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Bevoegdheid van de CTRG voor de transitiehuizen 

 

 

Toelichting 

 

1. Na ontvangst van het verslag van de CTRG over het bezoek van de transitiehuizen te Mechelen en 

Edingen, goedgekeurd door de Centrale raad op 16 december 2021 (verslag 2021/01), liet de minister 

van Justitie op 17 januari 2022 via zijn kabinet weten: 

“Allereerst: het verslag lijkt ervan uit te gaan dat de transitiehuizen onder de verantwoordelijkheid van 

de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen vallen. Welnu, het feit dat deze 

strafuitvoeringsmodaliteit wordt geregeld in de Wet externe rechtspositie van 2006 is een duidelijke 

aanwijzing van de bedoeling in andere zin. 

Deze beoordeling is ook opgenomen in het evaluatieverslag dat vermeldt dat "de transitiehuizen niet 

onder de Basiswet van 12 januari 2005 vallen". 

Dit betekent uiteraard niet dat deze plaatsen niet aan toezicht zijn onderworpen, maar zij lijken veeleer 

te vallen onder ‘het mechanisme van de OPCAT’ dan onder het toezicht van de Centrale Raad.” 

Hoewel deze zienswijze volledig verschilt van het antwoord dat de vorige minister van Justitie gaf op 

een parlementaire vraag over de toepassing van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende de 

interne rechtspositie van de gedetineerden en over het toezicht op de transitiehuizen1, heeft de 

minister dit standpunt, dat ook DG EPI deelt, gehandhaafd. 

 

 

 

 
1 De minister van Justitie verklaarde op 19 februari 2020 in de Kamercommissie voor de Justitie inderdaad 
onomwonden dat “natuurlijk de basiswet betreffende het gevangeniswezen van toepassing (is) en er toezicht 
mogelijk is door de bevoegde instanties, zoals onder meer het CPT, de Federale Ombudsdienst en de Centrale 
Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen”, Kamer, Commissie voor Justitie, 19 februari 2020 (CRIV 55 COM 119, 
p. 16) (eigen onderstreping) 
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2. Bij nader onderzoek, in het bijzonder van de parlementaire voorbereiding van de wet die leidde tot 

de wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie die de plaatsing in een 

transitiehuis regelt, blijkt dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen nochtans zijn 

bevoegdheid ten aanzien van de transitiehuizen moet kunnen uitoefenen2. 

Om te vermijden dat de discussie hierover voortduurt terwijl nieuwe transitiehuizen worden voorzien 

en zullen worden geopend, is het meer aangewezen dat deze bevoegdheid van de CTRG duidelijk in de 

wet van 17 mei 2006 wordt bevestigd. 

Het is bovendien belangrijk te bepalen dat naast de bevoegdheid van de commissie van toezicht bij de 

gevangenis die de detentiedossiers van de in het transitiehuis geplaatste veroordeelden beheert (ook 

‘moedergevangenis’ genoemd), ook de klachtenprocedure voor de klachtencommissies, die deel 

uitmaken van de commissies van toezicht, en voor de beroepscommissies, die de Centrale raad 

samenstelt, toegankelijk is voor de deelnemers in het transitiehuis. Zoals werd onderstreept in het 

verslag van het bezoek aan de transitiehuizen te Mechelen en Edingen, is het onontbeerlijk dat hun 

toegang wordt gegeven tot een effectief rechtsmiddel dat momenteel ontbreekt. 

Dit is het voorwerp van het enige artikel van dit wetsvoorstel. 

 

Wetsvoorstel 

 

Enig artikel 

Artikel 9/2 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot 

een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: 

“§ 4.   Het onafhankelijk toezicht op het transitiehuis, op de bejegening van de veroordeelden die er 

worden geplaatst en op de naleving van de hen betreffende voorschriften en de andere taken als 

bedoeld in artikel 26, §2, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de 

rechtspositie van de gedetineerden, worden uitgeoefend door de Commissie van toezicht bij de 

gevangenis die de detentiedossiers beheert van de in het transitiehuis geplaatste veroordeelden. 

De procedure voor de afhandeling van klachten zoals geregeld in Titel VIII van de basiswet van 12 

januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden is toepasselijk 

voor de veroordeelden die in een transitiehuis zijn geplaatst met dien verstande dat de 

verantwoordelijke van het transitiehuis wordt beschouwd als de directeur als bedoeld in de basiswet. 

De veroordeelde kan bij de Beroepscommissie van de Centrale raad beroep instellen tegen de beslissing 

van de minister of zijn gemachtigde als bedoeld in artikel 12, §2. De artikelen 165 en 166 van de 

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

gedetineerden zijn van toepassing op de afhandeling van dit beroep.” 

 

*** 

 
2 Zie het advies gepubliceerd op de website van de CTRG (CTRG-V2021-1_TH_NL-Final.pdf). 

https://ctrg.belgium.be/wp-content/uploads/2022/01/CTRG-V2021-1_TH_NL-Final.pdf

