ADVIES VAN DE CTRG NAAR AANLEIDING VAN DE OVERBEVOLKING IN DE
GEVANGENISSEN IN DE CONTEXT VAN DE VIERDE GOLF VAN COVID-19.

Brussel, 25 november 2021

Geachte heer Minister van Justitie
Geachte heer Directeur-generaal Penitentiaire Inrichtingen
De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen is bezorgd over de toename van de coronaepidemie in de Belgische penitentiaire inrichtingen.
Na Sint-Gillis, Ittre en Merksplas is thans Leuven-Centraal in lockdown. Hoewel de gegevens die wij
van uw dienst ontvangen, ons niet meer toelaten precies te weten hoeveel gedetineerden zijn besmet
en hoeveel van hen in Brugge, Lantin of in externe ziekenhuizen zijn gehospitaliseerd, stelt de CTRG
niettemin vast dat de gezondheidstoestand in de gevangenissen opnieuw verslechtert.
Bovendien is er het stijgende ziektecijfer bij het penitentiair personeel en dus ook een stijging van het
ziekteverzuim dat volgens uw mededeling al in oktober jongstleden opliep tot het hoogste dagcijfer
van 2021, namelijk 1.134 medewerkers in ziekteverlof. Het ziektecijfer blijft zeer hoog in november
met een ziekteverzuim van gemiddeld 20% met alle gekende gevolgen die een ontoereikende
omkadering van de detentie op de rechten van de gedetineerden heeft: opschorting of beperking van
activiteiten, wandeling, bezoek, bewegingen, …
Bij dit alles is er nog de overbevolking die de laatste maanden voortdurend toegenomen is, van
10.098 gedetineerden op 1 september naar 10.885 gedetineerden op 19 november, en dit met een
gevangeniscapaciteit van 9.611 gedetineerden. De toestand in de gevangenissen van Antwerpen, Gent
en Mechelen in het noorden, van Lantin, Bergen en Doornik in het zuiden, en van Sint-Gillis is bijzonder
zorgwekkend. De deplorabele detentieomstandigheden brengen mee dat gedetineerden slapen op
een matras op de grond, met alle plaatsgebrek en precaire omstandigheden van dien die strijden met
alle elementaire gezondheidsregels op het vlak van hygiëne en afstand en die mensonwaardig zijn.
Geconfronteerd met deze situatie namen de burgemeesters van Bergen en Sint-Gillis het initiatief om
een beperking van de overbevolking in de gevangenis op hun grondgebied te bevelen.
In dit opzicht verwelkomt de CTRG het voorstel aan het Parlement om de inwerkingtreding uit te
stellen van de bepalingen van de Wet Externe Rechtspositie met betrekking tot de tenuitvoerlegging
van gevangenisstraffen van minder dan drie jaar en die de gevangenisbevolking verder zouden doen
exploderen. Heel terecht overigens werd deze beslissing genomen om te anticiperen op de gevolgen
van de ‘vierde golf’.
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De CTRG wenst niettemin u in deze omstandigheden te wijzen op de dwingende en dringende
noodzaak om de gevangenisbevolking terug te brengen op een niveau dat de capaciteit van elke
gevangenis niet te boven gaat.
In die zin wenst de CTRG u te herinneren aan zijn al meermaals herhaalde aanbevelingen die ertoe
strekken dat alle betrokken actoren bewust worden gemaakt van de noodzaak om de druk op de
gevangenisbevolking te verminderen.
De CRTG beveelt u daarom aan elke nuttige maatregel voor te stellen, aan te nemen of te
bewerkstelligen die de gevangenisopname drastisch beperkt en het verlaten van de gevangenis
vergemakkelijkt.
Om de nieuwe opsluitingen tot een strikt minimum te beperken, zouden de maatregelen die al in de
lente van 2020 met goed resultaat werden genomen, kunnen worden hernomen, zoals de beslissing
van de onderzoeksrechters om voorrang te geven aan de invrijheidstelling onder voorwaarden van
personen in voorlopig hechtenis en de beslissing van de parketten, op instructie van het College van
procureurs-generaal, om de uitvoering van bepaalde gevangenisstraffen te schorsen.
Tegelijkertijd zouden maatregelen zoals die door uw voorganger werden genomen, opnieuw kunnen
worden genomen om personen die daartoe in aanmerking komen, toe te laten de gevangenis te
verlaten, zoals de vervroegde invrijheidstelling, het verlengd verlof (waarbij de tijd die in het kader
van deze regeling wordt doorgebracht, in mindering van de straf komt) of nog, de voorlopige
invrijheidstelling om medische redenen voor de meest kwetsbare personen.
Ten slotte acht de CTRG het noodzakelijk uw aandacht te vestigen op alle aanbevelingen die hij in zijn
jaarverslag 2020 heeft geformuleerd die ertoe strekken dat de fundamentele mensenrechten van de
gedetineerden volledig worden gewaarborgd door de gezondheidsmaatregelen die u zou nemen om
de verspreiding van het virus binnen de gevangenissen tegen te gaan (zie CTRG, Jaarverslag 2020, p.
17-27).
Zo wil de CTRG in het bijzonder wijzen op het recht op behoud van familie- en sociale banden door
regelmatig bezoek dat in de mate van het mogelijke fysiek moet kunnen plaatsvinden, het recht op
werk, vormingsactiviteiten en vrijetijdsbesteding, culturele activiteiten, het recht op sportactiviteiten
en wandelingen in de buitenlucht, het recht op psychologische of psychiatrische bijstand en op
gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de vrije samenleving, het recht op een
toereikende voorbereiding op invrijheidstelling door een adequate opvolging en de noodzakelijke
uitgaansvergunningen en verloven.
De CTRG nodigt daartoe het penitentiair bestuur uit alle mededelingen en nuttige informatie over
het beleid inzake de vierde golf bekend te maken en erover te waken dat meer volledig en realistisch
cijfermateriaal over de stand van de besmettingen binnen de gevangenissen worden verzameld en
overgemaakt.
Overeenkomstig de opdracht die artikel 22, 2°, van de Basiswet aan de CTRG geeft, blijft de CTRG
beschikbaar om advies te verlenen over alle maatregelen die het penitentiair bestuur in het kader van
de aanpak van de gezondheidscrisis zou nemen.
Met de meeste hoogachting
Voor de CTRG,
Marc Nève, Voorzitter
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