rep. 6,3 0,1% Israël 2,6 0,0% Niger 6,7 0,1%

Duitsland 20,0 0,2% Italië 152,1 1,4% Nigeria 29,7 0,3%

Ecuador 6,3 0,1% Ivoorkust 4,9 0,0% Noorwegen 1,1 0,0%

Egypte 16,0 0,2% Jamaica 1,8 0,0% Oeganda 1,0 0,0%

El Salvador 0,2 0,0% Jordanië 1,5 0,0% Oekraïne 20,2 0,2%

Eritrea 0,1 0,0% Kaapverdië 0,2 0,0% Oezbekistan 3,2 0,0%

Estland 4,5 0,0% Kameroen 15,9 0,1% Oman 0,6 0,0%

Ethiopië 0,5 0,0% Kazachstan 3,2 0,0% Oostenrijk 1,0 0,0%

Filipijnen 2,7 0,0% Kenia 1,0 0,0% Pakistan 14,9 0,1%

Finland 1,5 0,0% Kirgistan 1,7 0,0% Palestina 45,3 0,4%

Frankrijk 220,4 2,1% Koeweit 0,3 0,0% Paraguay 0,6 0,0%
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Midden-Oosten

370,5

Oost-Europa

712

Azië 99

Zuidelijk Afrika

155,7

Noord-Afrika 

1897,5

Balkan 

337,9

Scandinavië 

5
West-Europa 

6760,3

Noord-Amerika 

4,5

Zuid-Amerika 

67,9

Centraal-Amerika 

15,6

Op onderstaande wereldkaart staat per regio het gemiddelde aantal gedetineerden aangeduid die in 2016 in de 
Belgische gevangenissen verbleven.

Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  % Nationaliteit GDB  %

Peru 0,6 0,0% Spanje 47,2 0,4% Verenigd Koninkrijk 22,2 0,2%

Polen 96,4 0,9% Sri Lanka 1,4 0,0% Verenigde Staten van 
Amerika

4,8 0,0%

Portugal 31,9 0,3% Suriname 17,7 0,2% Vietnam 4,7 0,0%

Roemenië 348,6 3,3% Swaziland 0,4 0,0% Wit-Rusland 5,0 0,0%

Rusland 50,0 0,5% Syrië 35,0 0,3% Zimbabwe 1,0 0,0%

Rwanda 16,3 0,2% Tadjikistan 1,3 0,0% Zuid-Afrika 1,9 0,0%

Senegal 5,0 0,0% Tanzania 6,8 0,1% Zweden 1,2 0,0%

Servië 53,4 0,5% Thailand 2,0 0,0% Zwitserland 0,4 0,0%

Seychellen 0,3 0,0% Togo 4,7 0,0% Vluchteling 20,1 0,2%

Sierra Leone 8,0 0,1% Tsjechië 14,6 0,1% NAVO 0,0 0,0%

Slovakije 26,4 0,2% Tunesië 114,6 1,1% VN-vluchteling 2,8 0,0%

Slovenië 1,4 0,0% Turkije 131,5 1,2% VN onbepaald 0,3 0,0%

Soedan 3,7 0,0% Uruguay 0,3 0,0% Onbepaald van landen 
van ex-Joegoslavië

83,5 0,8%

Somalië 16,1 0,2% Venezuela 0,7 0,0% Onbepaald 85,3 0,8%

Totaal 10618,8 100,0%
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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 7% 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. 

Inrichting
Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Totaal

GDB % GDB % GDB % GDB % GDB

Andenne 10,3 2,5 % 389,7 95,6 % 0,0 % 7,6 1,9 % 407,6

Antwerpen 462,9 78,2 % 77,3 13,1 % 39,3 6,6 % 12,1 2,0 % 591,6

Arlon 47,2 40,4 % 66,3 56,7 % 0,0 0,0 % 3,3 2,8 % 116,8

Berkendael 46,1 50,7 % 35,5 39,1 % 8,9 9,7 % 0,5 0,5 % 90,9

Beveren 14,0 4,8 % 272,3 92,8 % 0,1 0,1 % 7,1 2,4 % 293,5

Brugge 286,8 41,9 % 349,2 51,0 % 32,8 4,8 % 15,5 2,3 % 684,2

Dendermonde 125,2 64,5 % 65,3 33,6 % 0,1 0,0 % 3,7 1,9 % 194,2

Dinant 37,5 71,5 % 14,7 27,9 % 0,0 0,0 % 0,3 0,6 % 52,5

Gent 199,4 52,5 % 118,4 31,2 % 55,8 14,7 % 6,4 1,7 % 380,1

Hasselt 214,4 40,1 % 308,6 57,8 % 0,7 0,0 % 10,7 2,0 % 534,3

Hoogstraten 0,6 0,4 % 160,6 97,1 % 0,0 % 4,3 2,6 % 165,5

Huy 33,1 0,0 % 43,5 0,0 % 0,0 % 0,3 0,0 % 76,9

Ieper 74,1 84,2 % 12,2 13,9 % 0,1 0,2 % 1,5 1,8 % 88,0

Ittre 5,9 1,4 % 407,8 98,3 % 0,0 % 1,1 0,3 % 414,9

Jamioulx 153,8 49,0 % 133,4 42,5 % 22,7 0,0 % 3,7 0,0 % 313,7

Lantin 379,6 42,0 % 482,5 53,3 % 36,6 4,0 % 6,0 0,7 % 904,8

Leuven Centraal 3,6 1,2 % 282,5 91,6 % 0,0 % 22,3 7,2 % 308,4

Leuven Hulp 95,2 54,2 % 57,7 32,9 % 20,8 11,8 % 1,9 1,1 % 175,5

Leuze-en-Hainaut 10,8 4,0 % 260,8 95,7 % 0,0 % 1,0 0,4 % 272,6

Marche-en-Famenne 47,5 15,9 % 247,8 82,9 % 0,0 % 3,5 1,2 % 298,7

Marneffe 0,0 % 112,7 97,1 % 0,0 % 3,3 2,9 % 116,0

Mechelen 86,5 76,5 % 25,7 22,7 % 0,1 0,1 % 0,8 0,7 % 113,0

Merksplas 19,8 4,6 % 220,0 51,2 % 182,7 42,5 % 7,5 1,7 % 430,0

Mons 151,0 36,6 % 239,2 58,0 % 17,1 4,1 % 5,0 1,2 % 412,1

Namur 112,1 56,5 % 67,2 33,8 % 17,3 0,0 % 1,9 1,0 % 198,6

Nivelles 59,2 25,6 % 170,7 73,8 % 0,0 % 1,4 0,6 % 231,3

Oudenaarde 51,7 35,2 % 92,2 62,7 % 0,4 0,3 % 2,7 1,9 % 147,0

Paifve 3,2 1,7 % 0,0 % 191,8 98,3 % 0,0 0,0 % 195,0

Ruiselede 0,3 0,5 % 53,9 96,5 % 0,0 % 1,7 3,0 % 55,8

Sint-Gillis 468,9 63,4 % 252,4 34,1 % 13,9 1,9 % 4,9 0,7 % 740,0

Saint-Hubert 0,1 0,0 % 204,2 99,3 % 0,0 % 1,3 0,7 % 205,7

Tongeren 5,5 26,1 % 15,5 73,9 % 0,0 % 0,0 % 21,0

Tournai 54,5 29,4 % 128,8 69,5 % 0,0 % 2,0 1,1 % 185,3

Turnhout 105,6 39,7 % 78,2 29,4 % 80,0 30,1 % 1,8 0,7 % 265,6

Vorst 174,6 57,9 % 61,0 20,2 % 62,5 20,7 % 3,7 1,2 % 301,8

Wortel (& Tilburg) 11,6 1,8 % 616,6 96,9 % 0,0 % 7,8 1,2 % 636,0

Totaal 3552,5 33,5 % 6124,0 57,7 % 783,7 7,4 % 158,6 1,5 % 10618,8
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Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere

2012 3599,8 6496,5 1132,7 101,3

2013 3651,9 6745,3 1138,7 108,8

2014 3610,6 6772,8 1087,7 107,2

2015 3498,8 6455 903,6 183,2

2016 3552,5 6124 783,7 158,6

Evolutie van de gemiddelde dagelijkse bevolking 
per prioritaire wettelijke toestand
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Gemiddelde dagelijkse bevolking  
per detentieregime
De overgrote meerderheid van de gedetineerden 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 uitgaansvergunningen. Gemiddeld 62 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 1601 
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.

Inrichting Gewoon regime
Halve vrijheid 

(veroordeelden)
Beperkte detentie

Beperkte vrijheid 
(geïnterneerden) Onbekend Totaal

Elektronisch 
toezicht

Andenne 407,6 0,1 407,6 29,4

Antwerpen 574,1 15,8 1,7 3,7 591,6 154,0

Arlon 115,4 1,4 0,1 116,8 20,5

Berkendael 90,5 0,4 0,0 90,9 15,7

Beveren 293,0 0,5 0,6 293,5 17,5

Brugge 677,5 0,1 6,7 0,7 684,2 108,1

Dendermonde 189,4 4,8 0,3 194,2 46,5

Dinant 52,5 0,1 52,5 11,1

Gent 373,4 0,8 5,2 1,3 2,4 380,1 63,8

Hasselt 532,8 0,4 1,2 0,3 0,2 534,3 126,2

Hoogstraten 165,5 0,0 165,5 31,4

Huy 76,5 0,3 0,0 76,9 17,9

Ieper 87,5 0,5 0,2 88,0 37,7

Ittre 414,9 0,2 414,9 31,1

Jamioulx 313,0 0,6 0,5 313,7 67,0

Lantin 904,2 0,6 1,7 904,8 157,2

Leuven Centraal 307,0 1,4 0,1 308,4 17,8

Leuven Hulp 174,5 1,1 0,1 175,5 32,0

Leuze-en-Hainaut 272,6 0,0 272,6 6,1

Marche-en-Famenne 298,7 0,5 298,7 34,0

Marneffe 116,0 0,0 116,0 34,7

Mechelen 112,6 0,5 0,1 113,0 37,6

Merksplas 430,0 0,2 430,0 23,5

Mons 412,1 0,7 412,1 76,0

Namur 195,5 1,0 2,7 0,3 0,1 198,6 22,9

Nivelles 231,3 0,1 231,3 39,0

Oudenaarde 140,1 6,9 1,0 147,0 22,5

Paifve 195,0 0,0 195,0

Ruiselede 53,2 2,6 0,0 55,8 13,0

Sint-Gillis 738,6 1,5 1,8 740,0 47,1

Saint-Hubert 205,6 0,0 0,0 205,7 22,5

Tongeren 21,0 0,0 21,0

Tournai 185,3 0,1 185,3 17,1

Turnhout 260,9 4,7 0,7 265,6 33,6

Vorst 301,8 1,6 301,8 141,9

Wortel (& Tilburg) 636,0 0,7 636,0 44,7

Totaal 10555,4 2,3 59,3 3,6 18,6 10618,8 1601,0
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2012 1009,2

2013 1337,9

2014 1783

2015 1887,5

2016 1601

Evolutie van het elektronisch toezicht
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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 2016 geen nieuwe gedetineerden verbleven, maar omdat de instroom er onder 
andere vormen gebeurde, vooral door overbrengingen vanuit een andere inrichting. Het merendeel van de opsluitingen 
gebeurt na afgifte van een aanhoudingsbevel (beklaagden). Iets meer dan een derde van die opsluitingen ging over definitief 
veroordeelden. Sommige beklaagden in opsluiting blijven opgesloten tot hun veroordeling of internering en krijgen daarna 
een definitieve gevangenisstraf. Bijgevolg maakt de opsluiting van veroordeelden slechts een deel uit van de instroom in de 
categorieën definitief veroordeelden of geïnterneerden.

Inrichting Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere Onbekend Totaal

Andenne 1 1

Antwerpen 1808 957 26 40 10 2841

Arlon 115 103 218

Berkendael 156 111 1 268

Beveren 4 10 14

Brugge 696 441 24 19 6 1186

Dendermonde 386 253 7 12 2 660

Dinant 125 76 1 7 209

Gent 577 479 73 10 6 1145

Hasselt 679 491 11 21 10 1212

Huy 113 70 1 184

Ieper 211 230 2 10 3 456

Jamioulx 577 260 21 6 6 870

Lantin 1039 675 12 2 7 1735

Leuven Hulp 266 186 37 7 6 502

Leuze-en-Hainaut 3 3

Marche-En-Famenne 131 57 1 189

Mechelen 300 138 3 6 447

Merksplas 2 2

Mons 413 278 12 15 2 720

Namur 267 144 11 1 3 426

Nivelles 166 93 1 4 264

Oudenaarde 123 101 2 5 231

Paifve 1 5 1 7

Sint-Gillis 1190 394 6 17 13 1620

Tournai 158 121 2 3 284

Turnhout 367 202 4 12 2 587

Vorst 636 694 20 14 3 1367

Totaal 10508 6564 278 197 101 17648
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Beklaagden Veroordeelden Geïnterneerden Andere

2012 11484 5495 425 259

2013 11615 5764 328 201

2014 11660 6563 310 170

2015 11085 6793 368 180

2016 10508 6564 278 197

Evolutie van de opsluitingen
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Penitentiaire verloven  
en uitgaansvergunningen

Beslissing Penitentiair verlof Uitgaansvergunning Totaal

Negatief 1732 1849 3581

Positief 1544 3609 5153

Totaal 3276 5458 8734

Binnen de regionale directie is de directie Detentiebeheer (DDB) hoofdzakelijk bevoegd voor de aanvragen tot 
uitgaansvergunning en penitentiaire verlof. In 2016 werden 8734 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 (gevangenisdirectie, psychosociale dienst, 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 2016 werd aan 1544 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, enz.) hun aanwezigheid buiten de gevangenis 
noodzakelijk is. Voor deze twee types uitgaansvergunningen gelden dezelfde tegenaanwijzingen als voor het 
penitentiair verlof. In 2016 werden 3609 beslissingen genomen tot toekenning van een uitgaansvergunning, 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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Evolutie van de penitentiaire verloven 

Evolutie van de uitgaansvergunningen 

Negatief Positief Totaal

2013 2843 972 3815

2014 1869 1208 3077

2015 2151 1646 3797

2016 1732 1544 3276

Negatief Positief Totaal

2013 2487 2614 5101

2014 2228 2799 5027

2015 2255 3586 5841

2016 1849 3609 5458
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Ontsnappingen
In 2016 ontsnapten geen gedetineerden uit een gesloten penitentiaire inrichting. Zes gedetineerden ontsnapten 
uit een open of halfopen inrichting. In deze cijfers zitten ook de ontsnappingen vervat buiten de perimeter van de 
inrichting, bijvoorbeeld tijdens uithalingen (voor verschijning in het justitiepaleis) of vanuit een ziekenhuiskamer.

Type Inrichting Ontsnappingen

Open Hoogstraten 1

Marneffe 4

  Saint-Hubert 1

  Totaal 6

Evolutie van de ontsnappingen

Open inrichting Gesloten inrichting Totaal

2012 33 14 47

2013 12 12 24

2014 12 5 17

2015 15 1 16

2016 6 0 6
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Overlijdens
In 2016 overleden 53 gedetineerden in een penitentiaire inrichting of in een ziekenhuis waarnaar zij waren overgebracht. Van 
die sterfgevallen werden 12 geïdentificeerd als zelfdoding. Wegens het medisch beroepsgeheim is het niet mogelijk de andere 
doodsoorzaken mee te geven.

Inrichting Zelfmoorden Andere overlijdens Totaal

Antwerpen 1 1 2

Berkendael 1 1

Beveren 1 1

Brugge 1 3 4

Gent 1 1

Hasselt 1 5 6

Jamioulx 2 2

Lantin 2 5 7

Leuven Centraal 2 2

Leuven Hulp 2 1 3

Marche-en-Famenne 1 1

Marneffe 1 1

Mechelen 1 1 2

Merksplas 1 5 6

Mons 1 3 4

Paifve 1 1

Ruiselede 1 1

Sint-Gillis 3 3

Saint-Hubert 1 1

Tournai 2 2

Turnhout 1 1 2

Totaal 12 41 53

Evolutie van de overlijdens

Zelfmoorden Andere overlijdens Totaal

2012 13 34 47

2013 14 42 56

2014 18 41 59

2015 16 28 44

2016 12 41 53
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Invrijheidstellingen 
In 2016 konden 13.076 gedetineerden de gevangenis verlaten door een beslissing tot invrijheidstelling. Hierbij komen de 4877 
invrijheidstellingen van gedetineerden onder het regime van elektronisch toezicht. Dat brengt het totaal invrijheidstellingen op  
17.953. 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). Bijna twee derde van het aantal voorwaardelijke invrijheidstellingen wordt uitgevoerd nadat de gedetineerde een 
deel van zijn straf onder elektronisch toezicht heeft uitgezeten. De categorie ‘vreemdelingen (exclusief voorlopige invrijheidstellingen)’ 
heeft betrekking op vreemdelingen die administratief gedetineerd zijn in een penitentiaire inrichting na hun detentie als beklaagde of 
als veroordeelde aan het einde van de straf (uitzonderlijk als geïnterneerde) en die na hun invrijheidstelling ter beschikking gesteld 
zijn van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die buitenlandse gedetineerden die in vrijheid gesteld zijn na het einde van hun straf, zijn 
niet opgenomen in de categorie ‘strafeinde’. Hetzelfde geldt voor de gedetineerden die in vrijheid gesteld zijn aan het einde van 
de tenuitvoerlegging van de hoofdstraffen, op wie een subsidiaire gevangenisstraf ingevolge de niet-betaling van een boete ook 
van toepassing was en die vrijgelaten zijn na betaling van een deel van de verschuldigde bedragen. Dat is een ander geval van 
‘bijzondere voorlopige invrijheidstelling’.

Invrijheidstellingen uit de penitentiaire inrichtingen

Inrichtingen
Voorlopige 
hechtenis

Vreemdelingen 
(excl. voorl. invr.)

Strafeinde Geïnterneerden
Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)
Andere Onbekend Totaal

Andenne 2 41 15 3 8 69

Antwerpen 1102 47 8 27 5 250 2 28 2 1471

Arlon 60 2 8 4 29 4 1 108

Berkendael 120 6 10 5 86 6 1 234

Beveren 6 17 7 8 7 2 47

Brugge 582 10 49 31 18 184 13 13 1 901

Dendermonde 205 5 7 2 111 3 3 336

Dinant 117 4 15 1 1 138

Gent 340 8 18 69 4 180 5 6 2 632

Hasselt 427 13 32 1 21 161 67 18 1 741

Hoogstraten 20 9 24 1 54

Huy 77 5 8 27 3 3 123

Ieper 157 1 1 1 68 4 232

Ittre 28 14 11 3 56

Jamioulx 433 6 7 32 4 119 2 10 613

Lantin 743 16 69 15 21 365 12 13 1254

Leuven Centraal 3 14 5 92 6 1 121

Leuven Hulp 173 15 8 27 1 403 133 14 1 775

Leuze-en-Hainaut 3 1 13 10 8 35

Marche-en-Famenne 85 7 12 6 17 7 1 135

Marneffe 14 7 1 22

Mechelen 214 2 2 1 50 2 1 272

Merksplas 21 25 98 6 106 7 4 267

Mons 351 17 28 31 11 92 8 1 539

Namur 197 6 5 13 9 41 2 273

Nivelles 133 3 14 11 46 1 2 210

Oudenaarde 102 1 10 1 22 2 2 1 141

Paifve 35 1 36

Ruiselede 2 5 2 9

Sint-Gillis 828 20 38 12 13 440 53 18 1 1423

Saint-Hubert 1 61 11 54 127

Tongeren 1 2 105 1 109

Tournai 141 1 13 10 33 15 5 218

Turnhout 228 15 6 41 5 84 2 10 1 392

Vorst 445 10 5 50 4 138 21 18 2 693

Wortel (& Tilburg) 9 113 13 77 41 15 2 270

Totaal 7306 217 702 492 259 3432 446 205 17 13076
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Invrijheidstellingen van veroordeelden onder elektronisch toezicht

Inrichting
Voorlopige 
hechtenis

Strafeinde Voorwaardelijke 
invrijheidstelling

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(algemeen)

Voorlopige 
invrijheidstelling 

(bijzondere)
Andere Onbekend Totaal

Andenne 4 18 1 1 24

Antwerpen 142 2 10 369 1 524

Arlon 2 3 63 1 69

Berkendael 4 53 57

Beveren 9 5 14

Brugge 1 9 14 337 1 3 1 366

Dendermonde 2 7 8 170 187

Dinant 8 1 32 41

Gent 5 10 263 1 279

Hasselt 48 7 49 296 1 401

Hoogstraten 3 44 1 48

Huy 12 1 2 49 64

Ieper 1 2 1 147 151

Ittre 8 28 1 1 38

Jamioulx 44 8 172 1 225

Lantin 111 12 35 422 580

Leuven Centraal 2 12 14

Leuven Hulp 6 3 2 91 102

Leuze-en-Hainaut 8 2 10

Marche-en-Famenne 10 6 13 53 82

Marneffe 5 26 31

Mechelen 41 14 95 150

Merksplas 4 18 16 38

Mons 28 3 17 199 1 248

Namur 7 3 5 64 79

Nivelles 8 3 37 49 97

Oudenaarde 1 2 1 83 87

Ruiselede 3 5 8

Sint-Gilles 34 10 18 46 108

Saint-Hubert 6 15 1 22

Tournai 6 4 5 46 61

Turnhout 35 3 3 79 1 121

Vorst 17 1 2 483 503

Wortel (& Tilburg) 10 36 2 48

Totaal 566 130 477 3690 1 10 3 4877
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Vergoedingen voor  
huishoudelijk werk
In 2016 kregen alle gevangenissen en opleidingscentra een bedrag toegewezen om gedetineerden te betalen 
die huishoudelijke werken uitvoeren.  

 

Inrichting In €

Andenne 127.830

Antwerpen 165.455

Arlon 44.015

Berkendael 33.115

Beveren 104.208

Brugge 247.798

Opleidingscentrum voor penitentiair personeel Brugge 4.527

Opleidingscentrum voor penitentiair personeel Marneffe 29.807

Opleidingscentrum voor penitentiair personeel Merksplas 957

Dendermonde 78.753

Dinant 24.072

Centrale garage 9.128

Gent 131.399

Hasselt 153.308

Hoogstraten 76.429

Huy 30.810

Ieper 28.175

Ittre 108.513

Jamioulx 104.021

Lantin 267.715

Leuven Centraal 108.846

Leuven Hulp 63.627

Leuze-en-Hainaut 81.853

Marche-en-Famenne 106.115

Marneffe 50.842

Mechelen 48.523

Merksplas 165.622

Mons 114.058

Namur 71.523

Nivelles 83.222

Oudenaarde 66.860

Paifve 86.178

Ruiselede 31.864

Sint-Gillis 218.691

Saint-Hubert 85.099

Tongeren 3.156

Tournai 63.965

Turnhout 97.137

Vorst 142.274

Wortel 82.023

Totaal 3.541.514
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Effectieven
Voltijds 

equivalenten
(VTE)

Protocol 436
VTE -  

Protocol 436
Invullingsgraad 

Protocol 436

Directie 159 148,35 161,86 -13,51 91,66%

Attaché 72 64,30 75,32 -11,02 85,37%

Administratief 694 608,50 663,05 -54,55 91,77%

Medisch 268 226,01 240,55 -14,54 93,9%

Psychosociaal 389 324,07 356,68 -32,61 90,86%

Bewaking/Techniek 7.693 6.654,55 7.075 -420,45 94,06%

Buiten kader 2 1,55 1,49 0,06 104,17%

Totaal inrichtingen 9.277,0 8.027,33 8573,94 -546,61 93,62%

Erediensten 105 61,15 62,40 -1,25 98,00%

Veiligheidskorps 438 420,75 445,71 -24,96 94,40%

Totaal  9.820 8.509,23 9.082,05 -572,82 93,69%

In de kolom ‘Protocol 436’ vindt u het aantal personeelsleden zoals vastgelegd in het protocol 436 dat in 2016 
werd ondertekend na de periode van staking in de gevangenissen. Het protocol voorziet in de bevriezing van 
de besparingen en in de aanwerving van 480 statutairen onder wie 386 penitentiair bewakingsassistenten en 94 
personeelsleden voor verschillende andere functies (vervanging 1 op 1). Het aantal PBA’s wordt opgetrokken 
tot een effectief van 7.075 voltijds equivalenten. HIervoor wordt een beroep gedaan op de wervingsreserve van 
Selor die in 2016 ook een nieuw examen organiseerde om de reserve te verhogen en dit ook in 2017 doet.

Personeel
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelssituatie op 1 januari 2017 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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In- en uitstroom
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwe medewerkers die in de loop van 2016 werden 
aangeworven en van het aantal medewerkers die het departement hebben verlaten.

Graad In Uit

Directie 0 1

Attachés 0 1

Administratief 0 35

Medisch 2 7

Psychosociaal 9 5

Bewaking/Techniek 159 307

Buiten kader 0 0

Totaal inrichtingen 170 356

Erediensten 12 10

Veiligheidskorps 20 8

Totaal  202 374
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Directie 3,00 4,00 7,00 2,00 5,00 6,40 4,00 1,00 5,00 3,30 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00

Adviseur / 
Attaché

1,80 4,80 1,00 2,00 1,00 0,80 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00

Administratief 19,50 14,35 33,35 15,00 17,05 23,50 10,65 8,00 10,20 9,25 7,95 21,90 10,40 7,35 1,90 11,45 17,85

Medisch 10,25 2,90 24,35 1,00 8,05 5,00 1,30 5,75 36,05 2,75 10,90 1,75

Psychosociaal 10,50 10,00 23,26 5,15 9,63 14,85 6,35 1,60 10,30 5,15 4,85 12,85 6,90 2,70 23,85 6,70 7,81

Bewaking / 
Techniek

259,60 188,05 507,35 93,70 176,70 325,55 113,70 72,50 183,20 104,60 80,70 325,90 108,45 34,60 144,40 149,45 0,95

Veiligheidskorps

Erediensten 4,90 0,40 3,85 1,90 4,40 2,40 2,00 1,30 1,50 3,50 0,30 0,75 0,70 1,10

Buiten kader 1,55

Totaal 308,55 219,70 605,51 119,75 220,83 379,70 134,70 84,10 212,80 129,35 98,00 407,20 131,80 48,40 25,75 178,15 181,96 3,95
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Directie 5,00 2,00 1,00 2,00 5,00 3,95 8,00 4,50 5,00 2,00 4,00 2,00 3,80 3,80 2,00 3,00

Adviseur / 
Attaché

2,00 1,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Administratief 17,95 5,70 6,40 11,25 21,20 14,35 49,50 18,00 16,35 13,85 23,70 14,30 12,45 13,20 12,70 16,45

Medisch 4,65 0,95 2,90 11,40 16,46 2,90 4,75 9,00 7,10 2,45 24,20 2,75 1,90

Psychosociaal 16,36 3,91 1,95 1,95 15,10 11,55 21,50 8,85 10,30 7,50 11,15 7,25 7,25 12,35 7,25 6,00

Bewaking / 
Techniek

284,55 99,45 37,05 63,40 307,05 212,45 605,75 196,60 202,75 76,15 218,05 134,00 160,25 150,60 151,55 143,20

Veiligheidskorps 1,00 1,00

Erediensten 3,70 0,20 0,20 2,80 2,00 4,00 0,50 2,20 3,45 1,25 1,00 0,80 0,50 0,90

Buiten kader

Totaal 334,21 112,21 47,40 78,80 358,05 256,70 710,21 233,35 243,35 101,50 271,35 166,90 188,60 204,95 178,75 171,45

               

Personeel per inrichting

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het personeel (voltijds equivalent) per penitentiaire inrichting en 
per functie op 1 januari 2017.
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Directie 3,00 4,00 7,00 2,00 5,00 6,40 4,00 1,00 5,00 3,30 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00

Adviseur / 
Attaché

1,80 4,80 1,00 2,00 1,00 0,80 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00

Administratief 19,50 14,35 33,35 15,00 17,05 23,50 10,65 8,00 10,20 9,25 7,95 21,90 10,40 7,35 1,90 11,45 17,85

Medisch 10,25 2,90 24,35 1,00 8,05 5,00 1,30 5,75 36,05 2,75 10,90 1,75

Psychosociaal 10,50 10,00 23,26 5,15 9,63 14,85 6,35 1,60 10,30 5,15 4,85 12,85 6,90 2,70 23,85 6,70 7,81

Bewaking / 
Techniek

259,60 188,05 507,35 93,70 176,70 325,55 113,70 72,50 183,20 104,60 80,70 325,90 108,45 34,60 144,40 149,45 0,95

Veiligheidskorps

Erediensten 4,90 0,40 3,85 1,90 4,40 2,40 2,00 1,30 1,50 3,50 0,30 0,75 0,70 1,10

Buiten kader 1,55

Totaal 308,55 219,70 605,51 119,75 220,83 379,70 134,70 84,10 212,80 129,35 98,00 407,20 131,80 48,40 25,75 178,15 181,96 3,95
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Directie 5,00 2,00 1,00 2,00 5,00 3,95 8,00 4,50 5,00 2,00 4,00 2,00 3,80 3,80 2,00 3,00

Adviseur / 
Attaché

2,00 1,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

Administratief 17,95 5,70 6,40 11,25 21,20 14,35 49,50 18,00 16,35 13,85 23,70 14,30 12,45 13,20 12,70 16,45

Medisch 4,65 0,95 2,90 11,40 16,46 2,90 4,75 9,00 7,10 2,45 24,20 2,75 1,90

Psychosociaal 16,36 3,91 1,95 1,95 15,10 11,55 21,50 8,85 10,30 7,50 11,15 7,25 7,25 12,35 7,25 6,00

Bewaking / 
Techniek

284,55 99,45 37,05 63,40 307,05 212,45 605,75 196,60 202,75 76,15 218,05 134,00 160,25 150,60 151,55 143,20

Veiligheidskorps 1,00 1,00

Erediensten 3,70 0,20 0,20 2,80 2,00 4,00 0,50 2,20 3,45 1,25 1,00 0,80 0,50 0,90

Buiten kader

Totaal 334,21 112,21 47,40 78,80 358,05 256,70 710,21 233,35 243,35 101,50 271,35 166,90 188,60 204,95 178,75 171,45
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Directie 7,60 4,00

Adviseur / Attaché 1,00

Administratief 32,15 28,70

Medisch 11,65 10,40

Psychosociaal 16,10 9,75

Bewaking / Techniek 339,90 282,70

Veiligheidskorps

Erediensten 4,10 4,55

Buiten kader

Totaal 411,50 341,10
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De tabel geeft een overzicht van de uitgaven van het DG EPI per budgettaire post in 2016. Hieruit blijkt dat de 
personeelskost 71,68% van de begrotingsmiddelen bedroeg. Voeding en onderhoud van gedetineerden kostten 
3,27% en hun medische en psychologische omkadering nam 10,86% 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

op vereffeningskrediet 2016

in € in % tot beschikbaar

Personeel (gevangenissen, Veiligheidskorps) € 416.861.198,90 71,68%

Werkingskosten  € 56.792.416,10 9,77%

energie (elektriciteit, stookolie, gas, stoom) € 8.462.287,78 1,46 %

water € 4.921.336,84 0,85 %

onderhoudscontracten gebouwen en installaties € 3.832.399,40 0,66 %

opleiding personeel € 457.417,14 0,08 %

kledij personeel € 1.317.290,38 0,23 %

onkostenvergoedingen personeel (verblijfskosten en 
reisonkosten)

€ 1.015.552,18 0,17 %

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

€ 2.733.016,54 0,47 %

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

€ 839.867,43 0,14 %

duurzame bestedingen: investeringsgoederen en 
meubilair

€ 2.566.274,74 0,44 %

huur cellen PI Tilburg (12 maanden) € 30.646.973,67 5,27 %

Onderhoud en voeding gedetineerden € 19.028.709,94 3,27 %

vergoedingen gedetineerden bij huishoudelijke dienst € 3.457.000,00 0,59 %

aanmoedigingspremie studie gedetineerden € 140.000,00 0,02 %

voeding en onderhoud gedetineerden € 15.414.963,60

transport gedetineerden € 16.746,34 0,00 %

Medische en psychologische expertise en zorg € 63.166.302,00 10,86 %

werkingskosten - niet-duurzame bestedingen € 14.350.000,00 2,47 %

duurzame bestedingen € 1.131.062,02 0,19 %

kosten medische verzorging gedetineerden en 
geïnterneerden

€ 46.765.000,00 8,04 %

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

€ 920.240,00 0,16 %

Veiligheidskorps, Centrale garage € 1.504.265,64 0,26 %

werkingskosten - niet-duurzame bestedingen - 
contracten

€ 895.464,44 0,15 %

duurzame bestedingen: voertuigen Centrale Garage/
Veiligheidskorps

€ 470.589,75 0,08 %

algemene duurzame bestedingen € 132.469,14 0,02 %

nationale transfers gedetineerden € 5.742,31 0,00 %

Contractuele vergoedingen nieuwe 
gevangenissen en centra

€ 24.179.987,51 4,16 %

contractuele vergoedingen DBFM contracten € 11.680.987,51 2,01 %

contractuele vergoedingen forensisch psychiatrische 
centra

€ 12.499.000,00 2,15 %

Totaal € 581.532.880,09 100,00 %
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2012 579.835.856,70 €

2013 562.632.730,71 €

2014 594.640.285,84 €

2015 574.704.897,24 €

2016 581.532.880,09 €

Evolutie van het budget
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