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Overbevolking in de gevangenissen en gebrek aan rechtsbescherming: 

Raad van Europa roept België op dringend actie te ondernemen 

 
 

Brussel, 27 juni 2022 

 

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa, dat toeziet op de uitvoering van de arresten 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,  nam op 10 juni 2022 een interim-resolutie 

aan over de ‘groep Vasilescu tegen België’. Het Comité van Ministers neemt een interim-resolutie 

aan wanneer het zijn bezorgdheid wil uiten over de stand van uitvoering van een zaak, zoals ook 

blijkt uit het bericht op de website van het Comité van Ministers en het perscommuniqué van de 

Raad van Europa. 

In het arrest Vasilescu van 25 november 2014 stelde het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens vast dat de detentieomstandigheden die de verzoeker had ondergaan een schending van 

artikel 3 van het EVRM uitmaakten en werd België aangemaand algemene maatregelen te nemen 

om aan de gedetineerden menswaardige detentieomstandigheden te waarborgen en te voorzien 

in een effectief rechtsmiddel dat gedetineerden toelaat hun detentieomstandigheden aan te 

vechten.  

In maart 2022 maakte België aan het Comité van Ministers een zesde actieplan over. In een 

'mededeling 9.2' van april 2022 zette de CTRG uiteen dat ook dit actieplan niet volstaat om de 

structurele problemen van overbevolking en gebrekkige detentieomstandigheden aan te pakken 

en dat de gedetineerden nog steeds niet over een effectief rechtsmiddel beschikken.  

Na meer dan zeven jaren, stelt het Comité van Ministers in de interim-resolutie vast dat België, 

zoals de CTRG in zijn mededeling beklemtoonde, nog steeds geen voldoende uitvoering aan het 

arrest Vasilescu heeft gegeven. Het Comité van Ministers uit zijn diepe bezorgdheid over de 

verslechterende toestand in de Belgische gevangenissen en over de afwezigheid van een 

effectief preventief rechtsmiddel voor gedetineerden die hun detentieomstandigheden willen 

aanklagen. Het roept België op zo spoedig mogelijk over te gaan tot de oprichting van de 

Penitentiaire beleidsraad, hoewel al voorzien in de wet van 23 maart 2019, om het gevoerde 

beleid te evalueren en bij te dragen aan de opstelling van een omvattend plan om de overbevolking 

te bestrijden. Het herhaalt zijn dringend verzoek te streven naar een duurzame vermindering 

van het aantal gedetineerden, rekening houdend met de normen en aanbevelingen van de Raad 

van Europa en het CPT (Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of 

Vernederende Behandeling of Bestraffing).  
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België wordt opnieuw uitgenodigd de verschillende bevoegde actoren te sensibiliseren om zoveel 

als mogelijk een beroep te doen op alternatieven voor opsluiting en het aantal opsluitingen te 

beperken. België wordt ook uitgenodigd snel bindende maatregelen te nemen om de 

gevangenisbevolking te reguleren. Het Comité van Ministers dringt er ten slotte nogmaals op 

aan dat snel oplossingen worden uitgewerkt om te komen tot een betere verdeling van de 

gevangenen en ervoor te zorgen dat ten minste elke gevangene een bed heeft en dat blijvend 

wordt gestreefd naar een verbetering van de detentieomstandigheden. 

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen roept alle bevoegde actoren op – zowel 

de regering als het parlement, de rechterlijke macht en alle andere actoren van de 

strafrechtsketen – onverwijld werk te maken van de streng geformuleerde aanbevelingen van de 

Raad van Europa. In een context van een steeds dalend criminaliteitscijfer, zoals de minister van 

Justitie zelf in een toespraak beklemtoonde, is er meer dan ooit noodzaak aan een ambitieuze, 

doeltreffende en geïntegreerde aanpak van de al te lang aanslepende schandvlek van de 

overbevolking in de gevangenissen. 
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