
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHELORPROEF van Felix Vloeberghs 
Professionele bachelor in de Journalistiek 
Hogeschool PXL Hasselt 
Academiejaar 2020-2021 

Begeleidende lector: Eric Pompen & Sue Somers 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overgang naar kleinschalige 
detentie in België 

Op weg naar een menselijk strafbeleid 

 

 

 

30-08-2021 
BACHELORPROEF van Felix Vloeberghs 
Professionele bachelor journalistiek  
Hogeschool PXL Hasselt 
Academiejaar 2020-2021 

Begeleider: Eric Pompen & Sue Somers 



4 
 

WOORD VOORAF 
 

Ik heb persoonlijk weinig met het gevangeniswezen. Niemand die ik ken, familie noch 
vrienden, heeft ooit de binnenkant van een cel gezien. Zelf ben ik ook nog nooit in een 
gevangenisgebouw geweest, behalve voor beroepsmatige gelegenheden wil ik dat ook zo 
houden. Het bestaan van justitie- of misdaadjournalist is ook niet direct aan mij besteed.  

De keuze voor een bachelorproef over detentie en strafbeleid komt voor mij uit een 
humanitair engagement. Het idee dat er mensen zijn die meer dan de helft van hun leven in 
gevangenschap leven, vaak in omstandigheden die we onze ergste vijand niet toewensen, vind 
ik frappant. Wanneer iemand een fout begaat, zal ik niet betwisten dat er geboet moet 
worden. Al stel ik me al mijn hele leven vragen bij een repressief strafbeleid. ‘Geen genade 
voor criminelen!’, dat hoort u een politicus wel eens zeggen in verkiezingstijd. Want genade 
voor een dief, geweldpleger, verkrachter of moordenaar is niet evident.  

Ik hoopte vooral zelf meer te leren over de rare wereld die een gevangenis wel niet is. Mijn 
eigen blik op deze instelling wou ik scherper krijgen en het leek me fijn om meer feiten te 
weten te komen over de gevangenissen in België. 

Ik dank al de personen die ik heb mogen interviewen in aanloop naar dit afstudeerwerk, zij 
gaven me de duiding en informatie die ik nodig had. Ook de lectoren/promotors van deze 
bachelorproef wil ik zeker bedanken voor de feedback die ze gaven, zelfs al waren mijn 
tussentijdse worpen eerder summier. Als laatste ook een warm dankwoord aan mijn ouders 
en vriendin Noa, om me te steunen tijdens het werk. 

Felix Vloeberghs 
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ABSTRACT 
 

99% van de mensen in gevangenissen komt ooit weer vrij. Een misdadiger komt na verloop 
van tijd terug op straat terecht en het leven gaat verder. Hopen we dat hij/zij op het rechte 
pad blijft omdat de ervaring van opgesloten te zitten uiterst onaangenaam was? Of zijn er 
structurele manieren om recidivisme tegen te gaan en criminaliteit op een andere manier te 
benaderen dan puur repressief? Dat zijn vragen die criminologen over de hele wereld al jaren 
stellen. 

Het gevangenissysteem heeft bepaalde zwaktes. In België is overbevolking bijvoorbeeld een 
grote zorg, wij staan in de top drie van meest bevolkte gevangenissen van Europa. De 
recidivecijfers zijn op zijn minst onrustwekkend te noemen, aangezien meer dan de helft van 
de veroordeelde misdadigers ooit opnieuw in de fout gaat. Penitentiair beambten zagen de 
situatie in het verleden al hele periodes als onwerkbaar, daarom zijn er frequent stakingen. 
De mentale impact van een verblijf in de gevangenis wordt door de wetenschap als schadelijk 
beschouwd. Dit beamen zowel de experts als een ex-gedetineerde die ik sprak. Daarbovenop 
kost het Belgische gevangenissysteem de belastingbetaler relatief veel.  

Maar er zijn alternatieve manieren van detentie die in het binnen- en buitenland worden 
toegepast. In de Scandinavische landen wordt er al een paar jaar volgens een genormaliseerde 
aanpak gewerkt. Er zijn in Noorwegen open gevangenissen waar cipiers en gedetineerden 
samen in de tuin werken zonder uniformen. Of er zijn ook de exodushuizen in Nederland, die 
begeleiden gedetineerden in hun terugkeer naar de vrije maatschappij. 

België begint te volgen in kleinschalige detentie. Sinds 2019 hebben we twee transitiehuizen, 
om ex-gedetineerden te helpen met een succesvolle re-integratie. Daarbovenop wil de 
huidige minister van Justitie dit jaar nog twee detentiehuizen in het leven roepen. Deze huizen 
zijn een soort mini-gevangenis met een liberaler beleid en sterke verankering in de buurt. 
Sinds dat Hans Claus, de gevangenisdirecteur van Oudenaarde over dit model bedacht in een 
droom, is er 10 jaar voorbij gegaan. Nu staan we op het punt een nieuwe weg in te slaan in 
het Belgische strafbeleid. 
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1. ZWAKTES VAN HET GEVANGENISSYSTEEM 

 

1.1. OVERBEVOLKING 
 

De Europese Raad geeft jaarlijks uitgebreide 
statistieken vrij over de toestand van de 
gevangenissen in alle landen. Uit de laatste editie 
bleek dat België de derde plek haalde in de lijst van 
meest overbevolkte gevangenissen. Dat komt neer 
op 117 gedetineerden op 100 reguliere plaatsen. 
Alleen in Italië en Turkije zitten de gevangenissen 
nog voller met 120 en 127 gedetineerden op 100 
beschikbare plekken. De huidige populatie in België 
schommelt rond de 10.500 gedetineerden. (Aebi & 
Tiago, 2021) 

Het Europees gemiddelde van gevangenisbezetting 
geeft aan dat er in het hele continent iets meer dan 
9 op de 10 beschikbare cellen vol zitten, 90,3 
procent om precies te zijn. Want in maar 14 van de 52 lidstaten en waarnemende staten is er 
sprake van overbevolking. Kwestie van aantal gedetineerden op het totaal aantal inwoners zit 
België met 93,6 op 100.000 mensen wel pal op het Europees gemiddelde. (Nieuwsblad, 2021) 
Wanneer we dat vergelijken met de mondiale wereldkampioen in burgers opsluiten, namelijk 
de Verenigde Staten waar 689 op 100.000 mensen in de gevangenis zitten, lijkt het nog een 
aanvaardbare score. (Sawyer & Wagner, 2020) Maar dit is geen goed rapport voor België. In 
de gevangenis van Brugge, die net als de andere in dit land overvol zit, moeten er 38 
gedetineerden van de 760 op de grond slapen. (De Krant van West-Vlaanderen, 2021) Dat is 
een beeld wat in veel gevangenissen bekend voorkomt. 

 

1.1.1. OVERBEVOLKINGSHISTORIEK IN BELGIË  
Het tekort aan plaats is ook niet nieuw in België. Volgens Tom Daems, professor Criminologie 
en Penologie aan de KULeuven kunnen we al sinds de jaren ’90 spreken van een chronische 
overbevolking in de gevangenis. ‘De overbevolkingsproblematiek is er al een hele tijd. We 
kunnen al meer dan twintig jaar zeggen dat er aan crisisbeheer wordt gedaan, in plaats van 
een normaal gevangenisbeleid. Nieuwe infrastructuur heeft altijd het doel om druk van de 
ketel te laten en te vermijden dat de boel ontploft.’ (Daems, 2021, 26 juli – persoonlijke 
communicatie) 
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‘Ministers van Justitie hebben doorgaans twee manieren om naar het probleem te kijken: 
Oftewel zijn er te veel gedetineerden of een tekort aan cellen. De vorige minister van Justitie, 
Koen Geens keek niet naar het probleem als een tekort aan cellen, want hij wou de 
gedetineerde populatie verkleinen’. (Daems, 2021, 26 juli – persoonlijke communicatie) Koen 
Geens schreef in zijn justitieplan van maart 2015 dat hij duurzaam onder de 10.000 
gedetineerden in Belgische gevangenissen wilde komen. (Geens, Het Justitieplan voor een 
snellere, efficiënte en rechtvaardige justitie, 2015) Dat is Geens uiteindelijk niet gelukt, het 
was ook een ambitieus plan. De populatie dook in de zomer van 2018 even onder die 
symbolische grens. Het gemiddelde aantal van dat jaar steeg toch weer tot boven de 10.000. 
Hier onder zien we een grafiek van VRT NWS met de cijfers van gevangenispopulatie en 
overbevolking(in procent) van 2012 tot en met 2019. Vanaf 2014 kunnen we spreken van een 
daling in de cijfers, dit is het jaar dat Koen Geens minister van Justitie werd. Hij heeft de 
dalende trend kunnen volhouden tot 2019. Daarna zien we de cijfers terug stijgen. 

 

1.1.2.  ALLE STRAFFEN UITVOEREN 
Sinds 2020 is Vincent Van Quickenborne aan zet op het departement Justitie en hij spreekt 
gemengde taal. Meer nog dan overbevolking aanpakken, wil de nieuwe minister het gevoel 
van straffeloosheid te lijf gaan. Daar voor kwam hij in juni met een opmerkelijk voorstel tijdens 
de aankondiging van de ‘nieuwe start’ voor zijn #TeamJustitie. Van Quickenborne wil vanaf 1 
december 2021 alle korte straffen uitvoeren. Het systematisch niet uitvoeren van 
gevangenisstraffen onder de 6 maanden moet stoppen, zegt de minister. (Persconferentie: 
Nieuwe start voor justitie, 2021) 

‘Er is zeker iets te zeggen voor de aanpak van Van Quickenborne’, zegt professor Tom Daems, 
‘Dat een vrijheidsberoving van 3 maanden gewoonweg niet uitgevoerd wordt of een straf van 
12 maanden wordt omgezet naar 3 maanden elektronisch toezicht. In een rechtstatelijk 
principe klopt dat niet. De uitvoerende macht mag de straffen, die opgelegd werden door de 
rechterlijke macht, niet zomaar omvormen en verkorten.  Maar je vraagt je af: waar gaan die 
mensen ondergebracht worden? Volgens een geschatte berekening gaat de gedetineerde 
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populatie stijgen als deze maatregel op 1 december wordt doorgevoerd, met zo’n 600 extra 
gedetineerden zelfs. Zo creëer je een constante crisissituatie in je gevangenisbeleid. Dat maakt 
het niet gemakkelijk om tegelijkertijd te moderniseren en te vernieuwen.’ (Daems, 2021, 26 
juli – persoonlijke communicatie) 

 

1.2. CIPIERSSTAKINGEN 
 

Net als het occasionele nieuwsbericht over de overbevolking in de gevangenis of een klacht 
van het Europees Anti-Foltering Comité aan het adres van onze penitentiaire instellingen, is 
een bericht over cipiersstakingen bijna geen nieuws meer te noemen, in dit land. In april kende 
de mastodontgevangenis van Sint-Gillis nog eens een staking van 24 uur. De staking brak uit 
na geweld op een penitentiair beambte. Er werd overgeschakeld op een minimale 
dienstverlening en later op de avond werd het werk volledig stilgelegd. In mei vond er in 
dezelfde gevangenis nog een staking plaats, dit keer nadat er coronabesmettingen waren 
vastgesteld in de gevangenis. (Bruzz, Spontane staking in gevangenis Sint-Gillis, 2021) 
De coronacrisis heeft het werk van de cipiers er niet gemakkelijker op gemaakt. Volgens de 
ACV-vakbondsman Helmut Vanhoorne verbleven er op het moment van de staking 870 
gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis, dat waren er tijdens de eerste lockdown nog 
maar 720, zei hij aan Bruzz. (Bruzz, Staking in gevangenis Sint-Gillis afgelopen, 2021) 

 

1.2.1. ONWERKBARE OMSTANDIGHEDEN 
In 2016 werd er opvallend lang gestaakt in een paar Waalse gevangenissen. Dat jaar legden 
veel Franstalige cipiers het werk stil van april tot eind juni, waardoor het leger en de politie 
moest inspringen. Dat leidde tot verwaarlozing van de gedetineerden en onwerkbare situaties 
voor de hulpverleners. Alle stakingen van 2013 tot en met 2016 hebben de staatskas zo’n 15,8 
miljoen euro gekost. Die kosten zijn vooral te wijten aan de vergoedingen voor duizenden 
politieagenten die moesten worden ingezet om de gevangenissen draaiende te houden. (De 
Tijd, 2018) 

De penitentiair beambten staken omdat ze hun taken niet meer werkbaar vinden in de huidige 
staat van het gevangeniswezen. ‘Die stakingen gaan over de rechten van ons 
gevangenispersoneel, maar evenzeer wordt er gestaakt voor de rechten van de 
gedetineerden’, dat zegt Gino Hoppe, algemeen secretaris van de ACOD, de vakbond voor 
openbare diensten. ‘De gevangenissen zijn al jaren onderbemand en niet voldoende 
gefundeerd. België mag zich daarbovenop bij de landen met de hoogste recidivecijfers van 
Europa rekenen, wat leidt tot een immense overbevolking. Met die twee factoren tezamen 
komen de cipiers voor situaties te staan die niet meer werkbaar zijn. Voor de gedetineerden 
op hun beurt zijn sommige zaken niet meer als menswaardig te bestempelen. Situaties waarbij 



11 
 

er drie man in één cel zit en ze naar het toilet moeten gaan in dezelfde ruimte als waar er 
gegeten wordt. Er spelen zich schrijnende taferelen af binnen de muren’. 
De vakbondsman wil benadrukken dat loonsverhoging niet eens aan de basis ligt van de 
stakingen. Het gevangenispersoneel klaagt vooral de onhoudbare werksituatie aan. (Hoppe, 
2021, 10 augustus – persoonlijke communicatie) 

 

1.2.2.  MINIMALE DIENSTVERLENING 
Vanuit de politiek is minimale dienstverlening indertijd naar voren geschoven als de nodige 
oplossing voor betere levensomstandigheden in de gevangenis. Onder minister van Justitie 
Koen Geens (CD&V) is de wet van 19 maart 2019 er gekomen, die bepaalt dat er een minimale 
dienstverlening hoort te zijn tijdens een staking in de gevangenis. Wanneer het personeel na 
sociaal overleg over wilt gaan tot staken, dient het inrichtingshoofd van de gevangenis een 
plan op te maken dat de niet-stakende cipiers inschakelt om de instelling draaiende te houden, 
met minimaal 70 procent van het personeel. Wanneer er niet genoeg werkkracht is, moet het 
inrichtingshoofd met de gouverneur en de vakbondsleiders een schikking opmaken. (Geens, 
Minimale dienstverlenig in gevangenissen, 2018) 

Tegen de invoering van minimale dienstverlening is ook gestaakt. De penitentiair beambten 
vinden dit immers een aanval op hun recht om te staken. ‘Indertijd hebben we gestaakt tegen 
die maatregel. Niet omdat wij vinden dat gedetineerden verwaarloosd mogen worden. Ik vind 
het zelf ook verontwaardigend hoe het uit de hand is gelopen in 2016. Maar stakingsrecht is 
het enige wat de cipiers hebben om hun stem te laten horen. Wanneer we de overheid willen 
laten weten dat het beleid in gevangenissen faalt, is staken ons laatste wapen om normale 
werkomstandigheden af te dwingen.’ (Hoppe, 2021, 10 augustus – persoonlijke 
communicatie) 

 

 

1.3. DE DURE GEVANGENIS 
 

Tegen de tarieven die in 2018 zijn berekend kost in het België minstens 53.000 euro per jaar 
om één gevangene te onderhouden. Met een gevangenispopulatie die schommelt tussen de 
10.000 en 11.000 mensen, kosten gedetineerde burgers de samenleving elk jaar meer dan een 
half miljard. De cijfers die federale overheid hierover geeft werden geïnterpreteerd door de 
academische denkbeweging de Vrijdaggroep. Volgens hun rapport zijn de uitgaven nog 
onderschat omdat de bouw- en renovatiekosten die aan de uitbreiding en het beheer van de 
gevangenissen verbonden zijn, niet worden meegerekend. Ook de pensioenen van het 
penitentiair personeel zijn niet verwerkt in het totaalplaatje. Het zou de gemiddelde 
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belastingbetaler minstens 51 euro per jaar kosten om de detentie te betalen. (Dermine, et al., 
2018) 

In het laatste jaarverslag (2019) van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen 
staat een begroting opgetekend. Daar uit blijkt dat er twee jaar geleden een effectief bedrag 
van 532.381,39 euro naar de het gevangeniswezen ging. (Centrale Toezichtsraad voor het 
Gevangeniswezen, 2020)  

1.3.1.  JUISTE BESTEDING VAN HET GELD 
Johan Heymans is mensenrechten- en strafrechtadvocaat van het kantoor Van Steenbrugge 
Advocaten. Hij maakt ook deel uit van de Vrijdaggroep en schreef mee aan het rapport, 
aangehaald in de vorige alinea. Volgens hem is een beter gevangenisbeleid in België geen 
kwestie van te weinig dotatie: ‘Ik denk dat de gevangenissen niet perse meer financiering 
nodig hebben. Die middelen moeten vooral juist worden gebruikt. De gevangenissen zijn nu 
al een serieuze kost voor de belastingbetaler. Met dat geld zou er zonder twijfel meer gedaan 
kunnen worden voor de gedetineerden, om zo tot minder recidive en minder overbevolking 
te komen. Er moet een sterke visie zijn voor ons penitentiair beleid en die visie moet lang 
worden uitgedragen.’  

De advocaat wijst erop dat de uitvoerende macht het zichzelf moeilijk maakt om een goed 
detentiebeleid uit te voeren, omdat er geen visie op lange termijn is. ‘Nu wisselen we om de 
vier jaar van minister van Justitie, die het hele systeem telkens anders wilt aanpakken dan zijn 
voorganger. In Nederland is in 2006 een strategie ontwikkelt rond het aanpakken van recidive. 
Daar zit een administratie achter die dat plan uitvoert, ongeacht welke minister aan het roer 
staat. Justitiebeleid in België is als een logge olietanker, op vier jaar tijd krijg je die niet 
gedraaid. In de verschillende gevangenissen bruist het van de pilootprojecten om recidivisten 
te begeleiden en het leven te normaliseren, maar die worden zelden opgepikt en duurzaam 
uitgevoerd.’ (Heymans, 2021, 17 augustus – persoonlijke communicatie)  
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1.4. MENSELIJKE DETENTIESCHADE 
 

Het aantal psychiatrische stoornissen in een gevangeniscontext ligt beduidend hoger dan de 
frequentie die je kan aantreffen bij mensen in de vrije maatschappij. Deze psychiatrische 
kwetsbaarheden resulteren uiteindelijk ook in een hoog aantal suïcides.  

1.4.1. PSYCHOLOGISCHE KLACHTEN 
Elli Gilbert is een psychologe en criminologe aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ze 
benadrukt dat er een wisselwerking bestaat tussen het individu en de context van de 
gevangenis. Maar de inrichting van het instituut kan volgens haar zeker mentale schade 
veroorzaken: ‘Het wegnemen van vrijheid en een verlies van de structuur die je kent in het 
dagelijkse leven brengt stress met zich mee. In de gevangenis wordt ook als het ware een 
nieuwe maatschappij gecreëerd, waarin iedereen zijn functie en rol heeft. Dan moet je als 
gedetineerde zien dat je op een goeie plek in de hiërarchie zit’. (Gilbert, 2021, 13 augustus – 
persoonlijke communicatie) 

Als de gevangenis dan in een staat van overbevolking verkeerd(zoals we zagen in 1.1.1.), wordt 
dit een milieu met een verhoogd aantal conflicten en agressie. In een detentieomgeving die 
op dat moment geen zinvolle tijdsbesteding aan de gedetineerden kan bieden, mag het niet 
verbazen dat mentale stoornissen onrustwekkend frequent zijn.  

Het is nogmaals een verhaal van ‘en-en’, de gevangenisomgeving alleen zal niet 
verantwoordelijk zijn voor alle stoornissen. Het kan de aanwezigheid van mentale 
kwetsbaarheid wel versterken en/of uitlokken bij gedetineerden. Volgens een studie van de 
UGent (Favril & Dirkzwager, De psychische gezondheid van gedetineerden in België en 
Nederland : een systematisch overzicht, 2019) is er een karrevracht aan empirische onderzoek 
dat een interactie aantoont tussen het individu (importfactoren) en de detentiecontext 
(deprivatiekenmerken). Gedetineerden ondervinden daarom vooral aan het begin van hun 
straffen psychische klachten, wanneer ze nog gewend moeten raken aan de nieuwe omgeving. 
(Favril & Dirkzwager, De psychische gezondheid van gedetineerden in België en Nederland : 
een systematisch overzicht, 2019) 

Het onderzoek heeft de verschillende soorten van mentale klachten proberen in kaart te 
brengen. Zo is bijna de helft van de gedetineerden (46%) ooit gediagnosticeerd met een 
psychiatrische stoornis, dit gaat echter enkel over de formele vaststellingen. Meer dan één op 
de drie gedetineerden krijgt te maken met ernstige psychische klachten (37%), druggebruik 
(30 tot 35%) en het gebruik van voorgeschreven psychofarmaceutische middelen (36 tot 38%). 
Een verslaving wordt immers ook als een psychologische stoornis gecategoriseerd. (Favril & 
Dirkzwager, De psychische gezondheid van gedetineerden in België en Nederland : een 
systematisch overzicht, 2019) 
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‘Drugsgebruik is vaak een heel schadelijke neveneffect van een gevangenisstraf’, zegt 
psychologe Gilbert, ‘Er is ook zo veel drugs te verkrijgen in de gevangenis. Om de dode tijd en 
verveling te verdrijven is het dan zeer aanlokkelijk. Het gebeurt vaak dat mensen die niet eens 
verslaafd waren voor ze binnen zaten, met een verslaving de gevangenis verlaten’. Dit alles 
zorgt voor een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, die in het gevangenissysteem van 
België één op de drie overlijdens veroorzaken. (Favril, Vander Laenen, & Audenaert, geciteerd 
door Van Houdt, 2018) 

1.4.2. SUÏCIDES IN DE GEVANGENIS 
Zelfmoord is een groot probleem in België, zowel voor de vrije samenleving als binnen de 
gevangenismuren. In 2013 was dit land nog koploper in het aantal suïcides in heel Europa, met 
17,4 zelfmoorden per 100.000 inwoners. In de gevangenis lag dat cijfer ongeveer zes keer zo 
hoog dat jaar met 110 suicides per 100.000(er zijn ongeveer 10.000 gedetineerden in dit land, 
dus het eigenlijke cijfer situeert zich veel lager). Over de periode 2000-2016 lag het aantal 
suïcides op gemiddeld 15,4 per jaar, wat het al acht keer zo veel maakt als bij de rest van de 
samenleving. 

In deze cijfers hebben we het over overlijdens aan zelfmoord. Het aantal pogingen is eveneens 
een duizelingwekkend cijfer. Meer dan één derde van de gedetineerden dacht ooit aan 
zelfmoord en één op vijf ondernam ooit een poging, dit niet perse tijdens de periode van 
opsluiting. 9,5 procent van de gedetineerden ondernam ooit een poging in de gevangenis. 
(Favril, Vander Laenen, & Audenaert, geciteerd door Van Houdt, 2018) 

Dit is mede te wijten aan de het hoog aantal psychische stoornissen, dat zagen we in de vorige 
alinea. Kwetsbare individuen in een vreemde, kille en stressvolle omgeving is blijkbaar een 
trieste mix die resulteert in veel zelfdoding. 
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1.5. STRUCTURELE RECIDIVE 
 

De gevangenis is een plaats waar een grote populatie aan mensen wordt ondergebracht die 
criminele feiten hebben gepleegd. De gedetineerden komen in aanraking met veel andere 
misdadigers, wat niet onlogisch is aangezien de gevangenissen vol zitten omdat er te weinig 
plaats is. Wanneer die situaties niet goed worden aangepakt, is de gevangenis dan ook een op 
zijn beurt een leerschool voor criminaliteit. In een omgeving waar gewelddadige incidenten 
en drugs alom aanwezig zijn, is het moeilijk om niet beïnvloed te worden. Re-integratie wordt 
in die omgeving ook niet makkelijker. 

1.5.1. DE CIJFERS 
Een studie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en de UGent (Mine, 
Maes, & Robert, 2015) wees aan dat in België 66% van de mensen die een gevangenisstraf 
hebben uitgezeten in de 20 jaar na hun veroordeling opnieuw in fout gingen. Daarvan gaat 
het bij 45% ook om een heropsluiting. Bijna de helft van de groep mensen die opnieuw werd 
veroordeeld kreeg al na twee jaar na de eerste straf een veroordeling. En 70% van deze 
mensen valt te omschrijven als een Multi-recidivisten, omdat er sprake is van minstens twee 
nieuwe veroordelingen na de eerste. (Robert, Pauwels, Vander Laenen, Maes, & Vermeulen, 
2015) 

Forensisch Psychologe Gilbert vind dat we met deze info enkel een analyse van kosten en 
baten moeten maken: ‘De beleving van een detentieperiode en de eventuele detentieschade 
is telkens heel persoonlijk. De conclusie die wel kan worden getrokken is: het systeem werkt 
niet. Als ‘voorkomen dat er nog criminele feiten worden gepleegd in de toekomst’ het ultieme 
doel is van een gevangenis, dan werkt het niet. Daarin moeten we eerlijk en kritisch zijn. Er 
wordt een zeer zware straf opgelegd, met veel vrijheidsbeperkingen. Die beperkingen hebben 
vaak een zware mentale impact op de persoon in kwestie, ook op de vrienden, familie en 
omgeving van de persoon. Maar als we naar de recidivecijfers kijken, zien we dat de straf en 
het systeem niet rendeert.’ (Gilbert, 2021, 13 augustus – persoonlijke communicatie) 

1.5.2. RECIDIVE VOORKOMEN 
De gevangenis kan een plaats zijn waar misdadigers in contact komen met andere individuen 
die criminele feiten hebben gepleegd. Op die manier zouden we de assumptie kunnen maken 
dat het een ‘leerschool voor criminaliteit’ is. Volgens advocaat Johan Heymans is dat maar één 
van de factoren die voor recidive zou kunnen zorgen. Hij zegt dat de gevangenis gewoon niet 
genoeg doet aan het voorkomen van recidive: ‘Er is een heel grote groep gedetineerden die 
als het ware verloren loopt wanneer de gevangenispoort open gaat. Die overgang van 
gevangen zitten naar vrijheid kan heel brutaal zijn.  

Iemand die tien jaar heeft gezeten en vandaag vrij wordt gelaten, die stapt in een andere 
wereld dan voor zijn straf. Gsm’s en computers, daar hebben gedetineerden nooit mee leren 
werken. Maar we verwachten wel dat ze gaan solliciteren en zich re-integreren in de moderne 
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maatschappij. De gevangenis maakt sommige mensen ook afhankelijk van opgelegde 
dagindeling en structuur. Je staat op om een bepaald uur, je eet op vastgelegde tijdstippen en 
er is altijd iemand die zegt wat je mag/moet doen. Wanneer ze dan terug in de vrije wereld 
stappen is er niemand die zegt wat ze moeten doen. Dat plotse gebrek aan structuur is iets 
waar sommige mensen moeilijk mee overweg kunnen.’ (Heymans, 2021, 17 augustus – 
persoonlijke communicatie) Heymans wilt hiermee zeggen dat ex-gedetineerden vaak niet zijn 
voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij.  
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1.6. GETUIGENIS EX-GEDETINEERDE 
 

Nick(33) uit Gent heeft sinds dat hij 18 jaar werd bijna tien jaar in de gevangenis doorgebracht. 
Eerder verbleef hij grote delen van zijn jonge jaren in crisisopvang, gemeenschapsinstellingen 
en later de jeugdgevangenis. ‘Ik ben op mijn 12 jaar op straat beginnen lopen en pleegde al 
strafbare feiten toen. Mijn pa woonde in een kraakpand en keek niet naar mij om, dus ik moest 
al van kinds af aan overleven. M’n tweede middelbaar heb ik nooit afgemaakt en tussen mijn 
12 en 18 jaar ben ik acht keer in de jeugdgevangenis geplaatst. Die instelling maakte mij niet 
klaar voor het echte leven, het bereidde me gewoon voor op de echte gevangenis. Het voelde 
daar aan alsof ik al een gevangenisstraf uitzat. Elke avond werd ik alleen opgesloten op mijn 
kamer, in isolatie. Overal hoor je andere jongens roepen of op hun deur bonken. Er hing daar 
een sfeer van onderdrukte agressie in de lucht’, zegt hij. Hij kijkt met gemixte gevoelens terug 
op zijn vele verblijven in de jeugdinstelling. Het was er geen aangenaam verblijf, aan de andere 
kant is institutionalisering de enige structuur die Nick ooit heeft gekend in zijn leven.   

‘De stap van de jeugdgevangenis naar de gewone gevangenis is zo gezet’, gaat Nick verder. ‘Ik 
kwam daar buiten toen ik 18 jaar was, niet wetende wat ik wilde of kon doen met mijn leven. 
Ik kon alleen terug naar het kraakpand van mijn vader. Dus ik deed waar ik beste in was, 
criminaliteit. Autodiefstallen, ramkraken, dealers overvallen, etc. Toen ze me uiteindelijk te 
pakken kregen mocht ik naar de ‘echte’ gevangenis, en dat deed me niks. Ik zag het eerst als 
een streepje erbij op mijn palmares, zo een keer bij de grote jongens zitten. Het was 
uiteindelijk ook de enige comfortzone die ik kende. In die cel van 6 m² voelde ik me thuis, want 
ik had onderdak, alle dagen eten en geen stress. De meeste van mijn maten in de 
jeugdinstelling ben ik later nog tegengekomen in de gevangenis. Met die jongens plande ik in 
de instelling ook al ontsnappingen, zodat we samen een auto konden stelen en overvallen 
gaan plegen. Zwaar banditisme was ons enige toekomstbeeld. Tijdens mijn eerste paar keren 
in de echte gevangenis keek ik op naar de zware bandieten, die daar zaten voor het overvallen 
van geldtransporten met Kalasjnikovs. Ik wou ook zo worden’, zegt de Gentenaar. 

Nick had al een reeks van korte straffen achter de rug toen hij in 2011, tijdens een ruzie op de 
Gentse Feesten, iemand neerstak. Hij kwam voor de rechter met dit misdrijf en een totaal van 
800 uur aan onuitgevoerde werkstraf. Nick kreeg hiervoor een vonnis van acht jaar en negen 
maanden gevangenisstraf. ‘Ik werd toen naar de gevangenis gebracht en besefte dat ik nu wel 
voor een hele tijd binnen zou zitten. De eerste drie jaar vielen mee, daarna begon het toch 
wel door te wegen. Ik begon volwassen te worden en zag in dat in de gevangenis zitten ook 
geen leven is. Een paar jaar eerder keek ik op naar de zware bandieten en gangsters. Maar nu 
zag ik dat die mannen allemaal meer dan 40 jaar straf hadden, die kwamen nooit meer buiten. 
Ik had intussen ook een dochter buiten de muren, dat was motivatie om mijn leven terug wat 
op de rails te krijgen’, zegt Nick. Hij heeft de gevangenis kunnen verlaten na zes van de acht 
jaar van zijn straf. Hij vond werk in bij een dakdekkersfirma en heeft na twee jaar zijn schulden 
kunnen afbetalen.  
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Uit het dal klimmen na de straf was voor Nick geen gemakkelijke weg. De re-integratie na zijn 
lange straf heeft veel detentieschade blootgelegd: ‘De eerste acht maanden waren zwaar. Ik 
kreeg geen rust tijdens mijn slaap, ik schopte en sloeg tegen de muren. Alle prikkels en 
verwachtingen van de echte wereld kwamen heel hard binnen. 

Zinvolle tijdsbesteding is super belangrijk. Ik heb zes jaar niets constructief gedaan in de 
gevangenis. Je kan pas iemand rehabiliteren als je hem vanop dag één perspectief biedt. 
Gedetineerden moeten het gevoel krijgen dat er iemand om ze geeft en wilt dat ze een beter 
mens worden na hun straf. Die mentaliteit heb ik in zes jaar en acht verschillende 
gevangenissen niet gevoeld’, zegt Nick. ‘Op zich ben ik er nog goed uitgekomen, als ik mezelf 
vergelijk met anderen. Ik ken jongens die zeven of acht jaar hebben gezeten en volledig 
doorgedraaid zijn. Er is een vriend die spontaan begint te ijlen over de duivel wanneer ik hem 
bel. Of je nu echt doorslaat of niet, iedereen komt op een manier verknipt uit de gevangenis’, 
sluit hij af. 
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2. De andere weg 
 

2.1. NORMALISERING 
 

2.1.1. WAT IS NORMALISERING? 
Een sleutelwoord binnen alternatieve vormen van detentie is normalisering. Een principe van 
normalisering zou helpen om de kloof tussen gevangenschap en vrijheid zo klein mogelijk te 
maken. Manu Pintelon, coördinator van vzw De Huizen, die het concept detentiehuizen 
sensibiliseert in België, geeft een uitleg over het normaliseringsprincipe. ‘De meest simpele, 
maar tegelijkertijd de meest essentiële factor, is de huiselijke sfeer. Je leert als gedetineerden 
met elkaar samen en tegelijk voor jezelf en anderen zorgen. Een verblijf in de gevangenis hakt 
als het ware je banden met de samenleving door. Als je die banden doorheen de vrijheidsstraf 
onderhoudt wordt de stap richting re-integratie veel minder moeilijk. In contact blijven met 
de wereld en de buurt is positief voor een gedetineerde. Maar het is ook een wisselwerking. 
Terwijl die mensen in het detentiehuis verblijven, kunnen ze iets teruggeven aan de 
maatschappij. Initiatieven als een herstellingshop of een sociaal restaurant zijn maar een paar 
voorbeelden die perfect binnen het concept van kleinschalige detentie in de buurt kunnen 
passen. Dat dient ook als een rechtzetting voor de wetten die je jaren geleden hebt overtreden 
en de sociale orde die is verstoord.’ (Pintelon, 2021, 14 juli – persoonlijke communicatie) 

2.1.2. HISTORIEK VAN HET NORMALISERINGSPRINCIPE 
Het principe van normalisering in een gevangeniscontext zien we vandaag vooral in 
Scandinavië(meer hierover in 2.2.1). Het basisprincipe achter de normalisering is eveneens 
ontstaan in de Scandinavische landen, waar het in de late jaren ’60 vooral in de context van 
de gehandicaptenzorg werd gebruikt. Dat vertelt Helene De Vos. Zij is doctoraatstudent aan 
de KULeuven en Belgisch coördinator voor RESCALED, een Europees samenwerkingsverband 
voor kleinschalige detentieprojecten. Binnen de criminologie is zij gespecialiseerd in het 
normaliseringsprincipe. ‘De beginselen van normalisering zijn eigenlijk ontstaan in de 
zorgsector, voornamelijk in de zorg voor mentaal gehandicapten. Men kwam tot de realisatie 
dat leven in instellingen leidt tot fundamentele institutionalisering van mensen. Dat heeft, 
vooral op mentaal labiele individuen, geen positief effect. Zeker wanneer we willen dat die 
personen uiteindelijk zelfredzaamheid kweken. Vanuit een mensenrechtelijk principe is het 
ook niet eerlijk dat we die personen een normaal leven ontzeggen’. (De Vos, 2021, 9 augustus 
– persoonlijke communicatie) 

De pijlers van een ‘genormaliseerde’ aanpak in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking werd voor het eerst neergeschreven door de Zweedse dr. Bengt Nirje in 1969. 
Allereerst is het belangrijk om een normaal ritme in iemands dag te voorzien. Dit geldt ook 
voor de week en het jaar, een gestructureerde tijdsindeling is essentieel. Verder moet er 
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aandacht zijn voor vrije keuzes en zelfstandigheid. Ook is het aangewezen dat er 
geïnstitutionaliseerde personen zowel mannen als vrouwen zien. In de gewone maatschappij 
leven mannen en vrouwen naast en met elkaar, daarom zou dit ook moeten worden 
nagestreefd in een instelling. (Ericsson, 1985).  

 
In de jaren ’70 bestudeerde de Duits-Amerikaanse psycholoog en pedagoog Wolf 
Wolfensberger het Scandinavische model tijdens veldonderzoek in Zweden en in 
samenwerking met o.a. dr. Bengt Nirje. Hij tekende een model uit dat aangepast was aan de 
instellingen in de Verenigde Staten en introduceerde ‘Noord Amerikaanse normalisering’. In 
zijn adaptatie van normalisering legde dr. Wolfensberger niet alleen een focus op het creëren 
van een genormaliseerde levensstandaard. Hij onderscheidde zijn aanpak van het 
Scandinavische model door ook de maatschappelijk perceptie op gedevalueerde personen te 
bekijken. Het beeld dat een samenleving vormt van een iemand die in een instelling verblijft, 
draagt bij aan de manier waarop hij/zij wordt behandelt. Wolfensberger formuleerde het zo: 
“Zorg voor een atmosfeer die zo cultureel normatief mogelijk is, om tot persoonlijk gedrag te 
komen dat zo cultureel normatief mogelijk is”. (Wolfensberger, Nirje, Olshansky, Perske, & 
Roos, 1972) 

De eerste werken over normalisering waren gericht op personen met een verstandelijke 
beperking. Maar het principe blijft grotendeels hetzelfde wanneer dit wordt toegepast op 
gedetineerden. Wolfensberger sprak namelijk over doelgroepen die gedevalueerd zijn door 
de rest van de samenleving, wat absoluut van toepassing is op de populatie in gevangenissen. 
‘Samen met de nieuwe inzichten over normalisering begon er in de jaren ’70 meer aandacht 
te groeien voor burgerrechten. Wanneer we aan burgerrechtbewegingen denken, zijn 
feminisme en rechten voor gekleurde mensen vanzelfsprekende associaties. Maar 50 jaar 
geleden kwamen de mensenrechten voor gedetineerden ook ter sprake.’ (De Vos, 2021, 9 
augustus – persoonlijke communicatie) De Europese Raad van Minister tekende al in 1973 een 
European Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners No. R (73)5, die resolutie 
zou in 1987 leiden tot de eerste officiële European Prison Rules. (Raad van Europa, 2006) 

Het idee achter normalisering in een gevangeniscontext is dus niet nieuw. Het gaat al een paar 
decennia mee, maar heeft duidelijk nog niet zijn weg tot elke gevangenisinstituut gevonden. 
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2.2. DE ALTERNATIEVE DETENTIE 
 

2.2.1. NOORWEGEN 
Hét schoolvoorbeeld van een land met een liberaal gevangenissysteem is Noorwegen. In de 
bekende gevangenissen van Bastøy en Halden zien we het concept van normalisering op een 
heel duidelijke manier in de praktijk. In deze gevangenissen staat vertrouwen centraal en is 
menselijkheid de maatstaf. De gedetineerden in Halden hebben kamers die er comfortabel en 
netjes uitzien, ze kunnen voor het grootste deel van de dag uit hun cellen, de maaltijden 
maken ze zelf en die worden genuttigd mét de cipiers. Een nuttige dagbesteding is prioritair, 
daarom volgen de gedetineerden bijna allemaal een opleiding of werken ze aan hun 
vaardigheden en zichzelf. Er wordt ruimte gegeven om creatief bezig te zijn en uit te vinden 
waar je goed in bent.  

2.2.1.1. HALDEN PRISON 
In een interview met BBC legt Are Hoidal, de gevangenisdirecteur van Halden, uit waarom er 
op deze manier met gedetineerden wordt omgegaan: ‘In Noorwegen is de straf gewoon 
iemands vrijheid ontnemen. Alle andere rechten blijven van kracht. Gevangenen kunnen 
stemmen, ze hebben toegang tot school, tot gezondheidszorg; ze hebben dezelfde rechten als 
elke Noorse burger. Omdat gevangenen mensen zijn. Ze hebben verkeerd gedaan, ze moeten 
gestraft worden, maar het blijven mensen.’ Hij voegt eraan toe dat al deze mensen ooit toch 
terug vrij komen’. In Noorwegen bestaat het vonnis van levenslange gevangenisstraf immers 
niet. De maximumstraf is er ‘slechts’ 21 jaar. Zelfs de wereldbekend terrorist Anders Breivik 
met 77 mensenlevens op zijn geweten heeft geen levenslange straf gekregen. Na de 
maximumstraf wordt er wel geëvalueerd of de gedetineerde klaar is om te re-integreren 
zonder een gevaar te vormen voor de maatschappij, anders wordt hij/zij langer vast 
gehouden. ‘We laten mensen vrij die uiteindelijk iemands buur worden. Als we de 
gedetineerden als beesten behandelen, dan worden het ook beesten wanneer ze terug op 
straat komen. Daarom behandelen we ze als goeie buren, in het vertrouwen dat ze dat ook 
worden na hun vrijlating. Want iemands buurman of -vrouw worden ze sowieso’, voegt 
directeur Hoidal er aan toe.  

2.2.1.2. BELGISCHE BLIK OP NOORWEGEN 
Tijdens haar doctoraat (KULeuven) is ze lang op onderzoek gegaan in Noorwegen, om het 
gevangenissysteem met dat van België te vergelijken. 

‘Die grote succesverhalen kloppen deels’, zegt De Vos. ‘Ik ben in twee gevangenissen geweest 
in de buurt van Trondheim. Eén was een high-security gevangenis waar 150 gedetineerden 
vast zaten en de andere was een open gevangenis waar 29 mensen gedetineerd waren. De 
grote gevangenis was opvallend gelijkaardig aan een middelgrote gevangenis hier in België, 
niet elk instituut is even vooruitstrevend als Halden of Bastøy. Maar toch merkte ik ook 
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verschillen in de normalisering en de context van het gebouw. De populatie is onderverdeeld 
in units van telkens twintig gedetineerden, die hebben hun eigen gang met 20 cellen, een 
living en een keuken. Na hun werkuren en in de vrije tijd kunnen ze daar samen koken en tijd 
doorbrengen. Dat zie je hier in België nog niet’ (De Vos, 2021, 9 augustus – persoonlijke 
communicatie) 

Toch zag De Vos een paar van dezelfde problemen naar boven komen: ‘Verveling is aanwezig 
in de beide systemen. De dagdagelijkse activiteiten in Noorwegen waren lang niet allemaal 
stimulerend en/of zinvol. Onderlinge problemen of frictie tussen de gedetineerden kwam ook 
bovendrijven. Ze moeten, net als in België, constant met elkaar samenleven, op een zeer 
kleine oppervlakte. Samenleven met mensen waar je niet perse mee wilt samenleven, is geen 
gemakkelijke opgave. Dat zijn moeilijkheden waar het Noors systeem ook mee te maken heeft. 
Zelfs de mooie keuken en living kunnen dat niet compenseren’. (De Vos, 2021, 9 augustus – 
persoonlijke communicatie) 

Het open segment van de Trondheim-gevangenis vond Helene De Vos wel een echte 
openbaring: ‘Geen muren, geen omheining, geen uniformen. Gedetineerden en 
personeelsleden aten samen aan kleine ronde tafeltjes. De gevangenissfeer, die er wel hing in 
de gesloten instelling, was daar niet te bespeuren. Het was een heel hoopgevende omgeving, 
er hing in de lucht dat dit systeem werkte. Er gebeurde daar quasi nooit een 
ontsnappingspoging, want de gedetineerden wisten heel goed dat dit zowat het beste is wat 
ze konden krijgen’. (De Vos, 2021, 9 augustus – persoonlijke communicatie) 

Dat deel was strikt genomen geen transitiehuis, want er bestaat ook een apart transitiehuis in 
Trondheim. Maar de gedetineerden kwamen wel in deze open gevangenis terecht tegen het 
einde van hun straf. Er zaten ook voornamelijk mensen met een veroordeling op basis van 
druggerelateerde feiten. Daarom werden er ook elke dag twee gedetineerden 
steekproefsgewijs uitgekozen voor een urinetest. ‘Drugsfeiten hebben een hoog recidive 
risico, zegt De Vos. ‘Daarom is het ook een uitdaging om die misdadigers te helpen met in 
open gevangenissen of detentiehuizen, terwijl het bij misdaden zoals een eenmalige moord 
of doodslag ‘gemakkelijk’ zou zijn om een indrukwekkend laag recidivecijfer te krijgen. Dat zijn 
meestal ongelukkige scenario’s en eenmalige fouten. Bij delicten die te maken hebben met 
drugs en geweld is het statistisch veel waarschijnlijker is dat er herval is in dezelfde misdaden. 
Daarom vind ik het wel moedig van de Noren om vooral die doelgroep te willen helpen, 
ondanks de uitdaging’. (De Vos, 2021, 9 augustus – persoonlijke communicatie) 

2.2.1.3. KOSTEN VAN HET NOORSE SYSTEEM 
Een verblijf in dit soort ‘idyllische’ penitentiaire instellingen is niet heel goedkoop. Het kost 
een kleine 115.000 euro om één gevangene een jaar onder te brengen in de gevangenis van 
Halden, inclusief alle infrastructuur, de lonen van de cipiers en het geld dat in de training van 
die cipiers zit. Een opleiding tot penitentiair beambte voor een liberale high-security instelling 
duurt in Noorwegen minstens twee jaar en omvat uitgebreide cursussen psychologie, recht 
en sociaal werk. (BBC News, 2019)  
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Tegen de tarieven die in 2018 zijn berekend kost het in België minstens 53.000 euro per jaar 
om één gevangene te onderhouden. Noorwegen heeft procentueel wel een kleinere 
gevangenispopulatie en kan uitpakken met heel goeie recidivecijfers. Slechts 20% van de 
mensen die zijn vrijgelaten hervallen weer in de criminaliteit na twee jaar. Na vijf jaar gaat het 
nog altijd om slecht 25%. Hoewel 1 op 4 nog redelijk veel lijkt, valt dat heel goed mee 
vergeleken de Belgische cijfers(zie 1.3) (Dermine, et al., 2018) 

2.2.2.  EXODUSHUIZEN 
Dichter bij huis vinden we ook voorbeelden van kleinschalige detentie. In Nederland zijn er 
sinds de jaren ’80 projecten van de Exodus-werking te vinden. Het begon als een initiatief van 
het pastoraat van Den Haag en de penitentiaire inrichting van Scheveningen. Omdat de 
gevangenissen telkens dezelfde recidivisten in hun cellen zagen belanden, werd er gewerkt 
rond een project om ex-gedetineerden op het rechte pad te houden. Samen met een paar 
vrijwilligers openden de pastoors een huis waar de voormalige gedetineerden onder nauw 
toezicht konden samenleven. Dat eerste ‘Exodushuis’ – de Exodus is een verwijzing naar het 
Oude Testament, in Exodus vinden de Joodse slaven een weg terug naar de vrijheid, maar de 
weg is lang en zwaar. Bij gebrek aan hulp van medereizigers dwaalt men af, daarom is 
begeleiding heel belangrijk –  in Den Haag opende in 1986.  (Pont, van der Woude, & Moerings, 
2005) 

De organisatie heeft nu meer dan een dozijn huizen in Nederland en voorziet jaarlijks een 
traject voor ongeveer 350 ex-gedetineerden én mensen die nog gedetineerd zijn. Dat maakt 
van de Exodushuizen transitiehuizen. Een deel van de deelnemers zit nog steeds een straf uit, 
maar komt bijna vrij en wordt daarom voorbereid op re-integratie in de samenleving. In het 
Exodusprogramma focust men op vier sleutelgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. 
Deze pijlers hebben invloed op elkaar en zijn volgens de organisatie niet van elkaar los te 
koppelen. De bewoners moeten hun eigen woonomgeving onderhouden, ze worden verwacht 
werkvaardigheden op te bouwen, de relaties die tijdens hun detentie werden verbroken, 
kunnen ze opnieuw helen en zingeving is een verbindend begrip dat gericht is op een 
gemotiveerde houding in het leven. (van Wingerden & Moerings geciteerde door Van Belle, 
2018) 
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Exodusmethodiek © van der Woude  

2.2.2.1. GEMENGDE RESULTATEN 
De trajecten zijn gericht op een geslaagde uitkomst, maar de organisatie is wel streng. 
Wanneer gedetineerden te veel regels overtreden, vaak heeft dit met alcohol en drugs te 
maken, moeten ze hun traject afsluiten. Dan spreken we van een negatieve uitkomst. Meer 
dan 40% van de jaarlijkse deelnemers moet op deze manier vroegtijdig het Exodushuis 
verlaten. Door het spoedig vinden van een woning en (vrijwilligers)werk kunnen deelnemers 
het huis ook ‘positief’ vroegtijdig verlaten.  

Wanneer we naar de recidivecijfers kijken, lijken die niet heel spetterend. Uit onderzoek blijkt 
dat 49,3% van de ex-deelnemers binnen de twee jaar opnieuw een veroordeling voor 
strafbare feiten krijgt. Dat is niet veel minder dan het algemene recidivecijfer na twee jaar in 
Nederland (54,5%). Een belangrijke kanttekening: het verschil tussen recidivisten die het 
Exodushuis vroegtijdig hebben verlaten en recidivisten die hun traject hebben afgemaakt is 
aanzienlijk, met 63,3% tegen 31,2%. (Prang, Van Wingerden, & Timmer geciteerd door Van 
Belle, 2018) 
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3. ALTERNATIEVE DETENTIE IN BELGIË 
3.1. TRANSITIEHUIZEN 
 

Een transitiehuis is een vorm van kleinschalige detentie, gefocust op de re-integratie van een 
gedetineerde. Het moet een brug vormen tussen de gevangenis en de vrije maatschappij. 
Normalisering is er een sleutelbegrip en de gedetineerden leven met veel vrijheid en 
verantwoordelijk.  

In België is het eerste transitiehuis open gegaan op 1 september 2019, in Mechelen. In januari 
2020 is er in het Waalse Edingen een tweede huis geopend. Deze projecten zijn naar 
Nederlands model, want daar bestaat het concept al langer. De uitbaters van de 
transitiehuizen in Nederland staan ook mee aan de basis van dit project. Het huis wordt 
namelijk gerund door beveiligingsfirma G4S Care en het Nederlandse Exodus, achter de 
Exodushuizen (zie 2.2.2.). (Sociaal.net, 2020) 

Dit is een fundamenteel verschil dat transitiehuizen van detentiehuizen elkaar onderscheidt. 
‘De federale overheid besteedt alle middelen voor transitiehuizen uit. Justitie selecteert een 
geschikte kandidaat en die krijgt van ons de middelen om het transitiehuis te beheren’, zegt 
Els Van Herck, adviseur Gebouwen van de minister van Justitie. Voor toekomstige 
detentiehuizen is het ook telkens de bedoeling dat er met de privésector wordt gewerkt. (Van 
Herck, 2021, 20 augustus – persoonlijke communicatie) 
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TRANSITIEHUIS MECHELEN © DIRK VERTOMMEN 

Met een bezetting van 15 gedetineerden is het een zeer kleinschalig detentieproject. In 
Mechelen werd het transitiehuis opgetrokken in twee oude rijwoningen. Die kleinschaligheid 
en verankering in de buurt zijn dan ook voorwaarden voor een succesvolle transitie. Dat zegt 
de Leen Muylkens, coördinator van het Mechels transitiehuis in een artikel van Weliswaar. 
‘Tien coaches staan de vijftien deelnemers bij. Er is altijd iemand aanwezig. De leefcoaches 
zijn het eerste aanspreekpunt voor praktische zaken, zij leven samen met de bewoners. 
Krachtcoaches bieden individuele begeleiding. Zij bekijken bijvoorbeeld samen met de 
deelnemers of hun papieren in orde zijn, of hun sociaal netwerk stevig is, en of er huisvesting 
en een duurzame job is als mensen vrijkomen’, zegt Muylkens in het artikel. (Weliswaar, 2020) 

De bewoners van het huis worden in het transitiehuis deelnemers genoemd, en niet 
gedetineerden zegt de coördinator ook: ‘We behandelen ze niet als gedetineerden, ook al zijn 
ze nog niet vrij. Want er zijn wel degelijk grenzen: mensen kunnen hier niet zomaar gaan en 
staan waar ze willen. Er is een uurrooster dat gevolgd moet worden, er moet toestemming 
worden gevraagd om buiten te gaan en om elf uur ’s avonds moet iedereen in zijn kamer zijn. 
Er zijn duidelijke regels en er wordt veel van de deelnemers verwacht’. (Weliswaar, 2020) 
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3.2. DETENTIEHUIZEN 
 

Detentiehuizen zijn eveneens een vorm van kleinschalige, gedifferentieerde detentie. Het 
fundamentele verschil met een transitiehuis is, dat gedetineerden hier vanop het begin van 
hun straf zouden verblijven. Een detentiehuis moet ervoor zorgen dat een gedetineerde, in 
het ideale scenario, nooit de binnenkant van de gevangenis moet zien. 

Vooral vzw De Huizen heeft veel ideeën verzameld over hoe deze huizen zouden moeten 
functioneren. Maar aangezien de vzw enkel sensibilisatie en advies kan geven, zal een 
concrete uitwerking op zich laten wachten tot de federale overheid met meer duidelijkheid 
komt.  

Gevangenisdirecteur Hans Claus heeft als bezieler van het concept echter suggesties en 
ideeën om het te doen werken. De kleinschaligheid moet bijvoorbeeld voorop staan. Wanneer 
er te veel gedetineerden in het huis zitten, kan het niet werken. De buurtverankering is een 
tweede element dat essentieel is. Door een sociaal restaurant, een winkel of een soort van 
herstelshop te beginnen met de gedetineerden, zal er een connectie met de buurt zijn. Dat 
maakt een brug tussen de buitenwereld en het detentiehuis mogelijk. (Claus, 2021, 12 
augustus – persoonlijke communicatie) 

De deur naar detentiehuizen is open geduwd door de komst van transitiehuizen. Koen Geens 
(CD&V), de vorige minister van Justitie, was het project genegen en heeft beslist om 
kleinschalige detentie op te richten in België. Tijdens het uitvoeren van zijn mandaat heeft hij 
enkel de stap kunnen zetten naar transitiehuizen. Dat is een voorzichtige, maar logische stap 
geweest. Transitiehuizen kunnen ook worden uitbesteed aan consortia uit het middenveld en 
de privésector(zoals G4S Care en Exodus die de transitiehuizen in België nu runnen). 
‘Detentiehuizen zijn in dat opzicht zoals kleine gevangenissen. Ze zullen volledig in handen van 
de overheid liggen. De ‘uitbating’ gebeurt door volledig door het gevangeniswezen’, zegt Els 
Van Herck, adviseur Gebouwen van de minister van Justitie. (Van Herck, 2021, 20 augustus – 
persoonlijke communicatie) 

3.2.1.  POLITIEK 
In het regeerakkoord van De Croo I stond in 2020 deze paragraaf te lezen: “In samenwerking met de 
deelstaten creëert de federale overheid het nodige kader opdat de re-integratie van gedetineerden 
vanaf de start van de straftoemeting actief zou worden voorbereid via individuele detentieplannen, een 
versterking van de psychosociale diensten, en het verder uitbouwen van kleinschalige detentieprojecten 
voor bepaalde groepen gedetineerden (vb. ouders met kinderen, gedetineerden kort voor vrijlating, 
jonge daders, …).” (Regeerakkoord, 2020) 

Deze paragraaf was een schriftelijke belofte dat er werk zou worden gemaakt van 
detentiehuizen. Na een nieuwe beleidsnota van de minister van Justitie, in juni van 2021,  
werd het duidelijk dat er dit jaar nog detentiehuizen moeten komen. De ministerraad heeft 
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op 11 juni een eerste concrete beslissing genomen. Zo moeten er voor 15 december twee 
detentiehuizen worden geopend in België. Met de bedoeling 100 plaatsen te creëren in die 
huizen, 50 elk dus. De minister wilt hierin doorgaan tot het einde van de legislatuur. Tegen 
2024 zouden er nationaal 700 plaatsten in detentiehuizen moeten zijn. In elke provincie 
minstens één huis hoort ook bij die doelstelling, om mensen zo dicht mogelijk bij hun thuis op 
te vangen in een detentiehuis. Maar met 10 detentiehuizen kom je niet aan 700 plaatsten. Er 
bestaan uiteraard ook regionale verschillen,  uit Luxemburg komen minder gedetineerden 
voort dan uit Antwerpen of Henegouwen. Daarom zullen er niet voor alle provincies even veel 
plaatsen nodig zijn. Maar die puzzel is nog niet definitief gelegd. Waar deze eerste huizen 
moeten komen is nog niet geweten. Er circuleerde even een gerucht dat 19 gemeente te 
kennen hadden gegeven dat zij een detentiehuis op hun grondgebied zagen zitten. Dit bleek 
misleidend nieuws te zijn, maar over de exacte locatie van de eerste twee huizen wordt 
nagedacht binnen de FOD Justitie. (Van Herck, 2021, 20 augustus – persoonlijke 
communicatie) 

Detentiehuizen komen eraan. Ze gaan het detentiebeleid van de 21ste eeuw veranderen en 
mogelijks herdefiniëren.  
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KRITISCHE ZELFREFLECTIE 
 

Ik heb genoten van de materie waarmee ik bezig kon zijn tijdens het maken van deze proef. 
Het enige wat ik me berouw is dat ik te laat ben begonnen aan het schrijven van mijn paper 
en artikel. Uitstelgedrag is duidelijk één van mijn slechtere kwaliteiten en dat liet zich zien 
tijdens dit werk. Desalniettemin heb ik op sommige momenten hard gewerkt en veel 
gepresteerd op korte tijd. Van mijn interviews ben ik grotendeels tevreden. Ik had echter een 
paar andere interessante mensen te pakken kunnen krijgen, als ik eerder contact had 
opgenomen.  

Dit werk zal me zeker bijblijven. Door de interessant interviews, pakkende getuigenissen én 
ook de hectische momenten tijdens het samenstellen van de bachelorproef 
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INTERVIEWS 
 

INTERVIEW MET TOM DAEMS  
 26 juli 2021 via Zoom 
Professor Criminologie, Penologie en Rechtssociologie aan de KULeuven, is veel 
bezig met de Belgisch strafbeleid en de politiek achter justitie. 

Contact: tom.daems@kuleuven.be 

Hoe is momenteel nog gesteld met de overbevolking in de gevangenissen? 

‘We kunnen al meer dan twintig jaar zeggen dat er aan crisisbeheer wordt gedaan, in plaats 
van een normaal gevangenisbeleid. Nieuwe infrastructuur heeft altijd het doel om druk van 
de ketel te laten en te vermijden dat de boel ontploft. Als je naar het probleem van 
overbevolking kijkt, is het op twee manieren te benaderen: Er zijn oftewel te veel 
gedetineerden of een tekort aan cellen. Als je redeneert dat er te veel gedetineerden zijn, dus 
er moeten gevangenisplaatsen worden bijgebouwd. Dat kunnen grote gevangenissen zijn of 
kleine gevangenissen. Uiteindelijk blijven het meer gevangenisplaatsen die worden voorzien. 
De vorige minister van Justitie, Koen Geens keek niet naar het probleem als een tekort aan 
cellen, hij wou de gedetineerde populatie verkleinen. In zijn justitieplan van 2015 stond 
geschreven dat hij onder de 10.000 gedetineerden wilde komen. In een voetnoot vermelde hij 
zelfs dat het streefgetal 8.500 was. Nu Van Quickenborne vanaf 1 december 2021 alle korte 
straffen wil uitvoeren, vraag je je af: waar gaan die mensen ondergebracht worden? Volgens 
de geschatte berekening, gaat de gedetineerde populatie stijgen als deze maatregel zal 
worden doorgevoerd. Zo creëer je een constante crisis situatie in je gevangenisbeleid. Dat 
maakt het ook niet gemakkelijker om tegelijkertijd te moderniseren en te vernieuwen.’ 

Geen goede maatregel dan? Het uitvoeren van alle straffen. 

‘Er is zeker iets te zeggen voor die aanpak van Van Quickenborne. Het zou in principe niet 
mogen dat de uitvoerende macht gegeven straffen niet uitvoert. Dat een vrijheidsberoving 
van 3 maanden gewoonweg niet uitgevoerd wordt of een straf van 12 maanden wordt 
omgezet naar 3 maanden elektronisch toezicht. In een rechtstatelijk principe klopt dat niet. 
De uitvoerende macht mag de straffen, die opgelegd werden door de rechterlijke macht, niet 
omvormen en verkorten. In die optiek is er een zeer legitieme reden om alle korte straffen 
effectief uit te voeren. En dat was ook voorzien. De wetgever heeft in 2006 voorzien dat er 
een strafuitvoeringsrechter en een strafuitvoeringsrechtbank zou komen. Vanaf 2007 zijn de 
strafuitvoeringrechtbanken in werking getreden. Maar die zijn enkel bevoegd voor de straffen 
van meer dan 3 jaar. De kortere straffen blijven daarom buiten dat wettelijk kader, waardoor 
de uitvoerende macht beslist wat ermee gedaan wordt. Het engagement wat de minister 
toont, waarmee hij alle korte straffen wilt uitvoeren, is dus niet misplaats. Maar als je in 
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rekening neemt dat we al jaren te weinig plek hebben, dan is dat een onverantwoordelijke 
manier om met je gevangeniscapaciteit om te springen. Want je kan een burger alleen 
gevangen zetten onder rechtswaardige én menswaardige omstandigheden, wat met 
overbevolking niet gegarandeerd is.’ 

Is het huidige systeem nog wel financieel te dragen voor de overheid? 

‘Op meer gedetineerden geven we het antwoord meer cellen. Wanneer je bijbouwt, zal je ook 
bijkomend personeel moeten aanwerven, daarvoor moet je bijkomende opleidingen voorzien. 
En dat alles moet je financieel kunnen zien te dragen. De exacte kostprijs om iemand één dag 
in het Belgisch gevangeniswezen opgesloten te houden was tien jaar geleden, toen is dat 
grondig berekend geweest, 170 euro per dag. Voor één gedetineerde, met alle voorzieningen 
en personeelskosten erbij gerekend. Het zal dus een duit kosten aan de belastingbetaler. 

Kunnen we op dit moment tenminste spreken van nuttige invulling van de tijd in de 
gevangenis? 

‘Ik ken de situatie in elke gevangenis niet, maar dat is wat de wet voorschrijft. De basiswet 
over de rechtspositie van gedetineerden uit 2005 schrijft voor dat er tijdens een 
vrijheidsberoving een plan moet worden uitgestippeld, er moeten activiteiten voorzien 
worden en er moet een perspectief worden geboden op de evolutie die men kan doormaken 
in een detentietijd. Hierin speelt de verdeling van bevoegdheden ook een rol in dit land weer. 
Hulp en dienstverlening is een gewestelijke bevoegdheid en zit dus bij de Vlaamse overheid. 
Justitie en de werking van het gevangeniswezen zijn grotendeels federale bevoegdheden. 
Terwijl de invulling van die tijd in de gevangenis bij de Vlaamse minister van Justitie ligt. Alles 
wat met cultuur, activiteiten en opleidingen in de gevangenis te maken heeft, ligt uit handen 
van het federaal bestuur. 

Waarom is de stap naar een kleinschalig en genormaliseerd gevangenisbeleid nog niet 
gezet? 

De normalisering en contact met de buitenwereld is wel hetgeen dat de spanning rond 
detentiehuizen altijd op wekt. Zeker vanuit de populistische hoek van de maatschappij wringt 
dat schoentje wel eens. Want het idee heerst nog altijd dat straf pijn moet doen. Maar als we 
naar de essentie kijken van een vrijheidsberovende straf, dan zien we dat het enige straffende 
element de vrijheidsberoving an sich is. In een detentiehuis krijg je dezelfde straf, want je kiest 
zelf niet om daar te verblijven. Alleen krijgt de persoon meer dagelijkse vrijheden en een 
normaler leven, wat die beeldvorming van straffeloosheid en mildheid voor criminelen wel 
voedt. Dan is het alleen nog de vraag hoe politici daarmee omgaan. Oftewel gaat men mee in 
die wind, en houdt men het bij repressie op criminaliteit. Of je legt aan je bevolking uit waarom 
straffen best met een constructief element worden gekoppeld. Want een straf veroorzaakt 
alleen meer leed, je neemt iemand geld af of je neemt iemand tijd af. Bij een vrijheidsberoving 
is dan wel interessant om te kijken hoe je afgenomen tijd zinvol kan invullen. Waarmee je een 
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bijdrage levert aan degene die gestraft wordt, aan degene die straft én aan de ruimere 
samenleving. 
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INTERVIEW MET HELENE DE VOS  
26 juli 2021 via Zoom 
Belgisch coördinator van RESCALED, criminologe en doctoraatsstudent aan de 
KULeuven, is gespecialiseerd in het normaliseringsprincipe 

Contact: helene.devos@kuleuven.be  

Waar komt het principe van normalisering vandaan? 

‘Eigenlijk is het principe van normalisering niet ontstaan in een gevangeniscontext. De wortels 
liggen eerder in sociale instellingen zoals psychiatrische ziekenhuizen en gehandicaptenzorg. 
Daar kwam men vorige eeuw tot het inzicht dat het institutionaliseren van kwetsbare mensen 
negatieve gevolgen kan hebben. Daarbovenop hebben mensenrechtenbewegingen in de jaren 
‘70 mee een rol gespeeld in het ijveren voor de rechten van niet alleen vrouwen en zwarte 
mensen, maar ook gedetineerden. In de Europese gevangenisregels, opgesteld door de Raad 
van Europa, werd al in de jaren ’70 voorgeschreven dat de gevangenisstraf in essentie een 
vrijheidsstraf is. Het recht op vrijheid wordt afgenomen terwijl alle andere (mensen)rechten 
geïmplementeerd blijven, in een zo normaal mogelijke context.’ 

Waarom is dat zo belangrijk tijdens een vrijheidsberoving? 

‘Het verschil tussen binnen en buiten is gigantisch. Voor de duur van de straf kunnen er hoge 
strafmaten worden ingesteld. Maar daarna willen we toch dat die mensen terug als 
functionerende burgers in de samenleving stappen. De realiteit is echter dat er veel mensen 
dysfunctioneel terugkomen uit de gevangenis. Die conclusie is niet getrokken vanuit een 
mensenrechtelijk standpunt maar vanuit empirische waarnemingen, die het gevolg zijn van 
academische gevangenisonderzoeken. Het verblijf in zo’n instituut is schadelijk op mentaal, 
fysiek en sociaal vlak en ook financieel, want mensen verliezen hun job en inkomen. Dat is 
misschien een veralgemenende uitspraak, want niet iedereen ervaart even zware gevolgen 
van een verblijf in de gevangenis. Maar dat zou juist moeten aantonen dat we nog altijd met 
individuen werken.’ 

Kan een zware, harde straf ook juist geen afradend effect op crimineel gedrag hebben? 

‘Het gebruiken van een gevangenisstraf als afschrikking, om mensen af te raden om crimineel 
gedrag te stellen, kan een legitiem doel zijn. Al weten we uit onderzoek en globale 
recidivecijfers dat dit, voor mensen die al eens in de gevangenis hebben gezeten, geen grote 
rol speelt. Met de kennis dat bijna twee derde van de gedetineerden na vrijlating opnieuw 
criminele feiten pleegt, kan je niet zeggen dat de gevangenis een wondermiddel tegen 
criminaliteit is. Wat volgens mij wel kan, maar praktisch niet te onderzoeken valt, is het 
afschrikkingseffect bij mensen die nooit in de gevangenis hebben gezeten. Het lijkt logisch dat 
we niet gaan stelen in een winkel omdat we dan naar de gevangenis zouden moeten. Dan 
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spreken we natuurlijk over de overgrote meerderheid van de bevolking, dat is zo’n grote, 
heterogene doelgroep dat het moeilijk is om hier conclusies over te trekken.’ 

Hoe waren je ervaringen tijdens jou bezoek aan Noorse gevangenissen? Klopt het dat ze zo 
revolutionair zijn? 

‘Die grote succesverhalen kloppen deels. Ik ben in twee gevangenissen geweest in de buurt 
van Trondheim. Eén was een high-security gevangenis waar 150 gedetineerden vast zaten en 
de andere was een open gevangenis waar 29 mensen gedetineerd waren. De grote gevangenis 
was opvallend gelijkaardig aan een middelgrote gevangenis hier in België, niet elk instituut is 
even vooruitstrevend als Halden of Bastøy. Maar toch merkte ik ook verschillen in de 
normalisering en de context van het gebouw. De populatie is onderverdeeld in units van 
telkens twintig gedetineerden, die hebben hun eigen gang met 20 cellen, een living en een 
keuken. Na hun werkuren en in de vrije tijd kunnen ze daar dus samen koken en tijd 
doorbrengen. Dat zie je hier in België nog niet. Maar verveling is wel aanwezig in de beide 
systemen. De dagdagelijkse activiteiten in Noorwegen waren lang niet allemaal stimulerend 
en/of zinvol. En problemen of frictie tussen de gedetineerden kwam ook bovendrijven. Ze 
moeten, net als in België, constant met elkaar samenleven, op een zeer kleine oppervlakte. 
Samenleven met mensen waar je niet perse mee wilt samenleven, is geen gemakkelijke 
opgave. Dat zijn moeilijkheden waar het Noors systeem ook mee te maken heeft. Zelfs de 
mooie keuken en living kunnen dat niet compenseren.’ 

Maar de kleine, open gevangenis werkte misschien anders? 

‘Het open segment van de Trondheim-gevangenis was wel een echte eyeopener. Geen muren, 
geen omheining, geen uniformen. Gedetineerden en personeelsleden aten samen aan kleine 
ronde tafeltjes. De gevangenissfeer die er wel hing in de gesloten instelling, was daar niet te 
bespeuren. Het was een heel hoopgevende omgeving, er hing in de lucht dat dit systeem 
werkte. Er gebeurde daar quasi nooit een ontsnappingspoging, want de gedetineerden wisten 
heel goed dat dit zowat het beste is wat ze konden krijgen. 
Dat deel was geen transitiehuis, want er bestaat ook een apart transitiehuis in Trondheim. 
Maar de gedetineerden kwamen wel in deze open gevangenis terecht tegen het einde van 
hun straf. Er zaten ook voornamelijk mensen met een veroordeling op basis van 
druggerelateerde feiten. Daarom werden er ook elke dag twee gedetineerden 
steekproefsgewijs uitgekozen voor een urinetest. Drugsfeiten hebben een hoog recidive risico. 
Daarom is het ook een uitdaging om die misdadigers te helpen in open gevangenissen of 
detentiehuizen. Bij misdaden zoals een eenmalige moord of doodslag ‘gemakkelijk’ zou zijn 
om een indrukwekkend laag recidivecijfer te krijgen, dat zijn meestal ongelukkige scenario’s 
en eenmalige fouten. Terwijl bij drugs en geweld het statistisch veel waarschijnlijker is dat er 
herval is in dezelfde misdaden. Daarom vind ik het wel moedig van de Noren om vooral die 
doelgroep te willen helpen, ondanks de uitdaging.’ 
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INTERVIEW MANU PINTELON  
14 juli via een telefoongesprek 
Master in de criminologie, coördinator van vzw De Huizen, hij sensibiliseert de 
politiek en zoekt partners om een draagvlak voor detentiehuizen te creëren. 
Stond ook aan de basis van het Europese project RESCALED. 

Contact: manu@dehuizen.be  

‘Hoe is De Huizen tot stand gekomen?’ 

Een kleine tien jaar geleden kwam er een vraag vanuit de overheid, gericht aan 
gevangenisdirecteurs en mensen vanuit het academisch veld. Er moest nagedacht worden 
over hoe de gevangenissen van de toekomst eruit zullen zien. Daar was redelijk wat 
consensus over de manier waarop er met gevangenen zou moeten worden omgegaan, meer 
psychologische steun en focus op re-integratie. Maar de vorm van ‘nieuwe’ gevangenissen 
zag er veelal hetzelfde uit als de oude gebouwen, dat was gewoon copy paste. Hans Claus is 
dan ‘in de schoot van de Liga van Mensenrechten’ samengebracht met een paar denkers om 
de gevangenis van de toekomst uit te tekenen. 

‘Een detentiehuis, hoe ziet dat er in de visie van De Huizen uit? En in welke mate lijkt het 
nog op een gevangenisstraf?’ 

‘Wij gebruiken liever de term ‘vrijheidstraf’. Want in principe komen mensen voor een 
rechtbank en worden ze daar op basis van de gepleegde feiten veroordeeld tot een beroving 
van de vrijheid. Die straf wordt uitgevoerd in een gevangenis. Het is eigenlijk een 
redeneringsfout om te zeggen dat iemand veroordeelt wordt tot een gevangenisstraf. Onze 
redenering is dat die vrijheidstraf ook ergens anders kan worden uitgezeten dan in een 
gevangenis. Voor een huis kiezen, is voor kleinschaligheid en normalisering kiezen. En dat 
zijn factoren die, volgens meerdere internationale studies, een positief effect hebben op 
mensen die een vrijheidstraf uitzitten. 

Van alle gedetineerden die je in een gevangenis kan vinden krijgt 90% meer beveiliging dan 
nodig is. Die hoge beveiliging kost veel geld en zorgt ervoor dat er weinig plaats is om met 
die mensen aan de slag te gaan. Wanneer we voor een repressief beleid kiezen komt dat 
voor uit een principe van vergelding én ook uit angst. ‘Hou ze maar veilig opgesloten, ver 
weg van de maatschappij.’ Maar het beschermen van de maatschappij doormiddel van 
opsluiting is een tijdelijke oplossing. Want de drugsdealer die veroordeelt wordt tot drie jaar, 
is na drie jaar sowieso terug in de maatschappij, en wat dan?’ 

Moeten we dan helemaal stoppen met vergelding voor misdaden? 

‘Wij zijn tegen straffeloosheid bij De Huizen. De vrijheidstraf blijft in essentie hetzelfde. Een 
persoon die de wetten overtreedt, wordt gestraft met een beroving van zijn vrijheid, voor X-
aantal jaar of maanden. Je haalt met een detentiehuis nog altijd iemand weg uit zijn 
vertrouwde omgeving en plaatst hem tegen eigen wil in een leefsysteem dat gekoppeld is 
aan vaste uren en opgelegde activiteiten. Het verschil is dat normaliseringsprincipe en dat 
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het in een stad is. Maar de persoon in kwestie krijgt nog altijd de hardste straf die er is, en 
dat is de vrijheidstraf.’ 

Hoe gaat die normalisering dagelijks in z’n werk? 

‘De meest simpele, maar tegelijkertijd de meest essentiële factor, is de huiselijke sfeer. Je 
leert samenleven en tegelijk voor jezelf en anderen zorgen. Een verblijf in de gevangenis 
hakt als het ware je banden met de samenleving door. Als je die banden doorheen de 
vrijheidsstraf onderhouden worden, is de stap richting re-integratie veel minder moeilijk. In 
contact blijven met de wereld en de buurt is positief voor een gedetineerde. Maar het is ook 
een wisselwerking. Terwijl die mensen in het detentiehuis verblijven, kunnen ze iets 
teruggeven aan de maatschappij. Initiatieven als een herstellingshop of een sociaal 
restaurant zijn maar een paar voorbeelden die perfect binnen het concept van kleinschalige 
detentie in de buurt kunnen passen. Dat dient ook als een rechtzetting voor de wetten die je 
jaren geleden hebt overtreden en de sociale orde die is verstoord.’ 

Door welke voorbeelden in het buitenland laat De Huizen zich inspireren? 

‘Van een model als de Noorse gevangenis Bastøy vinden wij het cipiersconcept heel 
interessant. Die cipiers zijn langer opgeleid en fungeren eerder als sociaal werker dan als 
deel van een ordedienst. Cipiers en gedetineerden spreken elkaar aan met de voornaam en 
delen spontane informele momenten van contact. Van de andere Noorse instelling Halden, 
hebben dan weer inspiratie gehaald uit de dagbestedingen van hun gedetineerden. Ze koken 
daar zelf hun maaltijden en hebben een ruime mogelijkheid aan vrije tijdsbesteding. Maar 
zelfs in die buitenlandse topvoorbeelden zien we missende componenten die hier in België 
kunnen worden geïmplementeerd. De buurtverankering is zo’n voorbeeld. De 
gevangenisdirecteur van Bastøy - dat instituut ligt op een eiland - zei ooit dat het mooi is om 
in de gevangenis een kleine, hechte samenleving te creëren. Maar integreren naar de échte 
samenleving is nog altijd een grote stap. Daarin ligt de kracht van een met de buurt 
verankerd model.  
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INTERVIEW MET ELLI GILBERT  
13 augustus 2021 via Zoom 
Professor Criminologie en Psychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel. 
Doet onderzoek naar de beleving van straffen bij veroordeelden. 

Contact: elli.gilbert@vub.be  

Waarom is de gevangenis een plaats die schadelijk is voor de mentale gezondheid? 

‘In de gevangenis wordt als het ware een soort nieuwe maatschappij gecreëerd, waarin 
iedereen zijn functie en rol heeft. Dan moet je als gedetineerde zien dat je op een goeie plek 
in de hiërarchie zit, dus dat is een heel nieuw leven. Drugsgebruik is een heel schadelijke 
nevenfactor van een gevangenisstraf, er is ook zo veel drugs te verkrijgen in de gevangenis. 
Het gebeurt vaak dat mensen die niet verslaafd waren voor ze binnen zaten, met een 
verslaving de gevangenis verlaten. Maar we moeten erkennen dat er veel afhangt van het 
individu. Er is een groep van gedetineerden waar die psychologische problemen niet bij 
voorkomen. Veel hangt af van de periode voor de detentie. Er zijn mensen die door een verblijf 
in de gevangenis ineens onderdak en gegarandeerde maaltijd hebben, wat voor een positieve 
ervaring kan zorgen.’  

‘De beleving van een detentieperiode en de eventuele detentieschade is telkens heel 
persoonlijk. De conclusie die wel kan worden getrokken is: het systeem werkt niet. Als 
‘voorkomen dat er nog criminele feiten worden gepleegd in de toekomst’ het ultieme doel is 
een gevangenis, dan werkt het niet. Daarin moet een afweging worden gemaakt. Er wordt een 
zeer zware straf opgelegd, met veel vrijheidsbeperkingen. Die beperkingen hebben vaak een 
zware mentale impact op de persoon in kwestie, ook op de vrienden, familie en omgeving van 
de persoon. Maar als we naar de recidivecijfers kijken, zien we dat de straf niet rendeert.’ 

Hoe kunnen we gevangenissen best normaliseren? 

‘Het concept van normalisering in een gevangenis is op zich tegenstrijdig. In een artificiële, 
hoog beveiligde instelling als de gevangenis krijg je geen normale context. Om van echte 
normalisering te spreken zou je bijvoorbeeld gemengde gevangenissen moet hebben, want in 
de maatschappij leven mannen en vrouwen ook niet gescheiden van elkaar. Detentie kan niet 
normaal zijn. Detentie vermijden wanneer mogelijk, is een voorgeschreven visie. Inzetten op 
alternatieve straffen is veel beter. Pas wanneer het nodig is om iemand weg te halen uit de 
samenleving, omdat hij of zij een gevaar vormt, zou detentie het uitgangspunt moeten zijn. 
En dan liefst op een kleinschalig niveau waar met die mensen kan worden gewerkt. Op dit 
moment wordt er enkel gewerkt met gedetineerden vlak voor ze buiten komen. Maar iemand 
die een lange tijd vast zit, kan gerust tien jaar in de gevangenis zitten zonder ooit 
psychologische begeleiding te krijgen. Gedetineerden kunnen zo’n traject wel aanvragen in de 
gevangenis, via Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Maar dat is hoogdrempelig door de 
enorme wachtlijsten.’ 
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Wat voor alternatieve straffen kan men dan best geven? 

‘Werkstraffen blijken een vrij positieve vorm van straf te zijn. Want de veroordeelden beseffen 
dat ze gestraft zijn, ze moeten namelijk een deel van hun vrije tijd opofferen. Al laat deze vorm 
van straf verder weinig negatieve impact na. Daarbovenop leren ze concrete dingen bij en 
hebben ze een extra werkervaring. Werkgestraften geven vaak aan dat ze hun straf als een 
positieve ervaring bekijken. Het is veel meer een stap in de goeie richting, daar hebben 
gestraften ook iets aan. Wanneer het doel is: mensen terug kansen geven zodat ze geen 
criminele feiten meer hoeven te plegen. Dan is werkstraf een veel beter alternatief.  

Is elektronisch toezicht een positieve straf? 

Elektronisch toezicht wordt nog heel vaak bekeken als een softere gevangenisstraf, al heeft 
dat ook een zware impact. Door in hun eigen woonomgeving te zitten, worden gedetineerden 
dagelijks geconfronteerd met de vrijheden die ze niet hebben. Vaak worden de parameters zo 
strikt gesteld dat de gestraften niet eens in hun eigen tuin mogen. Voor de rest van een 
eventueel gezin is het ook niet altijd simpel. We zagen tijdens de lockdown niet toevallig het 
aantal meldingen van huiselijk geweld stijgen. Detentie onder elektronisch toezicht brengt 
heel wat stressoren met zich mee. Het kan een goed alternatief op gevangenisstraf zijn, maar 
dan enkel onder de juiste begeleiding en ondersteuning. Nu is die begeleiding vaak nog zoek.’ 

Detentiehuizen komen er binnenkort aan, welke doelgroepen zouden hier het eerst voor in 
aanmerking moeten komen? 

‘Jongeren zijn een zeer kwetsbare groep in het strafrecht. De jonge mensen die voor het eerst 
naar de gevangenis moeten, die zouden zeker iets hebben aan een detentiehuis. Wanneer je 
tussen je 18 en 25 jaar wordt opgesloten, heeft dat echt wel een grote invloed op de rest van 
je leven. Zo boycot je vooral de verdere kansen van die jongeren. Want een periode in de 
gevangenis is een gat in je cv, wat niet te verantwoorden is tegenover toekomstige 
werkgevers. Daarbovenop leren mensen op jonge leeftijd nog heel veel bij, omdat ze zo 
beïnvloedbaar zijn. Dan wil je ze niet naar een leerschool sturen waar ze efficiënter leren 
inbreken of veel in aanraking komen met drugs. Die groep zou sowieso als eerste uit de 
gevangenis moeten worden gehouden.’ 

Wanneer ziet u kleinschalige detentiehuizen de overhand nemen op de oude 
gevangenismodellen? 

‘Het gevangeniswezen is redelijk stug, er verandert meestal niet heel veel op een korte tijd. 
En de publieke opinie is ook niet mals voor gedetineerden, af en toe aangewakkerd door de 
media. Wanneer een veroordeeld persoon ‘maar’ drie jaar krijgt of een gedetineerde 
voorwaardelijk vrij wordt gelaten, gaan de reacties van verontwaardigd tot boos. Politici gaan 
redelijk snel over tot ‘strenger straffen’ en ‘kordater optreden tegen criminaliteit’, maar 
mildheid ligt electoraal niet zo goed.’ 
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INTERVIEW MET GINO HOPPE  
 10 augustus 2021 via een telefoongesprek 
Secretaris Generaal van ACOD, de vakbond voor overheidsdiensten. Heeft veel 
kennis over de cipiersstakingen en de onderhandelingen rond minimale 
dienstverlening. 

Contact: Gino.HOPPE@cgspacod.be  

Waarom werd er de afgelopen jaren zo veel gestaakt in de Belgische gevangenissen?  

‘De stakingen gaan over de rechten van ons gevangenispersoneel, maar evenzeer wordt er 
gestaakt voor de rechten van de gedetineerden. De gevangenissen zijn al jaren onderbemand. 
België mag zich daarbovenop bij de landen met de hoogste recidive cijfers van Europa 
rekenen, wat leidt tot een immense overbevolking. Die twee factoren tezamen resulteert in 
situaties die niet maar als werkbaar kunnen worden bestempelt. Voor de gedetineerden op 
hun beurt zijn sommige zaken niet meer als menswaardig te bestempelen. Situaties waarbij 
er drie man in één cel zit en ze naar het toilet moeten gaan in dezelfde ruimte als waar er 
gegeten wordt.  

Waarom kwam er vanuit jullie hoek zo’n verzet op de minimale dienstverlening?  

‘Indertijd werd er gestaakt op de maatregel van minimale dienstverlening. Niet omdat wij 
vinden dat gedetineerden verwaarloosd mogen worden. Maar stakingsrecht is het enige wat 
de cipiers hebben om hun stem te laten horen. Wanneer we de overheid willen laten weten 
dat het beleid in gevangenissen faalt, is staken ons laatste wapen. Net om normale 
werkomstandigheden af te dwingen. We hebben een akkoord uit de brand kunnen slepen dat 
de cipiers toelaat om pas tot minimale dienstverlening over te gaan binnen de 48 uur. Er waren 
zeker en vast stakingen die schrijnende toestanden hebben opgeleverd, dan verwijs ik naar de 
stakingen in Waalse gevangenissen van 2016. Daar was ik het uiteindelijk niet mee akkoord.’ 

Wat zijn de structurele oplossingen voor de problemen in de gevangenissen?  

‘Ik snap dat het gevangeniswezen niet iets is waar de Wetstraat bakken geld in wilt steken. 
Ook de man op de straat is wellicht niet bereid om ettelijke miljoenen extra in detentie te 
pompen. Maar de lastige waarheid is dat er te een tekort is aan geld in het gevangeniswezen. 
Een andere oplossing voor het probleem is om het beschikbare gevangenispersoneel in te 
zetten op een efficiënte manier. We stellen maar als te vaak vast dat het personeel wordt 
ingezet op de verkeerde plaatsen en op verkeerde momenten. We zouden ook onze 
gevangenissen moeten aanpassen aan het beschikbare personeel, en niet omgekeerd. 
Vandaag werkt men in België nog volgens het principe: We implementeren een bepaalde 
structuur in gevangenis X, we voeren dat uit. Nadien wordt er pas naar geschikt personeel 
gezocht, om telkens tot de conclusie te komen dat we te weinig personeel hebben. 
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Een detentiebeleid uitstippelen waardoor het recidivecijfer naar beneden gaat is ook een 
absolute prioriteit. Want door gedetineerden 23 van de 24 uur per dag op hun cel op te sluiten 
komen ze de gevangenis nog slechter buiten. Het is geen gemakkelijke uitdaging, maar 
vrijgelaten gevangenen binnen enkele maanden terug aan de deur zien staan, werkt ook 
demotiverend voor de cipiers.  

Het kabinet Geens heeft indertijd wel stappen gezet in deze richting, met de ambitie om 
minder dan 10.000 gedetineerden in de gevangenissen te hebben. Ik neem het minister Geens 
wel kwalijk dat hij daar minder op heeft doorgewerkt en vooral de minimale dienstverlening 
heeft doorgedrukt. Om toch maar te zeggen dat hij iets heeft gerealiseerd wat al zijn 
voorgangers niet is gelukt. In realiteit is de enige verwezenlijking het stakingsrecht van zijn 
personeel aan banden leggen. Het effectieve detentiebeleid werkt niet gezonder en 
kwalitatiever.’ 

Zouden cipiers beter kunnen worden ingezet als hun functies meer gedifferentieerd waren 
van elkaar? Bijvoorbeeld dat er bepaald personeel voor de veiligheid zorgt, terwijl andere 
cipiers met begeleiding bezig zijn. 

‘In Nederland werkt men volgens een systeem van penitentiaire inrichtingswerkers en 
penitentiaire medewerkers. Dat is een systeem dat volgens mij heel goed werkt en het zou 
ook in België kunnen werken. Ze gaan dat systeem trouwens overnemen in de nieuwe 
gevangenissen die gebouwd worden in Haren en Dendermonde. Dat worden pilootprojecten 
om op een gedifferentieerde manier te werken in de gevangenis. Op zich heel goed dat er 
wordt gezocht met een nieuw systeem, maar voer dat dan ineens algemeen in. Verschillende 
beleidsvormen handhaven in de verschillende Belgische gevangenissen lijkt me geen goed 
plan. Dat systeem zou men dan in zijn totaliteit moeten durven toepassen. Naar de twee 
nieuwe gevangenissen zal personeel gaan van de oude gevangenissen van Dendermonde en 
Haren. Die mensen zullen van het oude systeem komen, om in het nieuwe te werken. Maar 
dat personeel zal wel zijn voordelen en premies van het originele statuut willen behouden. 
Om in een nieuw systeem te werken zullen veel externe mensen nodig zijn, en als er één sector 
is die moeite heeft met aanwerving, is het wel het gevangeniswezen.’ 

Meer specifieke opleidingen dan? 

‘De opleiding voor penitentiair inrichtingswerkers, die dagdagelijks in contact komen met 
gedetineerden moet totaal anders zijn dan die van de veiligheidsmedewerkers, die in principe 
enkel voor de bewaking moeten zorgen. Het gevangenispersoneel heeft een taak, hen 
opgelegd door de uitvoerende macht. Ze moeten personen tijdens hun periode van detentie 
begeleiden op een correcte manier. Dat is geen simpele taak. Mensen buiten de gevangenis 
zeggen wel eens: ‘geef ze water en een stuk brood, sluit de deur en gooi de sleutel weg.’ Maar 
dat werkt niet. Enkel met grondige begeleiding en normalisering kan je mensen succesvol 
laten re-integreren en zorg je ervoor dat ze in minder grote getallen terugkomen. 
Die personen moeten in mijn ogen niet dezelfde opleiding krijgen als de medewerkers die 
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portier zijn, de poorten bewaken en mensen fouilleren. Een andere verloning, dat hoor je mij 
echter niet zeggen. Maar in de bouwsector heb je ook iemand die mortel maakt, iemand die 
metst en iemand die zegt of de stenen goed liggen.’ 
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INTERVIEW MET JOHAN HEYMANS  
18 augustus 2021 via Zoom 
Strafrecht- en mensenrechtenadvocaat bij Van Steenbrugge Advocaten en 
assistent aan de Universiteit van Antwerpen, faculteit Rechten. Maakt deel uit 
van De Vrijdaggroep, een denktank van jonge academici om oplossingen te 
zoeken voor maatschappelijke problemen. 

Contact: johan.heymans@uantwerpen.be  

U bent medeauteur van het rapport van De Vrijdaggroep dat behoorlijk kritisch was voor 
het Belgische gevangeniswezen. Wat lag er aan de basis van dat rapport? 

In de discussie rond justitie en strafrecht heb je twee kampen met stugge vastgeroeste ideeën. 
Je hebt mensen die voor repressieve lange straffen zijn en mensen die zeggen dat dat geen 
zin heeft en daar tegen zijn. Beide vanuit een filosofische basis over hoe je met mensen moet 
omgaan, want het zijn emotionele onderwerpen. Daarom hebben we geprobeerd om de 
discussie op een rationele en economische manier te voeren. We hebben de vraag gesteld: 
‘Wat kost het nu eigenlijk om mensen opgesloten te houden? En rendeert dat ook voor de 
maatschappij?’.  

Werkt de gevangenis echt recidive in de hand? 

Het antwoord op die vraag is dubbel. Enerzijds zijn er zeker mensen die in de gevangenis 
andere gedetineerden ontmoeten die hen verder op het slechte pad helpen. Als een soort 
leerschool voor criminaliteit. Anderzijds is er een heel grote groep die als het ware verloren 
loopt wanneer de gevangenispoorten open gaan. Die overgang van gevangen zitten naar 
vrijheid kan heel brutaal zijn. Iemand die tien jaar heeft gezeten en vandaag vrij wordt gelaten, 
stapt in een andere wereld dan voor zijn straf. Gsm’s en computers, daar hebben 
gedetineerden nooit mee leren werken. Maar we verwachten wel dat ze gaan solliciteren en 
zich re-integreren in de moderne maatschappij. De gevangenis maakt sommige mensen ook 
afhankelijk van opgelegde dagindeling en structuur. Je staat op om een bepaald uur, je eet op 
vastgelegde tijdstippen en er is altijd iemand die zegt wat je mag/moet doen. Wanneer ze dan 
terug in de vrije wereld stappen is er niemand die zegt wat ze moeten doen. Dat plotse gebrek 
aan structuur is iets waar sommige mensen moeilijk mee overweg kunnen.  
De wetenschap zegt dat heel zwaar straffen eigenlijk geen nut heeft, daar ben ik het mee eens. 
Mensen die fouten hebben begaan moeten geholpen worden. Door de factoren die tot het 
criminele feit hebben gebracht zo goed mogelijk ondervangen. Je kan mensen leren hoe ze 
een normale job zoeken en behouden, goeie vrienden aantrekken, voor zichzelf zorgen, etc. 
Want dat kunnen veel mensen die in de gevangenis terecht komen gewoon nog niet. 

Wat voor straffen ziet u als goeie alternatieven op de gevangenis? 
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Eerst en vooral moeten er genoeg alternatieven zijn. Werkstraf, elektronisch toezicht en 
probatie zijn een paar, maar er bestaan nog andere mogelijke straffen en maatregelen. Het 
belangrijk is dat er gekeken wordt naar welk individu voor de rechtbank staat en wat een 
geschikte straf is voor die persoon. Iemand die met een slechte gezondheid kampt ga je geen 
zware, fysieke werkstraf geven. Iemand die kampt met agressieproblemen geef je best een 
psychologische begeleidingstraject. Heel goed kijken met wie je te maken hebt en volop 
inzetten op alternatieven moet de doelstelling zijn. Want vandaag de dag wordt er door 
magistraten en rechters gewoon veel te snel naar de gevangenisstraf gegrepen als enige 
oplossing.  

Dat is de reden waarom er een overbevolkingsproblematiek is?  

Dat is een deel van de het probleem. Daarnaast is het belangrijk dat er onderscheid wordt 
gemaakt tussen mensen die een straf uitzitten in de gevangenis, en zij die daar verblijven in 
voorlopige hechtenis. De personen die in voorlopige hechtenis verblijven zijn goed voor ruim 
genomen 40% van de gevangenispopulatie. 

Waarom is dat getal zo hoog? 

Het is een raar fenomeen binnen de Belgische justitie. Belgische rechters hebben de gewoonte 
om mensen heel snel in de gevangenis onder te brengen. Dat wordt soms gebruikt als een 
soort schoktherapie om de beklaagden de waarheid te doen vertellen. Terwijl ministers van 
Justitie al twintig jaar proberen om het aantal voorlopige hechtnissen naar beneden te krijgen, 
met voorwaardelijke vrijlating en elektronisch toezicht. Maar die cijfers blijven hoog, dus dat 
wilt misschien toch iets zeggen over de cultuur en overtuiging die bij de Belgische magistratuur 
heerst. In Nederland maakt men veel meer gebruik van een onderpand. Iemand moet een 
grote som geld betalen en krijgt die pas terug als de procedure afloopt, als een soort waarborg 
dat de persoon niet vlucht. Maar hier wordt dat amper gebruikt. 

Mensenrechten in de gevangenis? 

Dat zijn richtlijnen die bepaalt worden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
Het gaat dan over het aantal vierkante meter in cel per gedetineerde of de tijd die iemand uit 
zijn cel moet kunnen komen. België flirt altijd met de grenzen van die opgestelde regels. Twee 
jaar geleden weigerde Nederland nog om gevangen uit te leveren naar België, omdat de 
situatie hier mensonwaardig was. En er staan hier weldegelijk veel complexen met zwaar 
verouderde infrastructuur, slecht onderhoud en zelfs ongedierte. De overbevolking en slechte 
infrastructuur werken elkaar in de hand en zorgen echt voor schrijnende situaties. 
Er is ook progressie gemaakt doorheen de laatste jaren, het gaat niet allemaal bergaf. 
Bijvoorbeeld de komst van meer psychiatrisch forensische centra voor geïnterneerden, waar 
mensen met ernstige stoornissen beter geholpen worden. Vroeger werden zij gewoon bij de 
andere gedetineerden gezet in de gevangenis. Ooit kwam in eens in de gevangenis van Namen 
en liep ik door de gang waar die mensen waren ondergebracht. De stoelen vlogen tegen de 
celdeuren en er werd overal geroepen en gekrijst.  
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Zijn meer middelen, vooral financieel, de oplossing voor het gevangenissysteem? 

Ik denk dat de gevangenissen niet perse meer financiering nodig hebben. Het is vooral een 
kwestie van juist gebruik van die middelen. We hebben met De Vrijdaggroep uitgerekend hoe 
veel het kost om gedetineerden onder te brengen, en dat kwam al uit op een serieuze kost 
voor de belastingbetaler. Met dat geld zou er zonder twijfel meer gedaan kunnen worden voor 
de gedetineerden, om zo tot minder recidive en minder overbevolking te komen. Er moet een 
sterke visie zijn voor ons penitentiair beleid en die visie moet lang worden uitgedragen. Nu 
wisselen we om de vier jaar van minister van Justitie, die het hele systeem telkens anders wilt 
aanpakken dan zijn voorganger. In Nederland is bijvoorbeeld in 2006 een strategie ontwikkelt 
rond het aanpakken van recidive. Daar zit een beleid en administratie achter die dat plan 
uitvoert, ongeacht welke minister aan het roer staat. Justitiebeleid is als een logge olietanker, 
op vier jaar tijd krijg je die niet gedraaid. In de verschillende gevangenissen bruist het van de 
pilootprojecten om recidivisten te begeleiden en het leven te normaliseren, maar die worden 
zelden opgepikt en duurzaam uitgevoerd. 

Leeft de juiste visie onder de cipiers volgens u? 

Er zijn zeker penitentiair beambten die met de juiste mindset in hun beroep staan. Maar veel 
te veel cipiers zien hun job als een pure veiligheidstaak. Als je werk alleen bestaat uit 
beveiligen in de gevangenis, lijkt me dat ook geen aangename job. Uit statistieken leren we 
ook dat er bij de cipiers veel frustratie en ontevredenheid over hun job heerst. Dat komt 
volgens mij omdat de invulling van hun job te eng is. Penitentiair beambten zouden veel meer 
moeten fungeren als begeleider en sociaal werker. Mensen met diploma’s in criminologie, 
sociaal werk of pedagogie zouden meer moeten worden ingezet in gevangenissen. De beste 
manier om veiligheid te garanderen is goed contact en vertrouwen tussen cipiers en 
gedetineerden. Zo voorkom je veel agressie op de werkvloer 

Waarom verloopt de omschakeling naar genormaliseerde detentie zo moeilijk? 

De koudwatervrees van sommige mensen is begrijpelijk. De gemeentebesturen scoren ook 
logischerwijs niet met de belofte dat er een pedofiel of een seriemoordenaar in de buurt komt 
wonen. Maar het is wel de toekomst. Als we naar lage recidive en succesvolle re-integratie 
willen gaan, dan zijn detentiehuizen een no-brainer. De houding tegenover gedetineerden 
werkt volgens hetzelfde mechanisme als racisme. Mensen hebben een vastgeroest, slecht 
idee over een bepaalde groep. Maar hoe meer individuen van die groep ze leren kennen, hoe 
meer hun vooroordeel er over wordt bijgesteld. Ik heb ik mijn professionele leven al veel 
misdadigers voor mij gehad, met een breed scala aan veroordelingen. Toch heb ik nog nooit 
het idee gehad dat iemand puur slecht is, iedereen heeft zijn goede kanten en is ook maar een 
mens.  
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INTERVIEW MET ELS VAN HERCK  
20 augustus 2021 via een telefoongesprek 
Adviseur Gebouwen van Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, 
voormalig inrichtingshoofd van de gevangenis van Beveren en voormalig 
Directeur infrastructuur, Veiligheid en Technologie bij de FOD Justitie. 

Contact: els.vanherck@teamjustitie.be  

Wat zijn de concrete plannen van de minister rond detentiehuizen? 

De ministerraad heeft op 11 juni een eerste concrete beslissing genomen. Zo moeten er voor 
15 december twee detentiehuizen worden geopend in België. Met de bedoeling 100 plaatsen 
te creëren in die huizen, 50 elk dus. De minister wilt hierin doorgaan tot het einde van de 
legislatuur. Tegen 2024 zouden er nationaal 700 plaatsten in detentiehuizen moeten zijn. In 
elke provincie minstens één huis hoort ook bij die doelstelling, om mensen zo dicht mogelijk 
bij hun woonplaats op te vangen in een detentiehuis. Maar natuurlijk, met 10 detentiehuizen 
kom je niet aan 700 plaatsten. Er bestaan uiteraard ook regionale verschillen,  uit Luxemburg 
komen minder gedetineerden voort dan uit Antwerpen of Henegouwen. Daarom zullen er niet 
voor alle provincies even veel plaatsen nodig zijn. Maar die puzzel is nog niet definitief gelegd. 

Waar is nog niet geweten? 

Neen, er wordt op dit moment nog uitgezocht welke locaties we voor de twee pilootprojecten 
kunnen gebruiken. 

Als er op termijn meer plaatsten in detentiehuizen bijkomen, wilt dat zeggen dat er 
gevangenissen dicht gaan? 

De detentiehuizen hebben vooral het doel om detentie minder ingrijpend te maken voor 
veroordeelden, en zo de stap terug in de samenleving gemakkelijker te maken. Dit draagt bij 
tot een plan om recidive te doen dalen. We houden er rekening mee dat het aantal 
gedetineerden wel nog kan stijgen. Vanaf 1 december treedt de wet van 2006, die bepaalt dat 
alle gegeven straffen worden uitgevoerd, volledig in werking. Dat betekent dat gedetineerden 
die onder elektronisch toezicht nog deels in de maatschappij bewegen vaker naar de 
gevangenis zullen moeten. We willen daarom een detentiehuis als alternatief bieden, zodat 
er meer mensen hun link met de maatschappij kunnen behouden. 

Welke specifieke doelgroepen gaan er in de eerste detentiehuizen zitten? 

Jonge gedetineerden zullen vaak aan bod komen en dan de vooral first time offenders, om die 
mensen zoveel als mogelijk uit de gevangenis te houden. Sommige categorieën worden ook 
uitgesloten, denk maar aan terrorisme en zware zedendelicten.  
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Er circuleerde in de media een bericht dat er 19 gemeenten aangaven dat ze open staan voor 
een detentiehuis op hun grondgebied. Klopt dat? 

Dat is een artikel dat eigenlijk niet klopt. Het nieuws is gebaseerd op een parlementaire vraag 
die begin mei gepubliceerd is. Daarin werd de vraag gesteld naar welke plaatsten werd 
gekeken voor eventuele detentiehuizen. Het antwoord daarop bestond uit sites van de Regie 
der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid. Die 19 gebouwen, in de 19 
gemeentes waren dus panden die de Regie der Gebouwen in de portefeuille had. Wij hebben 
gekeken of die gebouwen zouden kunnen voldoen als een detentiehuis. Maar dat die 
gemeentes zich openlijk kandidaat stellen is niet helemaal correct 

Zal er met de privésector gewerkt worden gewerkt in de detentiehuizen? 

Dat is niet de bedoeling. Transitiehuizen besteden wij volledig uit aan uitbaters uit het 
middenveld en de privésector. Justitie selecteert een geschikte kandidaat en die krijgt van ons 
de middelen om het transitiehuis te beheren. In juli is nog een oproep voor geweest om 
uitbaters te vinden voor toekomstige transitiehuizen. De consortia die zich geroepen voelen 
konden zich kandidaat stellen om een volgend transitiehuis te runnen. Detentiehuizen 
daarentegen worden volledig door het gevangeniswezen en de overheid uitgebaat. 
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