
 

Advies van de CTRG naar aanleiding van het tweede bezoek  

aan de bouwwerf van de gevangenis van Haren (13.06.22)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brussel, 8 juli 2022, 

 

 

Geachte heer minister van Justitie, 

 

 

Wij hebben recent aan de directeur van de Brusselse gevangenissen gevraagd om de bouwwerf van 

de gevangenis van Haren te kunnen bezoeken. 

 

Dit bezoek vond plaats op 13 juni 2022. 

 

Naar aanleiding van dit bezoek heeft de CTRG beslist om dit advies op te stellen en te verspreiden. 

Vanzelfsprekend zorgen we ervoor om dit ook mee te delen aan de verantwoordelijken van de 

penitentiaire administratie. 

 

 

Voor de CTRG, 

Marc Nève 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 



 
I. TWEEDE AD-HOC BEZOEK VAN DE CTRG AAN HAREN  

 

1. Op maandag 13 juni 2022 bracht een delegatie van de CTRG, bestaande uit twee leden van het 

Bureau, een coördinatrice, de twee voorzitters van de Commissies van Toezicht van Sint-Gillis en 

Vorst-Berkendael, alsook zeven leden van deze commissies, voor de tweede1 keer een bezoek aan de 

bouwwerf van de toekomstige gevangenis van Haren. 

De rondleiding werd gegeven door de directeur, Jurgen Van Poecke, vergezeld door een lid van het 

gevangenispersoneel en een lid van het bouwteam. 

De delegatie bezocht een wooneenheid van het toekomstige gedeelte voor vrouwen, alsook de 

zwaarbeveiligde afdeling van de gevangenis, met een tussenstop op het 'dorpsplein'. 

2. Uit de informatie van de penitentiaire administratie blijkt inderdaad dat de opening van de 

gevangenis van Haren bevestigd lijkt voor begin oktober 2022, het moment waarop de beklaagden in 

het kader van de aanslagen van Brussel er zouden aankomen. Vervolgens zouden deze gedetineerden 

vervoegd worden door de vrouwelijke gedetineerden die momenteel in de gevangenis van Berkendael 

verblijven en door de mannelijke gedetineerden die hun straf uitzitten in de gevangenis van Vorst. 

Deze overplaatsingen zouden afgerond moeten zijn vóór eind 2022; twee van de drie Brusselse 

penitentiaire inrichtingen zouden aldus leeg komen te staan. Vanaf januari 2023 zou de gevangenis 

van Berkendael een detentiehuis worden, zoals onlangs aangekondigd werd door de minister van 

Justitie in een persbericht van 30 maart 2022.2 Vervolgens zouden de gedetineerden van de 

gevangenis van Sint-Gillis vanaf de lente overgeplaatst worden, zodat dat er tegen de herfst nog 

slechts 200 gedetineerden in deze inrichting zouden overblijven, en dit tot eind 2024. 

3. Aldus was het belangrijk voor de Centrale Toezichtsraad en de Commissies van Toezicht, die dus 

weldra hun taken zullen uitvoeren in de gevangenis van Haren, om een bezoek te brengen aan de 

eerste units die in gebruik genomen zullen worden, alsook om een beter inzicht te krijgen in de 

uitdagingen die zich stellen ten aanzien van de penitentiaire administratie bij de opening van een 

gevangenis van ongeziene schaal in België, die bovendien uitgerust is met belangrijke technologische 

functionaliteiten om de circulatie van personen binnen de gevangenismuren vlot te laten verlopen. 

De delegatie deed talrijke vaststellingen, vele vragen blijven vooralsnog onbeantwoord en er rijzen 

ook al vroeg enkele bezorgdheden met betrekking tot bepaalde aspecten van de detentie in dit 

gevangenisdorp. De Raad kiest ervoor om zich in het kader van dit verslag slechts te richten op die 

aspecten die in huidig stadium belangrijk geacht worden, net zoals bij het eerste verslag, zodat er nog 

aanpassingen en wijzigingen doorgevoerd kunnen worden tegen de opening van de gevangenis begin 

oktober. Bovendien is het in dit stadium uiteraard onmogelijk om uitspraken te doen over de manier 

waarop het dagelijkse leven zal verlopen. Inderdaad, binnen en buiten de verschillende afdelingen 

wordt de circulatie, met inbegrip van de opening van de deuren, gecentraliseerd vanuit drie 

controlepunten, die op een synchrone manier geregeld moet worden. Een dergelijk concept zou in de 

praktijk echter snel problemen kunnen opleveren wanneer er zich een incident voordoet. 

 
1 Het verslag over het eerste bezoek, dat plaatsvond op 23 november 2021, is beschikbaar via de website van de CTRG: Avis_Advies-

Haren-Visite_Bezoek-nov.21NL.pdf (belgium.be) 
2 Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en de Noordzee, Mathieu Michel, staatssecretaris voor Regie der 

gebouwen, persbericht: 'Vrouwengevangenis wordt omgevormd tot detentiehuis', 30 maart 2022. 

https://ctrg.belgium.be/wp-content/uploads/2021/12/Avis_Advies-Haren-Visite_Bezoek-nov.21NL.pdf
https://ctrg.belgium.be/wp-content/uploads/2021/12/Avis_Advies-Haren-Visite_Bezoek-nov.21NL.pdf


 
Daarnaast spreekt het voor zich dat het bezoek aan de bouwwerf van een gevangenis en het overzicht 

van opmerkingen en aanbevelingen over de stand van zaken op een dergelijke werf geenszins 

vergelijkbaar is met het bezoek aan een gevangenis waar gedetineerden verblijven en personeel 

tewerkgesteld is. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. OPVOLGING VAN DE EERSTE AANBEVELINGEN VAN DE CTRG 

 
4. Naar aanleiding van zijn eerste bezoek op 23 november 2021 had de CTRG drie belangrijke 

aanbevelingen geformuleerd. De eerste twee hadden betrekking op de materiële 

detentieomstandigheden in de strafcellen en de aangrenzende individuele wandel, de laatste op de 

'time-out'-cellen.  

Ter herinnering, de bedoelde aanbevelingen waren de volgende: 

• De CTRG beveelt aan dat de ruimte voor de wandeling voor de straf- of beveiligde cellen 
grenst groot genoeg is om een werkelijke fysieke activiteit mogelijk te maken en op een 
zodanige wijze wordt uitgerust dat zij tegen klimatologische omstandigheden bescherming 
biedt. De CTRG beveelt ook aan om het ontwerp en de uitvoering van het uitzicht naar 
boven te herzien. 

 

• De CTRG beveelt aan de inrichting van straf- en/of beveiligde cellen te herzien in het licht 
van de geldende internationale normen en elk bed voor fixatie, zoals dat tijdens dit bezoek 
werd vastgesteld, te vervangen door een bed dat die naam waardig is. 

 

• De CTRG beveelt een volledige herziening aan van het ‘time-out’-celproject. 
 
5. De CTRG benadrukt ten eerste dat hij geen ontvangstbevestiging, opmerking(en) of enige andere 
vorm van opvolging ontvangen heeft vanwege de overheden (minister van Justitie en/of directoraat-
generaal van de penitentiaire administratie [hierna DG EPI]) aan wie het controleverslag gericht werd 
onder de vorm van een advies met eerste aanbevelingen. 
 
6. Naar aanleiding van haar bezoek van 13 juni 2022 stelde de delegatie van de CTRG bovendien vast 
dat er aan geen enkele van de hierboven genoemde eerste aanbevelingen gevolg gegeven werd, met 
uitzondering van de installatie van een kleine beschutting tegen slecht weer, op grote hoogte, in de 
binnenplaats voor de wandeling die grenst aan de bezochte strafcellen (zie verder, par. 9). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III. DE INRICHTING VAN DE STRAF- EN/OF BEVEILIGDE CELLEN  

 
7. Elke eenheid heeft twee 'time-out'-cellen en twee strafcellen. Deze vier cellen zijn allemaal 
ontworpen op basis van exact hetzelfde model.  
 
Het ontwerp van de strafcellen, van exact hetzelfde type als degene die eerder bezocht werden, doet 
vragen rijzen. Ze zijn namelijk allemaal voorzien van een raam met ondoorschijnend glas en 
beschikken daarom slechts over een beperkte toegang tot natuurlijk licht. 
 

 
 
De CTRG wijst in dit kader op de normen van het Europese Comité voor de Preventie van Foltering en 
Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (hierna het CPT) dat enerzijds stelt dat 
"cellen altijd moeten beschikken over geschikt kunstlicht en [dat] de cellen zonder toegang tot 
natuurlijk licht enkel geschikt zijn voor korte detentieperiodes"3, en anderzijds dat " ondoorschijnende 
[...] vensters een risico op claustrofobie [vormen]" en bijgevolg raadt het CPT aan "om het ontwerp 
van de ramen aan te passen".4   
 
Anderzijds zouden deze cellen, voor wat betreft de te voorziene meubels, bovendien uitgerust moeten 
worden, zoals reeds aangegeven naar aanleiding van het eerste bezoek, met een tafel en een stoel 
(eventueel vastgemaakt aan de grond). 
 

• De CTRG herhaalt daarom zijn eerste aanbevelingen en dringt er bij de autoriteiten op aan 

om een antwoord te bieden over de manier waarop en de termijnen waarbinnen deze 

aanbevelingen uitgevoerd zullen worden. 

  
 
 
 
 
 
 

 
3 CPT, bezoek in Portugal, 2008 (par. 54) ("Cells should always be equipped with adequate artificial lighting and cells without any access to 

natural light are only suitable for holding persons for short periods. "). 
4 CPT, Bezoek in Portugal, 2008 (par. 56) ("The window-panes were opaque, thereby generating a potentially oppressive effect. The CPT   

recommends that the design of the cell windows be reviewed so as to allow inmates to see outside their cells. ").  



 
8. Nog problematischer is het feit dat telkens één van de twee strafcellen toch uitgerust blijkt te zijn 
met een bed voor fixatie.  
 

 
 
Naast de algemenere principes, die onder andere te vinden zijn in de minimumregels van de Verenigde 
Naties voor de behandeling van gevangenen (Nelson Mandela-regels) en die meer bepaald 
vooropstellen dat " enkel gebruik gemaakt mag worden van dwangmiddelen, als er geen enkele 
andere, minder extreme vorm van controle voorhanden is die toelaat de risico’s te beperken die 
voortvloeien uit bewegingsvrijheid " (regel 48, 1, a), dient ook hier opnieuw verwezen te worden naar 
de normen van het CPT. 
 
Zo herhaalt het Comité dat "fixatiebedden in principe niet gebruikt zouden mogen worden in een niet-
medische context".5  Dat gezegd zijnde, erkent het CPT “dat het in een penitentiaire inrichting soms 
nodig kan zijn om een beroep te doen op fixatiemiddelen. Het Comité meent echter dat het zelden 
noodzakelijk is om een dergelijke aanwending van dwangmiddelen, boven op de plaatsing in een 
beveiligde cel, langer te laten duren dan enkele uren, behalve wanneer dit medisch noodzakelijk is. 
Die laatste gevallen moeten volledig onder toezicht van een arts geplaatst worden wiens taak het is 
de noodzaak van de fixatie in te schatten en niet om in te schatten of het individu al dan niet in staat 
is om de fixatie te ondergaan. Dwangmiddelen moeten zo snel mogelijk weer weggehaald worden; ze 
mogen nooit gebruikt of extra lang gebruikt worden als straf".6 Tot slot wees het Comité in 
verschillende verslagen op de minimumnormen die gehanteerd dienen te worden bij de uitzonderlijke 
toepassing van immobilisatiemaatregelen.  

 
5 CPT, bezoek in Zweden, 2015 (par. 90) ("More generally, the Committee wishes to stress that, in principle, restraint beds should not be 

used in a non-medical setting. "). 
6 CPT, bezoek in Polen, 2004 (par. 71) (" However, in the Committee’s view, means of restraint additional to placement in a security cell should 

rarely need to be applied for more than a few hours, unless there is a medical condition requiring this. The latter cases should be fully under 
the control of a doctor called upon to assess the need for restraint and not to certify fitness for restraint. Means of restraint hould be removed 

at the earliest opportunity; they should never be applied, or their application prolonged, as a punishment. ")   



 
Van deze normen zijn de volgende het meest pertinent in dit verband:  
 

- "Alle gebruik van immobilisatie zou systematisch moeten plaatsvinden op uitdrukkelijk bevel 
van een arts of meteen ter kennis gebracht moeten worden van een arts, opdat deze laatste 
de noodzaak van de fixatie zou kunnen inschatten (en niet het feit of het individu al dan niet 
in staat is om de fixatie te ondergaan)".7  

- "De gebruikte uitrusting dient op degelijke wijze ontworpen te zijn, zodat de schadelijke 
gevolgen, het ongemak en de pijn door, vanwege de fixatie beperkt blijven; het personeel 
moet opgeleid worden om deze dwangmiddelen te gebruiken".8  

- "De duur van de immobilisatie moet zo kort mogelijk zijn (doorgaans veeleer een kwestie van 
minuten dan van uren). Elke uitzonderlijke verlenging moet gestaafd worden door een nieuw 
medisch onderzoek. Een immobilisatie gedurende meerdere opeenvolgende dagen is op geen 
enkele manier te rechtvaardigen en staat gelijk aan mishandeling".9  

- "De noodzaak om een maatregel te verlengen moet met korte tussenpozen gerevalueerd 
worden door een arts".10  

- "Personen die geïmmobiliseerd worden, moeten volledig op de hoogte gebracht worden van 
de redenen voor deze maatregel".11 

- "Erop toezien dat een personeelslid niet alleen voortdurend en rechtstreeks toezicht houdt, 
maar ook verbaal blijft communiceren met de gedetineerde […]".12 

- "Na elke fixatiemaatregel een geschikte debriefing inplannen van het personeel en meer 
bepaald van de gedetineerde, en de conclusies van deze evaluatie opnemen in het beleid rond 
de maatregel".13   

 
Tot slot wil de CTRG ook verwijzen naar de recente aanbeveling van het Comité van Ministers van de 
Raad van Europa14 aan de lidstaten over maatregelen tegen de handel in goederen die gebruikt 
worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of 
bestraffing, en meer bepaald naar bijlage I met de lijst van verboden goederen en uitrustingen die 
onvermijdelijk leiden tot mishandeling, waaronder "bedden met metalen ketenen". 
 

• De CTRG herhaalt daarom zijn eerste aanbevelingen en dringt er meer in het bijzonder bij 
de autoriteiten op aan om uitdrukkelijk afstand te doen van het gebruik van fixatiebedden 
zoals degene die opgemerkt werden tijdens de eerste twee bezoeken en om erop toe te zien 
dat ze vervangen worden door bedden die deze naam waardig zijn. 

 

 
7 CPT, bezoeken in Denemarken (2008) (par. 71), in Bulgarije (2010) (2010) (par. 92), en in Spanje (2016) (par. 87) (2018) (par. 71) ("Any 

resort to immobilisation should be immediately brought to the attention of a doctor in order to assess the need for the measure, as opposed 
to certifying the individual’s fitness for it. "). 
8 Ibidem, ("The equipment used should be properly designed to limit harmful effects, discomfort and pain during restraint, and staff must 

be trained in the use of the equipment. ").  
9 Ibidem, ("The duration of fixation should be for the shortest possible time (usually minutes rather than hours). The exceptional 

prolongation of restraint should warrant a further review by a doctor. Restraint for periods of days at a time cannot have any justification 
and would amount to ill-treatment. ") 
10 Ibidem, ("The necessity to continue the measure should be reviewed by a doctor at short intervals.") 
11 Ibidem, ("Persons subject to immobilisation should receive full information on the reasons for the intervention.") 
12 Bezoek in Spanje, 2018 (par. 54) ("Ensure that a member of staff not only provides continuous and direct supervision of the inmate but 

engages with him/her verbally […]")   
13 Ibidem, ("Institute a proper debriefing of staff and more specifically of the inmate following each measure of fixation, and to feed back 

the outcomes into the management of the measure.") 
14 Het gaat om de Aanbeveling CM/Rec(2021)2 van het Comité van Ministers aan de lidstaten over maatregelen tegen de handel in goederen 

die gebruikt worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, die goedgekeurd 
werd door het Comité van Ministers op 31 maart 2021, tijdens de 1400e vergadering van de Afgevaardigden van de Ministers (diezelfde 
verwijzing is ook hernomen in het laatste verslag van het CPT naar aanleiding van zijn bezoek in Zwitserland in 2019, par. 49). 



 
9. Bovendien is voorzien, zowel voor de strafcellen als kennelijk ook voor de twee 'time-out'-cellen, 
dat de gedetineerden enkel toegang hebben tot een individuele wandeling op de bovenste verdieping, 
die omringd wordt door hoge, betonnen muren en die bovenaan afgedekt wordt door een dik rooster, 
zonder enig uitzicht, zonder enig sporttoestel of zelfs maar een bank, alsook zonder toegang tot een 
toilet. De enige positieve vaststelling ten opzichte van het vorige bezoek is de installatie, zij het op 
grote hoogte, van een gedeeltelijke beschutting tegen slecht weer. 
 

 
 
Wat de inrichting van een wandelplaats betreft, met inbegrip van die voor geïsoleerde of gestrafte 
gedetineerden, bepalen de normen van het CPT echter: 
 

- dat wandelplaatsen waar niet genoten kan worden van de zon vermeden moeten worden 
("[...] de wandelplaats voor elke cel wordt omringd door een hoge muur (van ongeveer 7 m). 
Die muur zorgt ervoor dat [...] de gedetineerden (toch zeker tijdens de wintermaanden) de 
zon niet kunnen zien, laat staan zich aan zonneschijn kunnen blootstellen, wat op lange 
termijn nadelig kan zijn voor hun gezondheid").15 

- "Het CPT beveelt aan […] dat de voorzieningen om te sporten in de buitenlucht groot genoeg 
[zouden zijn], zodat de gedetineerden aan lichaamsbeweging kunnen doen (in plaats van te 
ijsberen in een gesloten ruimte), dat deze voorzieningen minder benauwend [zouden zijn] 
(mogelijkheid om de horizon te zien) en zich, voor zover mogelijk, op het gelijkvloers [zouden 
bevinden]."16  

 
15 Bezoek in Turkije, 2010 (par. 10) ("[…] the outdoor exercise yard in front of every cell is surrounded by a high wall (some 7 m). A […] 

consequence of this design is that (at least during winter months) prisoners are not able to see the sun and expose themselves to sunshine; 
this, in the long run, may have a detrimental effect on the prisoners’ health.")     
16 Bezoek in Zweden, 2015 (par. 63) ("The CPT recommends that […] that outdoor exercise facilities in all remand prisons visited are 

sufficiently large to allow prisoners to exert themselves physically (as opposed to pacing around an enclosed space), less oppressive in design 
(e.g. allowing a horizontal view) and, as far as possible, located at ground level. " 



 
- "Het CPT beveelt aan dat alle nieuw gebouwde (of gerenoveerde) gevangenissen […] zowel 

buiten als binnen uitgerust zouden worden met sportvoorzieningen (met inbegrip van 
gymlokalen) die vaak genoeg toegankelijk zijn voor de gedetineerden".17 

- "[…] De wandelplaatsen in de bezochte inrichtingen beschikten niet over voorzieningen om 
uit te rusten of zich te beschutten tegen slecht weer. Deze gebreken moeten verholpen 
worden."18 

- "Het CPT beveelt aan om maatregelen te treffen […] om ervoor te zorgen dat de 
gedetineerden op elk moment snel toegang hebben tot het toilet, ook tijdens activiteiten in 
de buitenlucht".19   

  

• De CTRG herhaalt daarom zijn eerste aanbevelingen en dringt er bij de overheden op aan 
om zich te baseren op de normen van het CPT tijdens de afwerking van de inrichting van de 
wandelplaats voor gedetineerden die in straf- en/of beveiligde cellen geplaatst zijn.  

 
 

10.  Zoals benadrukt in het advies dat opgesteld werd naar aanleiding van het bezoek op 23 november 
2021, is het project van de zogenaamde 'time-out'-cellen kennelijk geïnspireerd door een praktijk in 
instellingen voor minderjarige delinquenten. In zijn eerste advies onderstreepte de CTRG reeds dat 
een dergelijk project alleen overwogen en opgezet kan worden binnen een afdoend wettelijk kader 
met alle noodzakelijke garanties en dat het project ook uitgevoerd moet worden in overeenstemming 
met de internationale normen voor elke straf- en/of beveiligde cel. 
 
Het enige antwoord dat we ontvingen hierover was de mondelinge opmerking die gemaakt werd 
tijdens het tweede bezoek van de CTRG en volgens dewelke het plaatsen in een 'time-out'-cel zou 
vallen onder de bijzondere veiligheidsmaatregelen en meer bepaald onder artikel 112, § 1, 5° van de 
Basiswet van 12 januari 2005, die "de onderbrenging in een beveiligde cel, zonder voorwerpen 
waarvan het gebruik gevaarlijk kan zijn" toelaat. Voor een dergelijke plaatsing kan geopteerd worden 
in het kader van een bijzondere veiligheidsmaatregel (artikel 110 en volgende), ofwel in het kader van 
een voorlopige maatregel in afwachting van de tuchtprocedure (artikel 145). 
 
Het ontwerp van deze naakte cellen, die geen uitzicht bieden en erg benauwend zijn, is van die aard 
dat het een risico op onmenselijke behandeling inhoudt. In het kader van toezicht en controle zal het 
uiteraard noodzakelijk zijn om nauwlettend toe te zien op de omstandigheden en de frequentie van 
het gebruik van deze cellen. Op enkele maanden van de indienststelling van de penitentiaire inrichting 
blijft de CTRG dus bij de aanbeveling zoals geformuleerd in zijn eerste advies.  
 

• De CTRG beveelt een volledige herziening aan van het ‘time-out’-celproject. 
 
 
 
 
   

 
17 Bezoek in Georgië, 2012 (par. 37) en 2014 (par. 75) ("The CPT [recommends] that in all newly built (or renovated) prisons indoor and 

outdoor sports facilities (including gyms) be installed and made available to prisoners with an appropriate frequency.")  
18 Bezoek in Albanië, 2010 (par. 53) (" […] outdoor exercise yards in the establishments visited had neither a means of rest nor any shelter 

from inclement weather. Steps should be taken to remedy this shortcoming. ")  
19 Bezoek in Finland, 2014 (par. 73) ("The CPT recommends that steps be taken […] to ensure that prisoners have ready access to a toilet 

facility at all times, including during outdoor exercise.") 



 
IV. DE VOORZIENINGEN VOOR KINDEREN IN DE AFDELINGEN VOOR 

GEDETINEERDE VROUWEN 
 
11. In de afdelingen voor gedetineerde vrouwen kan hun kind, dat voor of tijdens de detentie geboren 
werd, samen met hen opgesloten worden tot de maximale leeftijd van drie jaar.  
 
Een kind dat samen met zijn gedetineerde moeder opgesloten wordt in een gevangenis is echter zelf 
geen gedetineerde. Het kan zich dan ook buiten de gevangenismuren begeven, met name om familie 
te bezoeken of om naar een kinderdagverblijf of opvangvoorziening buiten de gevangenis te gaan. 
 
In 2014 werd een protocolakkoord gesloten tussen de federale staat (minister van Justitie), de Franse 
Gemeenschap (minister van Kinderwelzijn en minister van Hulpverlening aan de Jeugd en aan 
Gedetineerden) en het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) met betrekking tot de opvang van 
jonge kinderen bij hun gedetineerde ouder en de begeleiding van gedetineerde zwangere vrouwen. 
 
Dit protocol wijst er in artikel 1 op dat de "[...] de opvangomstandigheden van een kind in een 
penitentiaire inrichting het voor hem mogelijk moeten maken om, ondanks het feit dat zijn ouder en 
hijzelf zich in een context van detentie bevinden, een leven te leiden dat verenigbaar is met de 
vereisten voor zijn groei en ontwikkeling op fysiek, mentaal en sociaal vlak en met zijn waardigheid als 
kind zoals voorzien in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind." 20 
 
Over de inrichting van een leefeenheid voor een moeder met kinderen in Brussel wijst artikel 4, 2° van 
dit protocol op de absolute noodzaak om alles te beperken wat in de omgeving het gevoel van een 
gevangenis kan opwekken. 
 
In zijn thematisch dossier van januari 2018 over vrouwen in de gevangenis wijst het CPT erop dat 
"zolang een kind in de gevangenis verblijft [...], het gehuisvest zou moeten worden in een aangepaste 
omgeving die niet op een gevangenis lijkt".21 
 
Tijdens dit tweede bezoek kreeg de delegatie geen specifieke afdeling te zien voor moeders met 
kinderen. Er werd echter wel gemeld dat deze afdeling zou bestaan uit twee cellen met een 
verbindingsdeur en dat deze voorzien zou zijn van alle baby- en verzorgingsartikelen die nodig zijn 
voor de opvang van een moeder en haar kind. Er zullen 5 cellen van dat type ingericht worden in de 
gesloten afdeling voor vrouwen en 5 andere in de open afdeling. Het is niet duidelijk in welke mate er 
speciaal aangepast sanitair voorzien zal worden, zodat de moeder haar kind een bad kan geven en 
zodat de temperatuur van het water aangepast kan worden aan de behoeften van een baby van 0 tot 
3 jaar. 
 
 
 
 
 

 
20 Protocolakkoord van 23 mei 2014 met betrekking tot de opvang van jonge kinderen bij hun gedetineerde ouder en de begeleiding van 

zwangere gedetineerde vrouwen, (“(…) Les conditions d’accueil d’un enfant à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire doivent lui 
permettre de bénéficier, malgré la situation de détention de son parent et auprès de lui, d’une vie compatible avec les exigences de sa 
croissance et de son développement sur le plan physique, mental et social et de sa dignité d’enfant conformément à ce que prévoit la 
Convention internationale relative aux droits de l’enfants.”) Op de website van het ONE. 
21 CPT, Factsheet: Women in prison, januari 2018, pagina 6, § 5. Op de website van de Raad van Europa. 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRESENTATION/aspects_juridiques/divers/Protocole_accord_ONE.PDF
https://www.coe.int/en/web/cpt/women-in-prison


 
In dat opzicht verduidelijkt het hierboven vermelde protocolakkoord van 23 mei 2014 in artikel 4, 2° 
dat "een leefeenheid voor moeders met kinderen ingericht zal worden in het Waalse Gewest en/of 
Brussel, in of verbonden met een penitentiaire inrichting. Deze leefeenheid zal speciaal voorbehouden 
zijn aan moeders met kinderen en zwangere vrouwen en zal beschikken over een celoppervlakte van 
+/- 15 m² per moeder-kind met een verschoon-/badruimte en, in het collectieve gedeelte, een 
zitkamer, een keuken, meubels en aangepaste spelletjes (...)".22  
 

• De CTRG wenst te weten of er inderdaad een specifieke volledige leefeenheid 
voorbehouden zal zijn aan moeders met kinderen en zwangere vrouwen. 

 

• Daarnaast wenst de CTRG meer informatie te krijgen over de voorzieningen die specifiek 
aangepast zijn aan moeders en kinderen zoals omschreven in artikel 4 van het 
protocolakkoord met betrekking tot de opvang van jonge kinderen bij hun gedetineerde 
ouder en de begeleiding van gedetineerde zwangere vrouwen.23 

 
12. De delegatie kreeg daarentegen wel de kans om een ingerichte binnenplaats voor kinderen te 
bekijken in de bezochte eenheid.   
 

 
 
Ook al werden er reeds speeltuigen voor kinderen geïnstalleerd op deze binnenplaats, toch stelde de 
delegatie met verbijstering de extreem beperkte oppervlakte van deze ruimte vast, alsook de totale 
insluiting ervan binnen de eenheid, zodat deze binnenplaats geen enkel (horizontaal) uitzicht biedt op 
de buitenkant van de gevangenis. Nog erger is dat deze binnenplaats afgesloten wordt door betonnen 
muren met dezelfde hoogte als deze van de individuele wandeling van de strafcellen, waar deze plaats 
vlak naast ligt. Een ommuurde binnenplaats zonder enig zicht naar buiten toe is geenszins in 
overeenstemming met de waardigheid van de kinderen die hier een luchtje komen scheppen en ze is 
er evenmin op gericht om hun mentale en fysieke ontwikkeling te stimuleren, omdat het uitzicht 
overduidelijk verwijst naar een gevangenisomgeving. 
 

• De CTRG beveelt aan dat de overheden dit soort buitenspeelruimte voor kinderen van 
gedetineerde moeders zodanig inrichten dat alles wat in deze omgeving doet denken aan 
een gevangenis of opsluiting zoveel mogelijk beperkt wordt. 

 
22 Op.cit., voetnoot 20 (« Une unité de vie mère-enfants sera aménagée, en Région wallonne et/ou à Bruxelles, dans ou en relation 

avec un établissement pénitentiaire. Cette unité de vie sera réservée spécifiquement aux mères avec enfants et aux femmes enceintes. 
Elle comprend un espace cellulaire de +/- 15 m² par mère-enfant avec endroit change/bain et, sur le plan collectif, une salle de séjour, une 
cuisine, du mobilier et des jeux adaptés »).  
23 Ibidem. 



 
• De CTRG roept de autoriteiten op om zich bij de inrichting van de faciliteiten die bedoeld 

zijn om de kinderen met hun moeder op te vangen in de gevangenis te baseren op de 
richtlijnen van het welzijn, de waardigheid en het belang van het kind zoals voorgeschreven 
door het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

 

• Voor zover dit nog niet werd aangevraagd, beveelt de CTRG aan dat het Office National de 
l’enfance (ONE) een advies zou uitbrengen aan het directoraat-generaal van de 
penitentiaire inrichtingen inzake de minimumvoorwaarden waaraan voldaan moet worden 
in de penitentiaire inrichtingen voor de opvang van de kinderen in overeenstemming met 
artikel 5 van het bovengenoemde protocolakkoord.24 

 

V. DE BEVEILIGDE AFDELING 
 

13. Met uitzondering van de speciale zogenaamde D-RAD:ex-afdeling in de gevangenis van Itter en 

Hasselt25 bestaan er momenteel geen zwaarbeveiligde afdelingen meer in de Belgische penitentiaire 

inrichtingen. De afdeling die destijds ingericht werd in Lantin is al lang gesloten en die van Brugge 

(AIBV26) werd gesloten in de herfst van 2019. 

De beslissing om deze twee andere afdelingen te sluiten, berust op verschillende problemen die 

aangehaald werden tijdens verschillende evaluaties van deze afdelingen over een tijdspanne van 10 

jaar. Die worden in detail besproken in de opmerkingen van het directoraat-generaal en het lokale 

directoraat van de penitentiaire administratie in het verslag van de CTRG (2019/01) van november 

2019 naar aanleiding van zijn ad-hoc bezoek aan de AIBV van de gevangenis van Brugge.27  

Deze vaststellingen luiden vrij samengevat als volgt: 

- door de jaren heen is de doelgroep een mix van verschillende profielen en statuten geworden 

(moeilijk controleerbare veroordeelden met agressieproblemen, geïnterneerden, beklaagden 

die vervolgd werden voor feiten binnen een terroristische context, vluchtgevaarlijke 

gedetineerden, gijzelnemers enz.); 

- de moeilijkheid in die omstandigheden om met een progressief regime en een 

geïndividualiseerde aanpak te werken met het oog op de stabilisering van de gedetineerde, 

de normalisatie van zijn gedrag en de voorbereiding op een terugkeer naar een normaal 

detentieregime; 

- daardoor kwam het accent steeds meer te liggen op 'statische' veiligheid en isolatie van de 

gedetineerden in het kader van collectieve regimes en de toepassing van dwangmaatregelen, 

in plaats van op ‘dynamische veiligheid’; 

- de overschrijding van de periodes van maximale verblijfsduur (6 maanden, eventueel één keer 

verlengbaar); 

- de ontevredenheid van het personeel om in een dergelijke context te werken; 

- de moeilijkheid of zelfs onmogelijkheid om, binnen het klimaat van 2019, de zwaarbeveiligde 

afdelingen in overeenstemming te brengen met de missie en de visie van het ministerie. 

 
24 Ibidem. 
25 De D-RAD:ex-afdeling van de gevangenis van Hasselt was op 30 september 2021 leeg, maar blijft stand-by.  
26 Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid. 
27 Verslag CTRG 2019/01, ad-hocbezoek aan de AIBV van de gevangenis van Brugge juli / augustus 2019, pagina 18 en volgende; Op de 

website van de CTRG.  

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/01/Toezichtsbezoek-2019-01_BRUGGE_VERSLAG.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/01/Toezichtsbezoek-2019-01_BRUGGE_VERSLAG.pdf


 
Naar aanleiding van de sluiting van deze afdelingen moest een werkgroep in het leven geroepen 

worden om in overleg met de diensten van de gemeenschappen na te denken over een 

gedifferentieerd regimeaanbod.28 

• De CTRG wenst kennis te nemen van het werk dat deze groep verricht heeft en van de 

vooruitgang ervan.  

 

14. Hoewel de plaatsing in een dergelijke afdeling dus in vraag werd gesteld, hetgeen bijna 3 jaar 

geleden leidde tot de sluiting van de laatste afdeling van dit soort, met name die van de gevangenis 

van Brugge, werd het plan om een zwaarbeveiligde afdeling te bouwen en te openen in de gevangenis 

van Haren nog niet opgegeven. Tot nu toe wijst niets er echter op dat de hierboven vermelde 

problemen met betrekking tot de oriëntatie van de gedetineerden, het toegepaste regime, het 

personeelsbeheer en de visie die toegepast moet worden in deze afdeling zich niet mutatis mutandis 

opnieuw zullen voordoen. Dat gezegd zijnde, kregen we tijdens het bezoek echter te horen dat deze 

afdeling eigen zou zijn aan de vestiging van Haren, met andere woorden dat er geen gedetineerden 

uit andere inrichtingen zouden terechtkomen. Daarom wordt deze afdeling 'beveiligd' en niet 

'zwaarbeveiligd' genoemd, zodat ze onderscheiden wordt van vroegere afdelingen met een dergelijk 

specifiek profiel. 

Ter herinnering, de normen van het CPT zijn hierbij gebaseerd op de volgende principes: "In alle landen 

wordt geacht dat bepaalde gedetineerden een bijzonder veiligheidsrisico betekenen en bijgevolg zijn 

voor hen speciale detentieomstandigheden vereist. Het groot veiligheidsrisico van dergelijke 

gedetineerden kan samenhangen met het soort gepleegde misdrijven, de manier waarop ze reageren 

op de beperkingen van het leven in de gevangenis of hun psychologisch/psychiatrisch profiel. Deze 

groep gedetineerden vormt maar een heel klein deeltje van de totale gevangenisbevolking (of dat zou 

toch moeten, als het classificatiesysteem goed werkt). Het is echter een groep waar het CPT veel 

aandacht aan schenkt, aangezien de noodzaak om voor hen uitzonderlijke maatregelen te treffen een 

groter risico teweegbrengt op onmenselijke en onterende behandeling."29  

Wat de classificatie van de gedetineerden betreft, verduidelijkt het CPT bovendien dat de plaatsing 

onder beveiligings- of controleomstandigheden gebaseerd moet zijn op een volledige en individuele 

beoordeling van de risico's die een dergelijke plaatsing met zich meebrengen. De betrokken 

gedetineerde moet de mogelijkheid hebben om zijn standpunt hierover te uiten. Daarnaast mag de 

verderzetting van de plaatsing nooit een volledig passief antwoord zijn op het problematische gedrag 

van een gedetineerde. De evaluaties van de plaatsing moeten daarentegen objectief en zinvol zijn en 

deel uitmaken van een positief proces met als doel de problemen van de gedetineerde op te lossen 

en ervoor te zorgen dat hij zich kan (re-)integreren in de algemene gevangenisbevolking.  

 

 

 
28 Ibidem. 
29 11e Algemeen verslag (2000) [par. 32] ("In every country there will be a certain number of prisoners considered to present a particularly 

high security risk and hence to require special conditions of detention. The perceived high security risk of such prisoners may result from 
the nature of the offences they have committed, the manner in which they react to the constraints of life in prison, or their 
psychological/psychiatric profile. This group of prisoners will (or at least should, if the classification system is operating satisfactorily) 
represent a very small proportion of the overall prison population. However, it is a group that is of particular concern to the CPT, as the need 
to take exceptional measures vis-à-vis such prisoners brings with it a greater risk of inhuman treatment.") 



 
Verder is het essentieel voor de behandeling van gedetineerden wiens persoonlijkheid of gedrag laat 

vermoeden dat ze lang in omstandigheden van strenge beveiliging en controle zullen blijven, dat de 

beslissingen die genomen worden in verband met hun behandeling niet alleen rechtvaardig zijn, maar 

ook als rechtvaardig waargenomen worden. Bij gebrek aan een dergelijke aanpak bestaat het risico 

op klachten en meer ongewenst gedrag".30  

Anderzijds stellen deze normen ook dat "de procedure voor de plaatsing in een [veiligheids]categorie 

verfijnd moet worden, zodat enkel personen in een dergelijke categorie geplaatst worden die een 

groot, blijvend risico zouden betekenen indien ze bij andere gedetineerden zouden huisvesten. De 

evaluatie van de [veiligheids]status zou duidelijk moeten aangeven welke maatregelen getroffen 

worden om de gedetineerde te helpen uit deze categorie te raken en volgens welke criteria de evolutie 

van de gedetineerde geëvalueerd wordt. De gedetineerden zouden ten volle betrokken moeten 

worden bij alle evaluatieprocedures".31 

• De CTRG wenst de precieze visie te kennen van de penitentiaire administratie voor deze 

afdeling, zowel wat betreft het profiel en de status van de gedetineerden die er 

ondergebracht zouden worden, als wat betreft het regime en het personeelsbeheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Bezoeken in Kroatië, 2007 (par. 60) en in Polen, 2009 (par. 92) ("placement in conditions of especially high security or control should be 

based on a full individualised assessment of the risks requiring it. The prisoner concerned should be offered the opportunity to express his 
views on the matter. Further, continued placement should not be a purely passive response to a prisoner’s problematic behaviour. Instead, 
reviews of placement should be objective and meaningful, and should form part of a positive process designed to address the prisoner’s 
problems and permit his return into the mainstream prison population. In addition, it is essential for the management of prisoners whose 
personality or behaviour is likely to mean that they will spend considerable periods of time in conditions of high security or control, that 
decisions reached about their management are not only fair but can be seen to be fair. The absence of such an approach is likely to result 
in an increased sense of grievance and descent into a vortex of deteriorating behaviour.")   
31 Ibidem ("the procedure for allocating a prisoner to [security] status should be refined to ensure that only those who pose an ongoing high 

risk if accommodated in the mainstream of the prison population are accorded this status. Reviews of [security] status should specify clearly 
what is to be done to assist the prisoner concerned to move away from the [security] status and provide clear criteria for assessing 
development. Prisoners should be fully involved in all review processes.")   



 
15. Wat de materiële omstandigheden van de beveiligde afdeling van de gevangenis van Haren 

betreft, is deze ingesloten binnen de gevangenismuren op de benedenverdieping van een leefeenheid 

zonder enig uitzicht op de buiten- of binnenkant van de gevangenis. Ze bestaat uit tien cellen en kan 

in twee eenheden verdeeld worden van telkens vijf cellen. Elke cel is net als de cellen van de andere 

eenheden uitgerust met een bed naast het raam, een rek, een tafeltje dat kan dienen als eettafel of 

als bureau, een klein badkamertje dat gescheiden is door klapdeuren en beschikt over een douche, 

toilet en lavabo.  

 

Opnieuw valt eenzelfde algemeen gevoel op van "afzondering, dat versterkt wordt door het gebrek 

aan een horizontaal uitzicht ingevolge de aanwezigheid van een hoge muur op enkele meters van de 

ramen", zoals het CPT vaststelde tijdens zijn bezoek aan de AIBV van Brugge in 201732. Anderzijds werd 

de aandacht van de delegatie getrokken door de totale afwezigheid van een recreatieruimte in deze 

afdeling, met uitzondering van een klein zaaltje dat bedoeld is als fitnessruimte, alsook door de kleine 

oppervlakte van de binnenplaats. Dit doet de delegatie vermoeden dat het activiteitenprogramma 

voor de gedetineerden in deze afdeling waarschijnlijk erg beperkt zal zijn, met het risico dat het 

toegepaste regime zal lijken op isolatie. 

De uitrusting en inrichting van de ruimtes wijken opnieuw af van de Europese normen die met name 

worden benadrukt in de verslagen van het CPT, dat erop wijst dat de "gedetineerden die een bijzonder 

groot veiligheidsrisico vormen binnen hun detentie-eenheid een relatief vrij regime moeten genieten, 

als compensatie voor hun strenge gevangenissituatie. Ze moeten met name de mogelijkheid hebben 

om medegedetineerden van hun eenheid te ontmoeten en een breed scala van activiteiten 

aangeboden krijgen (waardoor ze een groter gevoel van zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid krijgen). Er dienen bijzondere inspanningen geleverd te worden om een goede 

sfeer binnen de zwaarbeveiligde eenheden te bevorderen. Het doel moet zijn om positieve relaties 

tussen het personeel en de gedetineerden tot stand te brengen.  

 
32 CTRG;Verslag 2019/01, ad-hocbezoek aan de AIBV van de gevangenis van Brugge, juli / augustus 2019, pagina 31, § 55. Op de website 

van de CTRG. 

https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/01/Toezichtsbezoek-2019-01_BRUGGE_VERSLAG.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2020/01/Toezichtsbezoek-2019-01_BRUGGE_VERSLAG.pdf


 
Dit bevordert zowel de humane behandeling van de mensen die zich in de eenheid bevinden als de 

handhaving van een doeltreffende controle en veiligheid, met inbegrip van de veiligheid van het 

personeel".33  

"Om de gedetineerden in de zwaarbeveiligde afdeling in staat te stellen geschikt menselijk contact te 

hebben, moeten er ruimtes voorzien worden voor gezamenlijke activiteiten, open bezoekruimtes en 

ruimtes die zijn aangepast voor de gesprekken met de verschillende soorten personeel voorzien 

worden voor deze categorie gedetineerden",34 temeer daar "de normen van het CPT en de herziene 

Europese gevangenisregels pleiten voor minimaal twee uur zinvol menselijk contact per dag, en bij 

voorkeur meer35".36   

Ten slotte blijkt uit de uitleg die we kregen dat, wat de gedetineerden van deze specifieke afdeling in 

de gevangenis betreft, de bezoeken binnen de afdeling zelf georganiseerd zullen worden in specifieke 

bezoekruimtes die zijn voorzien van een glazen tussenschot. Net daarover stellen de normen van het 

CPT echter dat "als onderdeel van het proces om de gedetineerden te re-integreren in het normale 

regime, de gedetineerden in de zwaarbeveiligde afdelingen doorgaans de mogelijkheid zouden 

moeten krijgen om wekelijks bezoek te ontvangen in een open bezoekruimte. Bezoeken in gesloten 

bezoekruimtes zouden de uitzondering moeten zijn en opgelegd worden op basis van een individuele 

risicobeoordeling".37 

• De CTRG wenst geïnformeerd te worden over de details van het activiteitenprogramma in 

deze afdeling, het regime met betrekking tot het werk van de gedetineerden in deze afdeling 

en hun contacten met de buitenwereld (telefoon, videogesprekken, bezoeken, 

correspondentie, informatie enz..). 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Bezoek in Tsjechië, 2006 (par. 70) ("Prisoners who present a particularly high security risk should, within the confines of their detention 

units, enjoy a relatively relaxed regime by way of compensation for their severe custodial situation. In particular, they should be able to 
meet their fellow prisoners in the unit and be granted a good deal of choice about activities. Special efforts should be made to develop a 
good internal atmosphere within high-security units. The aim should be to build positive relations between staff and prisoners. This is in the 
interests not only of the humane treatment of the unit's occupants but also of the maintenance of effective control and security and of staff 
safety.") 
34 Bezoek in Zwitserland, 2011 (par. 50) (“Afin de permettre aux détenus placés en unité de haute sécurité de bénéficier de contacts 

humains appropriés, des espaces réservés aux activités en commun, des parloirs ouverts et des pièces adaptées pour les entretiens avec 
les différents types de personnels doivent être aménagés pour cette catégorie de détenus”). 
35 Zie regel 53A, alinea a. van de herziene Europese gevangenisregels. 
36 Bezoek in Zwitserland, 2021 (par. 120) (“Les normes du CPT ainsi que les Règles pénitentiaires européennes révisées prônent un 

minimum de deux heures de contact humain significatif par jour, et de préférence plus”). 
37 Bezoek in Portugal, 2012 (par. 46) ("as part of the process to reintegrate prisoners back onto an ordinary regime, the weekly visits of 

inmates in the high security units should, as a rule, take place under open conditions, with closed visits being the exception based upon an 
individual risk assessment"). 



 
VI. HET GEVANGENISPERSONEEL 

 

16. Er zijn op dit moment nog veel onduidelijkheden over het toekomstige gevangenispersoneel van 

de gevangenis van Haren. Uiteindelijk zouden 724 voltijdsequivalenten tewerkgesteld moeten worden 

in deze inrichting, die moet worden geleid door niet minder dan 23 directeurs.  

Als we echter rekening houden met de volgende elementen, zijn er veel redenen om bezorgd te zijn 

over de werking van de toekomstige gevangenis van Haren op het gebied van het personeel: 

- het personeelstekort in 31 van de 35 gevangenissen en het blijvende tekort aan 

Nederlandstalig personeel, dat vooral in de Brusselse en Vlaamse gevangenissen heerst, 

omdat er in Vlaanderen veel minder kandidaten voor de selectieprocedures zijn dan in 

Wallonië;38   

- de noodkreten en de schreeuw om hulp van de voorzitters van de Franstalige en 

Nederlandstalige verenigingen van directeurs ter versterking van het personeel, waarbij ze 

erop wijzen dat "er al vijftien jaar geen directeur meer is aangenomen; degenen die 

vertrekken of sterven, worden niet vervangen. In het zuiden van het land zijn er 20% minder 

directeurs, hoewel er nieuwe gevangenissen zijn geopend";39  

- het gebrek aan belangstelling, zo lijkt het, van het huidige personeel om zich te heroriënteren 

naar de nieuwe functies van detentiebegeleider en veiligheidsassistent;  

- en het ontbreken van een geldig wettelijk kader dat deze nieuwe functies regelt (het koninklijk 

besluit dat nodig is ter uitvoering van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 

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

penitentiair personeel40 zou nog in behandeling zijn bij de Raad van State). 

 

• De CTRG verzoekt de penitentiaire administratie en de minister van Justitie om zo 

regelmatig, zo volledig en zo transparant mogelijk te informeren over de personeelssituatie 

in de aanloop naar de nakende opening van de gevangenis van Haren, met inbegrip van de 

wijze waarop het aantal gevangenispersoneelsleden op alle niveaus wordt berekend en de 

planning van hun indiensttreding. 

 

 

 

 

 

 
38 Rekenhof, HR-beleid in de penitentiaire diensten - organisatie en performantie, december 2021. Op de website van het Rekenhof. 
39 Vincent Spronck en Chris De Vidts, interview in La Libre Belgique van 31 januari 2022, met de titel "La surpopulation carcérale est déjà 
une catastrophe nationale".  (“On n’a plus engagé de directeur depuis quinze ans ; ceux qui partent ou qui décèdent ne sont pas 
remplacés. Au sud du pays, il y a 20 % de directeurs en moins alors que de nouvelles prisons ont été ouvertes”) 
40 23 maart 2019. - Wet betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel BS 11 

april 2019 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=2366c36a-24f5-4f63-b638-5de78f163fa5


 
17. Ook op het gebied van de opleidingen heerst er veel bezorgdheid. Hoewel een specifieke 

basisopleiding vereist is, voordat het personeel in dienst kan treden in het kader van de nieuwe 

taakverdeling, is namelijk reeds aangekondigd dat deze opleiding in verschillende fasen zou worden 

opgesplitst wegens de aanwervingsproblemen die zich momenteel voordoen. Bovendien wees het 

Rekenhof erop, in zijn verslag van december 2021 over het HR-beleid in de penitentiaire diensten41, 

dat ondanks "het essentiële belang van een degelijke opleiding", waarop alle actoren tijdens de 

parlementaire debatten hebben gewezen, "de penitentiaire opleidingsdienst die het beleid moet 

vormgeven, echter nog niet [werd] opgericht en de middelen waarover die opleidingsdienst moet 

beschikken nog niet vast[liggen]." En het Hof was van oordeel "dat als de financiële middelen en de 

human resources niet aanzienlijk worden verhoogd, de noodzakelijke acties om de opleidingsvisie van 

de wet van 23 maart 2019 in te voeren, moeilijk gerealiseerd kunnen worden." 

Het Rekenhof wees ook op de operationele tekorten, die bij een gebrek aan "overkoepelende regels 

of garanties [...] om het personeel de zekerheid te geven dat de vereiste opleidingen kunnen gevolgd 

worden", de basisopleidingen en voortgezette opleidingen steeds meer in het gedrang zullen brengen.   

• In overeenstemming met en aanvullend op een aanbeveling van het Rekenhof42 roept de 

CTRG de minister van Justitie en de penitentiaire administratie op om ervoor te zorgen dat 

al het gevangenispersoneel een uitgebreide basisopleiding heeft gevolgd, voordat het aan 

de slag gaat in Haren, zodat het personeel beschikt over de kennis, vaardigheden en 

attitudes die nodig zijn om hun taak uit te voeren met inachtneming van de rechten en de 

waardigheid van de gedetineerden. 

 

*** 

 
41 Op.cit. voetnoot 38. 
42 Ibidem. 


