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Dit memorandum werd geschreven door de Centrale Toezichtsraad voor het 

Gevangeniswezen. Het betreft het onafhankelijk toezicht op de gevangenissen en op de 

bejegening van de gedetineerden uitgeoefend door de Centrale Toezichtsraad voor het 

Gevangeniswezen en de commissies van toezicht (artikelen 20 tot 31/1 van de Basiswet 

van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden). 
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1. INLEIDING 

De CTRG heeft als hoofdtaak een onafhankelijk toezicht te houden op de Belgische 

gevangenissen en de bevoegde autoriteiten advies te verlenen om de rechten en de 

menselijke waardigheid van de gedetineerden te garanderen. 

Met dit memorandum oefent de CTRG zijn adviserende functie uit om de nieuwe federale 

regering en in het bijzonder haar minister van Justitie en haar minister van 

Volksgezondheid te interpelleren over bepaalde bijzonder ernstige problemen in de 

Belgische penitentiaire inrichtingen die de regering moet aanpakken. 

De CTRG schetst hier een beknopte stand van zaken van de problemen die hij wil 

aanpakken en formuleert een aantal aanbevelingen die in de beleidsnota van de nieuwe 

regering moeten worden verwerkt. 

 

2. AANBEVELINGEN VAN DE CTRG BETREFFENDE DE PROBLEMATIEKEN 

INZAKE DE PENITENTIAIRE INRICHTINGEN EN DE BEJEGENING VAN 

DE GEDETINEERDEN 
 

2.1  Overbevolking onder controle krijgen 

De overbevolking in de Belgische penitentiaire inrichtingen bedraagt begin december 

2019 bijna 120%. Amper enkele maanden geleden hebben de rechtbanken van eerste 

aanleg van Luik en Brussel de Belgische Staat aansprakelijk gesteld voor de overbevolking 

in de gevangenissen van Lantin en Brussel. Dergelijke detentieomstandigheden 

verhinderen een respectvolle bejegening conform de menselijke waardigheid van de 

gedetineerden. 

De CTRG beveelt de nieuwe federale regering en in het bijzonder de minister van Justitie aan om 

gepaste en afdoende maatregelen te nemen om de groei van de gevangenisbevolking onder 

controle te krijgen en om menselijke en waardige detentieomstandigheden te garanderen voor 

personen die van hun vrijheid zijn beroofd, zonder de bestaande gevangeniscapaciteit te 

verhogen. 
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De CTRG beveelt de nieuwe federale regering en in het bijzonder de minister van Justitie 

daarenboven aan om, in overleg met de andere betrokken actoren, de vereiste maatregelen te 

nemen om het gebruik van alternatieve straffen te stimuleren. Verder moet er worden 

nagedacht over de aanpassing van de gevangenisstraffen en moeten rechters en procureurs 

bewust worden gemaakt van hun rol in de strijd tegen de overbevolking. 

 

2.2  Minimale dienstverlening voor gedetineerden 

Bij sociale acties of wanneer er onvoldoende personeel is voor de handhaving van de 

veiligheid binnen een penitentiaire inrichting, kunnen gedetineerden hun basisrechten 

(voeding, persoonlijke hygiëne, luchten, bezoek, telefonie, een opleiding volgen of een 

activiteit bijwonen, godsdienstbeleving, enz.) vaak niet normaal uitoefenen. 

De CTRG beveelt de nieuwe federale regering en in het bijzonder de minister van Justitie aan om 

de bepalingen betreffende de gewaarborgde minimumdienstverlening waarin de wet van 23 

maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het 

penitentiair personeel, in het bijzonder de artikelen 15 en volgende voorziet, effectief in de 

praktijk toe te passen. 

 

2.3  Het gebruik van strafcellen in vraag stellen 

Uit een recente enquête van niet minder dan 24 commissies van toezicht blijkt dat de 

materiële omstandigheden van de gestrafte gedetineerden in de strafcellen absoluut 

onbetamelijk en soms zelfs dramatisch zijn. Uit diezelfde enquête blijkt ook dat de 

procedure voor de opsluiting in een strafcel vaak indruist tegen de geldende regels. 

De CTRG zal de enquête in de loop van 2020 voortzetten en uitdiepen voor alle strafinrichtingen 

van het land om de minister van Justitie en de penitentiaire administratie aanbevelingen te doen 

die nodig zijn voor de naleving van de rechten van de gedetineerden. 
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2.4  De penitentiaire gezondheidszorg overhevelen naar de minister van 

Volksgezondheid 

De gedetineerden in de Belgische strafinrichtingen kampen met tal van 

gezondheidsproblemen. De gezondheidszorg, noch de gezondheidspromotie en de 

preventiemaatregelen garanderen de gelijkwaardigheid en de toegang tot de 

gezondheidszorg waarop de gedetineerden nochtans recht hebben. 

Conform de aanbevelingen die het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg deed in zijn verslag 

over de gezondheidszorg in Belgische gevangenissen (KCE Report 293Bs), raadt de CTRG aan 

om de bevoegdheid voor de gezondheidszorg in de strafinrichtingen zo snel mogelijk over te 

hevelen van de minister van Justitie naar de minister van Volksgezondheid . 

2.5  Het individueel detentieplan effectief toepassen en het aantal gedetineerden 

dat werkt en een beroepsopleiding volgt, verhogen 

Sinds 29 april 2019 moeten penitentiaire inrichtingen een individueel detentieplan 

uitwerken voor elke veroordeelde gedetineerde, met vermelding van eventuele 

onderwijs- of begeleidingsprogramma’s, werkopties, opleidingsactiviteiten, medische 

behandelingen en activiteiten die op herstel gericht zijn. 

Ongeveer 35% van de gedetineerden werkt in de gevangenis en ontvangt daarvoor een 

vergoeding (waarvan de minimumbedragen niet werden geïndexeerd sinds 2004) van 

minder dan een euro per uur. Minder dan 5% van de gedetineerden heeft een 

beroepsopleiding gevolgd (cijfers van het jongste verslag van de penitentiaire 

administratie, pagina’s 18 tot 21 en van het verslag van het Rekenhof, pagina’s 97 tot 101). 

De CTRG beveelt de nieuwe federale regering en in het bijzonder haar minister van Justitie aan 

om alle nodige maatregelen te treffen zodat voor elke veroordeelde gedetineerde daadwerkelijk 

een individueel detentieplan wordt uitgewerkt, toegepast en opgevolgd. De regering moet in het 

bijzonder aandacht besteden aan de investering in afdoende personeel dat een specifieke 

opleiding heeft gevolgd. 

De CTRG beveelt de nieuwe regering en in het bijzonder haar minister van Justitie verder aan 

om, in samenwerking met de Regie van de gevangenisarbeid (RGA) / Cellmade, alles in het werk 

te stellen om het aantal werkende gedetineerden en het aanbod van beroepsopleidingen 

aanzienlijk te verhogen. 
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2.6  Voldoende middelen ter beschikking stellen voor de daadwerkelijke 

uitvoering van de opdrachten van de toezichtsorganen voor het gevangeniswezen 

Het Parlement heeft de CTRG en de commissies van toezicht (in werking getreden op 24 

april, resp. op 1 september 2019) belast met het onafhankelijk en extern toezicht op de 

penitentiaire inrichtingen, alsook vanaf 1 oktober 2020, met de formele behandeling van 

de klachten van de gedetineerden. 

De CTRG vraagt ter zake met aandrang dat het Parlement, dat hem een dotatie toekent, ervoor 

zorgt dat er afdoende middelen tot zijn beschikking worden gesteld om al zijn opdrachten 

effectief en doeltreffend te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de beslissing die het 

Comité van de ministers van de Raad van Europa op zijn vergadering 1355 van 23-25 

september 2019 heeft genomen (CM/Notes/1355/H46-3). 

 

 

2.7  Verbintenissen ten opzichte van de Raad van Europa (CoE) 

België trok de afgelopen jaren meermaals de aandacht van de Raad van Europa: meer ad-

hocbezoeken van het CPT, een openbare verklaring van het CPT, een pilootarrest van het 

EHRM, het niet-communiceren van statistieken aan het programma SPACE II). Net als de 

lidstaten van de CoE die nog niet gevraagd hebben om de verslagen van het CPT 

automatisch te publiceren na de communicatie ervan aan de regering, werd België door 

het Comité van de ministers en de parlementaire assemblee aangemoedigd om dat te 

doen (Resolutie van de Parlementaire Assemblee 2160 (2017), goedgekeurd op 26 april 

2017 en antwoord van het Comité van de ministers op aanbeveling 2100 (2017), 

goedgekeurd op de 1301e vergadering van de Afgevaardigden van de ministers op 29 

november 2017). 

De CTRG raadt aan om, in het verlengde van de inspanningen die de Belgische regering heeft 

gedaan om de dialoog met het CPT te ontwikkelen, de automatische publicatie te vragen van 

de toekomstige verslagen van de bezoeken van het CPT zodra die worden gecommuniceerd aan 

de regering. 

Voorts beveelt de CTRG de nieuwe federale regering aan om de strafrechtelijke statistieken 

regelmatig te communiceren (bijvoorbeeld om de 3 maanden naar het voorbeeld van Frankrijk) 

in het kader van het Programma SPACE van de CoE.  
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2.8  Een nationaal mechanisme ter voorkoming van foltering aanduiden naar 

aanleiding van de bekrachtiging van het optionele protocol bij het Verdrag tegen 

foltering (OPCAT) 

Krachtens het OPCAT moeten externe en onafhankelijke toezichtsorganen toezicht 

houden op alle plaatsen waar personen van hun vrijheid zijn beroofd. Dat is vandaag niet 

het geval in België waardoor er geen daadwerkelijk of helemaal geen toezicht is op 

sommige plaatsen van vrijheidsbeneming. 

De CTRG beveelt de federale regering aan om het OPCAT (ondertekend in 2005) te bekrachtigen 

door haar akte van bekrachtiging neer te leggen bij de Verenigde Naties en tegelijk het nationaal 

preventiemechanisme, waarin de CTRG een actieve rol zal spelen, in te voeren. 

 

3. CONCLUSIE 
 

Zodra de nieuwe regering gevormd is, zal de CTRG een onderhoud vragen met de Eerste 

minister, alsook met de ministers van Justitie en van Volksgezondheid om met hen het 

geheel van de problemen te bekijken die in dit memorandum aan bod komen, zowel 

aangaande de penitentiaire inrichtingen als aangaande de behandeling van 

gedetineerden. De CTRG zal de betrokken ministers en het Parlement regelmatig een 

stand van zaken vragen van de aanbevelingen opgenomen in dit memorandum.   

De leden van het Permanent bureau van de CTRG staan ter beschikking van wie het 

aanbelangt om alle vragen te beantwoorden of een datum voor een onderhoud vast te 

leggen. 

Voor de CRTG, zijn voorzitter 

Marc Nève 
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