
 

 

Advies over een amendement bij het wetsontwerp van 22 juni 2022 ‘om justitie menselijker, sneller 

en straffer te maken II’ (DOC 55 2774/001) 

 

1. Op 24 juni 2022 vroeg het kabinet van de minister van Justitie aan de CTRG een dringend advies over 

een amendement bij het wetsontwerp van 22 juni 2022 ‘om justitie menselijker, sneller en straffer te 

maken II’ (DOC 55 2774/001). 

Gelet op de korte tijdspanne waarover de CTRG beschikt om over dit amendement advies uit te 

brengen, moet de CTRG zich beperken tot de volgende opmerkingen. 

2. Strekking van het amendement — Het amendement beoogt een wettelijke regeling voor drugstests 

in bepaalde “gevangenissen of afdelingen ervan die gericht zijn op een drugsvrije detentie”. Een in 

ministerraad overlegd koninklijk besluit moet bepalen in welke (afdelingen van) gevangenissen deze 

wettelijke regeling van toepassing zal zijn. 

Uit de verantwoording blijkt dat deze regeling van toepassing zal zijn op alle detentiehuizen en op de 

drugsvrije afdelingen van de gevangenissen te Brugge, Hasselt en Ruiselede. 

De verantwoording van het amendement is toegesneden op de detentiehuizen. Het doel van de 

regeling is “het drugsvrij houden van deze detentiehuizen”. Dit wordt aangezien als een uitdaging 

omdat door de lage beveiligingsgraad het binnenbrengen van drugs moeilijker te controleren zal zijn. 

Het gebruik van drugstesten wordt omschreven als “een gerichter instrument voor het effectief 

bereiken van [dit] beoogde doel”, ervan uitgaande dat de controlemaatregelen waarin de basiswet 

thans voorziet (onderzoek aan de kledij, fouillering op het  lichaam, onderzoek van de verblijfsruimte) 

en het tuchtrecht minimaal moeten worden toegepast om een constructief detentieregime mogelijk 

te maken. De drugstesten worden ten slotte beschouwd als noodzakelijke voorwaarde voor het 

welslagen van de detentiehuizen. 

De verantwoording vermeldt ten slotte dat de mogelijkheid dat drugstests worden uitgevoerd “de 

omwonenden ook (zal) geruststellen en hun vrees voor de vestiging van deze detentiehuizen in hun 

stad (zal) verminderen”. Deze verantwoording bevestigt nodeloos het wantrouwen van de 

maatschappij in detentiehuizen en beklemtoont veeleer een onnodig onveiligheidgevoel dan dat het 

een bijdrage zal leveren om aan de bekommernissen van de buurtbewoners tegemoet te komen. De 

maatschappelijke meerwaarde en de relevantie van detentiehuizen zouden in het beleid centraal 

moeten staan. De CTRG verwijst naar zijn aanbeveling om bij de opening van een detentiehuis de 

nodige initiatieven te nemen om de lokale gemeenschap bewust te maken van de relevantie en de 

maatschappelijke meerwaarde van het project1. 

 
1 Zie advies van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen over de uitvoering van gevangenisstraffen 
van drie jaar of minder gericht aan het federaal Parlement, randnummer 15. 

https://ctrg.belgium.be/wp-content/uploads/2022/05/DEF_Uitvoering_korte_straffen_NL-1.pdf


3. Vragen over het toepassingsgebied — Momenteel zijn er alleen in de gevangenissen te Brugge, 

Hasselt en Ruiselede drugsvrije afdelingen. 2 Er zijn geen drugsvrije afdelingen in Brussel of in het 

zuiden  van het land. 

Dat er slechts in drie gevangenissen een drugsvrije afdeling bestaat, illustreert dat het drugsprobleem 

in de gevangenissen aanzienlijk is en dat de drugsproblematiek ook een bijzondere aanpak vereist die 

niet in alle (afdelingen van) gevangenissen haalbaar is of kan worden toegepast.  

In deze drugsvrije afdelingen geldt een bijzonder regime waarbij aandacht wordt besteed aan de 

dagelijkse structuur, tewerkstelling, begeleiding op het gebied van het functioneren in groepsverband, 

terugvalpreventie en sociale vaardigheidstraining. Gedetineerden kunnen op vrijwillige basis een 

aanvraag indienen om toegelaten te worden tot een drugvrije afdeling. Om toegang te krijgen tot de 

drugsvrije afdeling en gedurende het verblijf op die afdeling moeten de gedetineerden drugstests 

ondergaan3. 

Deze drugsvrije afdelingen werken al geruime tijd zonder enige bijzondere wettelijke regeling. De vraag 

rijst of de beoogde wettelijke regeling de werking van de drugsvrije afdelingen zal wijzigen. 

Volgens de verantwoording van het amendement zullen alle detentiehuizen drugsvrije gevangenissen 

zijn. Dit doet een aantal vragen rijzen. 

- Verantwoorden de redenen die worden vermeld (lage beveiligingsgraad, constructief 

detentieregime) wel waarom tussen de detentiehuizen, anders dan de ‘klassieke’ gevangenissen, 

geen onderscheid zal worden gemaakt tussen de detentiehuizen die gericht zijn op drugsvrije 

detentie en andere detentiehuizen die niet specifiek daarop gericht zijn? 

 

- Zullen de veroordeelden tot één of meer straffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte niet meer dan 

drie jaar bedraagt, en die kampen met een verslavingsproblematiek, wel in een detentiehuis 

kunnen worden geplaatst? 

 

- Zal de regeling er niet toe leiden dat een aanzienlijk deel van de veroordeelden tot één of meer 

straffen waarvan het uitvoerbaar gedeelte niet meer dan drie jaar bedraagt, niet zullen kunnen 

worden geplaatst in een detentiehuis, hoewel dit wel de detentievorm is die de regering 

vooropstelt voor die categorie van veroordeelden of, anders gezegd, dat een aanzienlijk deel van 

deze veroordeelden toch in een ‘klassieke’ gevangenis zal worden opgesloten, hoewel dit niet 

wordt gezien als een zinvolle uitvoering van de korte gevangenisstraf? Zullen de detentiehuizen 

wel openstaan voor kwetsbare gedetineerden met een verslavingsproblematiek die bij uitstek 

nood hebben aan een intensieve en individuele begeleiding en voor wie de kleinschaligheid, lokale 

verankering en de beoogde intensievere samenwerking met lokale partners een meerwaarde 

moeten bieden? 

 

- Zullen in elk van die detentiehuizen de voorwaarden vervuld zijn voor een succesvolle begeleiding 

van de gedetineerden die met een drugsverslaving kampen? 

 
2 Zie daarover Drugsprogramma's voor gedetineerden - Federale overheidsdienst justitie (belgium.be).  
3 Ibid. 

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/leven_in_de_gevangenis/drugsbeleid/drugsprogramma_s_voor_gedetineerden


Deze vragen zijn belangrijk aangezien uit onderzoek blijkt dat één op de drie gedetineerden tijdens de 

detentie drugs gebruikt en één vierde te kampen heeft met een middelengerelateerde stoornis en een 

voorgeschiedenis van behandeling in de verslavingszorg kent.4 

Aangezien volgens de interpretatie van de minister van Justitie en het directoraat-generaal van de 

penitentiaire inrichtingen transitiehuizen niet vallen onder de basiswet, zal deze regeling evenmin van 

toepassing zijn op de transitiehuizen.5 Nochtans zijn de transitiehuizen vergelijkbaar met 

detentiehuizen door hun kleinschaligheid, lokale verankering en constructief regime gericht op een 

succesvolle re-integratie in de maatschappij. 

4. Noodzaak van een wettelijke regeling — Het gebruik van drugstests in het kader van een 

antidrugsbeleid waarbij aan een positieve drugstest (of de weigering van zo een drugstest te 

ondergaan) gevolgen kunnen worden verbonden, is, zoals de verantwoording vermeldt, een inmenging 

in de uitoefening van het recht op eerbiediging van zijn privé leven. 

Artikel 8 EVMR staat geen inmenging van enig openbaar gezag toe tenzij die bij wet is voorzien en in 

een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van, onder meer,  de bescherming van 

de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

5. De wijze waarop drugstesten in de praktijk zullen worden toegepast — De verantwoording 

verduidelijkt dat er “geen sprake (is) van een systematische screening, maar veeleer van sporadische 

tests die uitsluitend worden uitgevoerd om na te gaan of er geen drugs circuleren binnen de instelling”. 

Deze uitleg vindt geen verwoording in de wettekst. Als het de bedoeling van deze ‘sporadische tests’ 

is na te gaan of ‘of er geen drugs circuleren binnen de instelling’, lijkt het veeleer te gaan over een 

collectieve screening van alle gedetineerden die op dat ogenblik in het detentiehuis of in de drugvrije 

afdeling aanwezig zijn. In het andere geval, namelijk wanneer wordt vermoed dat een bepaalde 

gedetineerde drugs heeft gebruikt en een welbepaalde gedetineerde aan een drugstest wordt 

onderworpen, is er sprake van een individuele screening waarvoor een met redenen omklede 

beslissing nodig is die steunt op individuele aanwijzingen. De motiveringsplicht is één van de 

basisbeginselen van de basiswet gevangeniswezen6. 

Indien een collectieve screening wordt uitgevoerd, rijst de vraag of dit geen weerslag kan hebben op 

de dynamische veiligheid die steunt op positieve relaties tussen gedetineerden en penitentiair 

personeel. De ontwikkeling van een vertrouwensrelatie is immers van cruciaal belang voor het 

ontwikkelen van een constructief detentieregime. 

Uit de verantwoording van het amendement blijkt niet dat de drugstesten kaderen in een bredere 

therapeutische visie op de verslavingsproblematiek. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat herval 

in gebruik een stadium in gedragsverandering kan zijn7. Eén van de aanbevelingen die voortvloeien uit 

de evaluatie van de drugsvrije afdeling in de gevangenis van Hasselt luidt dat elke interventie bij 

voorkeur deel uitmaakt van een breder perspectief van geestelijke gezondheidszorg en een globaal en 

 
4 L. Favril en F. Vander Laenen (2017). Psychofarmaca en drugsgebruik in Vlaamse gevangenissen. Verslaving 
13(2), 85-97. 
5 Zie het verslag van de CTRG over de transitiehuizen (p. 40-41) en het advies over de bevoegdheid van de CTRG 
voor de transitiehuizen op de website van de CTRG. 
6 Art. 8, §1, basiswet gevangeniswezen.  
7 Poort, R., Eppink, K. (2009). Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering: onderzoek verricht 
ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering. Den Haag: Boom juridische 
uitgevers.  

https://ctrg.belgium.be/wp-content/uploads/2022/01/CTRG-V2021-1_TH_NL-Final.pdf
https://ctrg.belgium.be/wp-content/uploads/2022/06/C-4-3-advies-maart-2022-DEF.pdf


geïntegreerd beleid inzake drugbehandeling8. De vraag op welke manier de afname van drugstesten 

zal kaderen in een bredere visie op drugbehandeling blijft met het amendement onbeantwoord. 

5. Enkele bijkomende verduidelijkingen — Terecht sluit de voorgestelde wettelijke bepaling de 

mogelijkheid van fysieke dwang uit. 

Het voorgestelde artikel bepaalt dat een positieve test uitsluitend kan leiden tot een overplaatsing 

naar een andere gevangenis of een andere afdeling van de gevangenis. De CTRG onderschrijft de keuze 

dat een positieve test (of de weigering om een test te ondergaan) niet kan leiden tot een tuchtsanctie 

bovenop de overplaatsing. 

Volgens de verantwoording zal de overplaatsing niet systematisch of automatisch gebeuren, maar zal 

dit worden beoordeeld van geval tot geval en op basis van het concrete dossier. De Franse tekst van 

het amendement (“… ne peut aboutir qu’à un éventuel transfert ou mutation de section”) verwoordt 

dit duidelijker dan de Nederlandse tekst van het amendement. Art. 109/1, derde lid, is overigens in het 

Frans en het Nederlands op verschillende wijze geredigeerd. 

De CTRG onderschrijft ook de bepaling dat “een positief resultaat vanuit de zorgvisie steeds (zal) 

worden gemeld aan de medische en psychosociale dienst in de gevangenis om na te gaan of de 

gedetineerde nood heeft aan onmiddellijke medische zorgen en/of opgevolgd dient te worden voor 

zijn verslavingsproblematiek. Indien noodzakelijk en wenselijk kan men de gedetineerden 

doorverwijzen naar externe hulpverlening”. De uitdrukking “vanuit de zorgvisie” komt niet terug in de 

Franse tekst van het amendement.  

Art. 109/1, laatste lid, verwijst naar een koninklijk besluit dat de nadere regels zal bepalen voor het 

afnemen van de test en de soorten testen die kunnen worden afgenomen. De verantwoording geeft 

hierover geen verduidelijking. De CTRG onderstreept in dit verband de noodzaak om deze regels 

behoedzaam vast te stellen. De evaluatie van het pilootproject in de gevangenis van Hasselt leert 

immers dat er voor de drugscreening urinetesten worden gebruikt9. Deze testen screenen de 

metabolieten (de afbraakstoffen) van een drug. Deze afbraakstoffen zijn doorgaans langer terug te 

vinden in de urine dan de drug zelf. Zo kunnen frequente cannabisgebruikers tot een maand na hun 

laatste gebruik positief testen. Een ‘inkomende’ gedetineerde met een verslavingsproblematiek kan 

dus een geruime tijd na aankomst nog steeds een positieve urinetest afleggen. 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met een zekere foutenmarge bij de urinetesten en dus 

met de mogelijkheid van vals-positieve resultaten. Het koninklijk besluit zal dus moeten voorzien in de 

mogelijkheid om een eerste testresultaat te betwisten en om een controletest te kunnen vragen. 

6. Conclusie — Samengevat is de Centrale raad van oordeel dat het voorgestelde amendement meer 

vragen oproept dan dat het een toereikend antwoord biedt op een problematiek die het 

gevangeniswezen verziekt. In het bijzonder kan op het volgende worden gewezen: 

- het voornemen om van alle detentiehuizen drugsvrije afdelingen te maken, vereist een 

zorgvuldig onderzoek dat in het bijzonder moet steunen op een evaluatie van de drugsvrije 

afdelingen in Brugge, Hasselt en Ruiselede; de wens om de zoektocht te vergemakkelijken naar 

plaatsen waar een detentiehuis kan worden opgericht, kan op zichzelf daarvoor geen 

verantwoording bieden; 

 

 
8 Colman, C., et al. (2021). An evaluation of the Belgian Drug Policy. Final Report. Brussels : Belgian Science 
Policy Office 2021, 486 p. (Federal Research Programme on Drugs). 
9 Zie voorgaande voetnoot. 



- de opening van drugsvrije afdelingen of detentiehuizen moet gepaard gaan met de uitwerking 

van een detentieregime dat voor de gedetineerden met een drugsverslaving voorziet in een 

adequate zorg- en hulpverlening; 

 

- het voornemen om van alle detentiehuizen drugsvrije afdelingen te maken, brengt een 

ongelijke behandeling mee van gedetineerden met een drugsverslaving die hun straf 

ondergaan in een detentiehuis tegenover gedetineerden die hun straf in een klassieke 

gevangenis of een transitiehuis moeten ondergaan; 

 

- belangrijke regels voor het afnemen van de drugstests zullen worden vastgesteld bij koninklijk 

besluit zodat de voorgestelde regeling pas dan volledig zal kunnen worden beoordeeld. 
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